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SLOBODA V LÁSKE A LÁSKA V SLOBODE - 2.časť 
 

NEROVNOVÁHA je tak podkladom, na základe ktorého sa vytvoril celý 

hierarchický systém vo vašej spoločnosti. Vytvorili ste ho práve preto, lebo sa 

nerozhodujete Slobodne v Láske. Ak by ste sa rozhodovali Slobodne v Láske, tak by ste 

vnímali a cítili, že ste všetci ROVNOCENNÍ, aj keď rozdielni. 

Rozdielnosť je veľmi dôležitá, lebo keby ste boli všetci rovnakí, tak každý jeden z vás 

by chcel byť napríklad pekárom, a všetci, absolútne všetci, by ste chceli len piecť chlieb.   

Tak by nebolo nikoho kto by zoral zem, zasial semená, a potom zožal žito, zomlel ho na 

múku nemali by ste z čoho ten chlieb upiecť. Každá jedna činnosť v procese, kým sa vám 

chlieb váš každodenný dostane na váš stôl, je rovnako dôležitá. Preto je nesmierne, nesmierne 

dôležité, že ste rozdielni, ale napriek tomu ste všetci ROVNOCENNÍ. Ale VY to nevidíte 

práve preto, že posudzujete, navzájom sa hodnotíte, porovnávate, kritizujete, ale najmä 

samých seba. Potom samých seba trestáte a vedzte, že keď začnete samých seba trestať, 

vytvárate vo svojom srdci bolesť. A už je tam strach, že nebudete dostatočne dobrý pre tých 

druhých, že sa nerozhodnete správne, tak ako to tí druhí očakávajú.  

Už sa nerozhodujete Slobodne v Láske, ale rozhodujete sa pod vplyvom 

očakávaní tých druhých. Preto si uvedomte, že OČAKÁVANIA sú ďalším nástrojom 

strachu k tomu, aby ste sa nemohli  absolútne SLOBODNE v LÁSKE rozhodovať. 

 OČAKÁVANIA, ak ich prijmete, najmä očakávania tých druhých, vám 

znemožňujú vidieť ZODPOVEDNOSŤ za to, ako sa rozhodujete. 

Hoci si myslíte, že ste sa rozhodli slobodne, rozhodli ste sa na základe niektorého 

želania, či očakávania druhej ľudskej bytosti, alebo spoločnosti, ktorej pravidlá ste či už 

dobrovoľne, alebo pod tlakom prijali. Tento tlak vo vás vytvoril strach. Keď sa rozhodnete 

týmto spôsobom, kedy pod vplyvom akýchkoľvek očakávaní, nevidíte dôsledky svojich 

rozhodnutí, nevidíte ich so slobodnou vôľou, ktorú tieto rozhodnutia prinášajú. Ani neviete, 

a neuvedomujete si, že ste sa svojej Zodpovednosti dobrovoľne vzdali. Odovzdali ste ju do 

rúk druhým ľuďom, a vymenili za ich očakávanie. Konáte tak práve preto, že nedokážete 

milovať samých seba bez podmienok a nedokážete v „Láske len byť“. Tento pocit si 

v súčasnosti ako ľudstvo už vôbec nedokážete uvedomovať, pretože ste veľmi dovolili strachu 

aby vás uzavrel do svojich osídiel, príkazov, zákazov, obmedzení. Nedokážete sa proti nim už 

ani postaviť. Nevidíte ich nezmyselnosť a to, že oni vám ako jednotlivcom, či celej ľudskej 

spoločnosti neprospievajú, ale práve naopak škodia. Deje sa tak práve preto, že očakávate, že 

sa TÍ druhí proti tým príkazom, zákazom a obmedzeniam, ktoré vám škodia postavia, ale oni 

rovnako očakávajú, že sa proti tomu postavíte VY.  
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Vznikol tak ďalší uzatvorený kruh, v ktorom strach vytvoril falošnú nádej, ktorá 

je OČAKÁVANÍM, aby vás ako celok ovládal a ľahučko manipuloval. Dokázal to práve 

preto, že ste sa na základe očakávaní vzdali svojej vlastnej Zodpovednosti a prestali ste 

sa rozhodovať SLOBODNE V LÁSKE.  

Ak sa rozhodujete SLOBODNE V LÁSKE, je súčasťou vašich rozhodnutí aj 

ZODPOVEDNOSŤ. 

Ak sa však rozhodujete, hoci si myslíte že Zodpovedne, rozhodujete sa v područí 

očakávaní, neprijímate v skutočnosti za svoje rozhodnutia žiadnu Zodpovednosť. Rozhodujete 

sa vo veľkom, nepredstaviteľne veľkom zovretí strachu. 

Deje sa tak, či si to uvedomujete, alebo nie. Tým, že každodenne realizujete veľmi 

veľa svojich rozhodnutí pod vplyvom očakávaní druhých a nehľadíte na samých seba, 

nepredstaviteľným spôsobom umocňujete pôsobenie strachu vo vašej spoločnosti. 

Za veľmi krátky čas sa posilnilo postavenie strachu vo vašej spoločnosti. Strach to 

dosiahol tým, že ste neprevzali Zodpovednosť za svoje rozhodnutia. 

Ale vedzte, že Zodpovednosť za svoje rozhodnutie prevezmete len vtedy, ak sa 

rozhodujete v Láske. V žiadnom vašom rozhodnutí nie je jeho súčasťou Zodpovednosť, 

ak sa rozhodujete na základe očakávania druhých, alebo spoločnosti ako celku.  

Je nesmierne dôležité, aby ste si  túto PRAVDU uvedomili.  

K tomu, aby ste sa dokázali rozhodovať SLOBODNE V LÁSKE tak, aby 

súčasťou rozhodnutí bola aj Zodpovednosť, je potrebné nesmierne veľa ODVAHY 

a STATOČNOSTI, lebo vtedy sa postavíte proti strachu a očakávaniam tých druhých. 

Ak vo vašich situáciách, ktoré prežívate, ale aj vo vašej spoločnosti, dochádza 

k celospoločenskému javu, že sa začnú všetky ľudské bytosti rozhodovať podľa očakávaní 

spoločnosti, je to práve preto, že sa stratila Zodpovednosť z vašich rozhodnutí a  z vašej 

spoločnosti sa začne strácať aj PRAVDA. 

Práve Tí, ktorí vašu spoločnosť riadia a vedú, a prevzali od vás vašu Zodpovednosť, 

začnú postupne presadzovať svoju vlastnú subjektívnu pravdu, ktorú vám ukazujú ako 

objektívnu pravdu. To je moment, kedy prestávate vidieť a z vašich životov, a celej 

spoločnosti, sa stráca SPRAVODLIVOSŤ. 

Ak však dovolíte, aby sa stratila z vašej spoločnosti a z vašich životov 

SPRAVODLIVOSŤ, tak zavládne bezprávie a nesmierny chaos, ktorý rozvráti celú vašu 

spoločnosť. To je ten okamih, ktorý sa vám strach stále opakovane snaží celé veky 

prinášať, lebo vtedy strácate LÁSKU a vtedy je vám zobratá SLOBODA. Keď sa stratí 

SLOBODA vytvárate si tú najväčšiu bolesť vo svojej duši, pretože SLOBODA je 

základným a nedeliteľným právom vašej duše, ktorá jej bola darovaná pri  stvorení. 
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Na základe tejto nesmierne veľkej bolesti vzniká bezmocnosť, bezradnosť 

a beznádej vo vašom vnútri ako v jednotlivcoch, tak aj v celej ľudskej spoločnosti. 

SLOBODA je vašou nedeliteľnou súčasťou, a preto bolesť, ktorú vám 

strata SLOBODY vytvorí, je tak nepredstaviteľne veľká, že vás ochromí 

v celej vašej podstate. Vtedy nedokážete konať a rozhodovať sa 

SLOBODNE V LÁSKE, ale ste ovládaní strachom a konáte len tak, ako 

vám to strach dovolí.  

To je obdobie, kedy niektoré ľudské bytrosti, ale aj skupiny ľudských bytostí 

presadzujú svoju moc a fyzickú silu  akýmikoľvek prostriedkami, ktoré za týmto účelom 

vytvorili či už zbraňami, príkazmi, zákazmi, zákonmi, obmedzeniami. Vtedy pod vplyvom 

strachu sa vaša spoločnosť stane nesmierne krutou. K tomuto bodu ste vo svojom vývoji ako 

ľudská spoločnosť dospeli už veľakrát.  

Preto v tomto okamihu vývoja ľudskej spoločnosti vám posielam bytosti, ktoré 

svojou nesmiernou ODVAHOU A STATOČNOSŤOU a práve tým, že sa dokážu 

SLOBODNE ROZHODOVAŤ V LÁSKE, vidia a prijímajú  ZODPOVEDNOSŤ za 

svoje rozhodnutia a tak sú potom schopné opäť vám ukázať OBJEKTÍVNU PRAVDU, 

aby sa vo vašej spoločnosti rozžiarilo SVETLO SPRAVODLIVOSTI, ktoré vám  

LÁSKU postupne prinesie späť. 

Tento vývoj vás - ako ľudských bytostí, sa pravidelne opakuje po špirále vášho 

vývoja. Vždy, keď sa prestanete rozhodovať SLOBODNE V LÁSKE príde obdobie, kedy 

dovolíte strachu, aby vás uzatvoril vo vašich vlastných očakávaniach a v očakávaniach 

druhých, či celej vašej spoločnosti, a VY opäť dovolíte, aby sa z nej stratila PRAVDA 

a SPRAVODLIVOSŤ. 

Vedzte, že je to obdobie, v ktorom práve žijete. Prestávate vidieť OBJEKTÍVNU 

PRAVDU ŽIVOTA na Matke Zemi, a začínate strácať SPRAVODLIVOSŤ z vašich životov 

a z celej vašej spoločnosti. Deje sa tak práve preto, že ste sa vzdali svojej vlastnej 

ZODPOVEDNOSTI, a spolu s ňou začínate strácať aj svoju SLOBODU. Potom ani nevidíte 

a neuvedomujete si, že sa tak deje.  

Ako som vám povedal, že SLOBODA je najzákladnejším 

a nedeliteľným právom vašej duše, tak SLOBODA je najzákladnejším 

a nedeliteľným právom každej bytosti, nielen na Matke Zemi, ale v celom 

Vesmíre. Tým, že ste sa vzdali svojej Zodpovednosti za svoje rozhodnutia, 

dovoľujete, aby  vám druhé ľudské bytosti  zobrali vašu SLOBODU. 


