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SLOBODA V LÁSKE A LÁSKA V SLOBODE - 3.časť 
 

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

dovoľujete, aby  vám druhé ľudské bytosti  zobrali vašu SLOBODU. 

 Deje sa tak preto, že VY sami ste stratili ÚCTU k slobodným rozhodnutiam 

druhých bytostí, a tak ste zároveň stratili ÚCTU k ŽIVOTU ako takému. Nemáte právo 

rozhodovať za druhé bytosti. Každá bytosť má nezameniteľné právo sa SLOBODNE 

ROZHODOVAŤ. Každá bytosť má nezameniteľné právo sa v LÁSKE ROZHODOVAŤ 

SAMA ZA SEBA. Tým, že sa tak vo vašej spoločnosti nedeje, a VY rozhodujete za 

druhé bytosti, deje sa tak preto, že sa stratila ÚCTA k ŽIVOTU ako takému. 

To, že ste stratili ÚCTU, tú hlbokú ÚCTU k ŹIVOTU, je spôsobené práve tým, že 

nedokážete uchopiť to, čo znamená, že sa ROZHODUJETE SLOBODNE V LÁSKE. 
 

Máte ďalší uzatvorený kruh, ktorý strach vytvoril k tomu, aby vás lepšie ovládal 

a manipuloval, pretože tým ako konáte a ako sa rozhodujete, vytvárate nesmierne veľa 

bolesti na Matke Zemi. A je to práve bolesť, ktorú na Matke Zemi vytvárate, ktorá 

umocňuje strach, aby sa ňou živil a ukotvoval tak svoju moc nad vami. 
 

Tým, že ste stratili ÚCTU k ŽIVOTU ako takému, stratili ste ÚCTU k rôznym 

prejavom a formám života na Matke Zemi. Prestali ste sa pýtať iných foriem života, či máte 

právo, a či im môžete ich život vziať, a tak bezohľadne a bez dovolenia ničíte, vypaľujete 

a vyrubujete lesy pre vlastné sebecké pohnútky, či dokonca niekde len pre svoje potešenie. 

A tak zabíjate zvieratá, ničíte a vypaľujete stromy, vytrhávate z vnútra Matky Zemi kamene, 

skaly, horniny, ale aj ropu, ktorú používate na pohon do vašich áut bez toho, aby ste si 

akýmkoľvek spôsobom vypýtali súhlas od týchto iných foriem života. 

Vedzte, že existujú ľudské bytosti a  aj skupiny ľudských bytostí, ktoré už veľmi 

dávno a veľmi, veľmi  dlho disponujú technológiami voľných a obnoviteľných zdrojov 

energií, aby ste mohli prestať ničiť iné formy života na Matke Zemi. To, že sa tak stále nedeje 

je vedomé a zámerne rozhodnutie týchto  ľudských bytostí, ktoré sa snažia ovládať život na 

Matke Zemi, lebo sú si vedomí toho, koľko bolesti sa týmto konaním na Matke Zemi vytvorí. 

Veľmi dobre už viete, že strach, aby posilňoval sám seba potrebuje energiu bolesti, 

lebo tá ho živí. A čím viacej bolesti sa vytvorí, tým je strach mocnejší. 

A tak sa zobuďte zo svojho spánku, precitnite zo svojho snenia a začnite vidieť 

a vnímať objektívnu pravdu toho, čo sa na Matke Zemi a vo vašich životoch deje. 

Prezrite tie falošné obrazy, ktoré sú vám predkladané a podsúvané ako realita života, 

lebo svoj život začnete žiť až vtedy, keď chytíte, keď uchopíte, ESENCIU 
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SLOBODNÉHO ROZHODOVANIA SA V LÁSKE, a keď budete sami CÍTIŤ čo 

znamená  SLODOBA V LÁSKE  a LÁSKA V SLOBODE. 

Ako ľudské bytosti ste na Matke Zemi ovládaní strachom. Na mnohých miestach 

a v mnohých štátoch je pôsobenie strachu súčasťou myslenia tých, ktorí v tom štáte, či na 

danom území vládnu, a tým je strach súčasťou ich politiky, ekonomiky, náboženstva, ktoré 

v tej krajine pôsobí.  

Uvedomte si, že to, čo sa v súčasnosti na Matke Zemi deje, nie je náhodné.                      

Je to dlhodobo pripravované, oveľa dlhšie ako si dokážete predstaviť. Je to myšlienka tých 

ľudských bytostí, ktorých jediným cieľom je dosiahnutie vlastných ziskov a podrobenie si 

Matky Zeme ako takej, kde VY, ako ľudské bytosti, ste ich nástrojom, prostredníctvom 

ktorého Matku Zem ovládajú a využívajú. K tomuto účelu ste aj školení, vzdelávaní 

a manipulovaní.  

Práve preto, že ste si ako ľudské bytosti začali uvedomovať čo SLOBODNÉ 

ROZHODOVANIE naozaj znamená, začali ste vnímať LÁSKU. Práve LÁSKA vám 

umožňuje, že ste začali prijímať späť svoju ZODPOVEDNOSŤ za svoje rozhodnutia.                  

Preto tieto ľudské bytosti vytvorili model a cestu, ktorou je opäť možné priniesť do vášho 

života bolesť, a prostredníctvom bolesti  opäť vrátiť do ľudskej spoločnosti strach. 

Všimnite si, že sa čoraz častejšie stáva, že sa nemôžete vo verejnoprávnych 

prostriedkoch slobodne vyjadriť, lebo tým, že slobodne vyjadríte svoj názor a poviete to čo 

vidíte, pomenujete to, čo sa deje. Takto vlastne vyjadríte objektívnu pravdu, avšak ona je 

označená ako štvavá propaganda, a tak nemôžete slobodne vyjadrovať objektívnu pravdu. 

Čoraz viac ľudí mlčí. Ale tým, že mlčíte a nekonáte, prijímate tú falošnú realitu, ktorá 

je vám podsúvaná za objektívnu, čím sa stráca Spravodlivosť a vytvára sa ďalšia hierarchia, 

pretože jedným ľudským bytostiam je upierané to, čo je tým druhým dovolené, a to je právo 

slobodne vyjadriť svoj názor. Potom sa stáva, že na skutky jednej skupiny ľudských bytostí je 

nazerané ináč, ako na skutky druhých ľudských bytostí. To je moment, kedy je vo vašej 

spoločnosti daný priestor bezohľadnosti a arogancii tým, ktorí si môžu dovoliť konať tak ako 

konajú, oproti tým druhým, ktorým takéto konanie spoločnosť upiera a nedovoľuje im ho. 

Zároveň tým druhým spoločnosť uprela právo sa brániť a slobodne hovoriť o tom, čo sa 

v spoločnosti deje. 

Je to veľmi, veľmi tenká, nepredstaviteľne tenká hranica, ktorú keď prekročíte 

a dovolíte, aby bola prekročená, znamená to, že sa z vašej spoločnosti stratí 

SPRAVODLIVOSŤ a vytvorí sa falošnosť, pretvárka, bezohľadnosť, arogancia 

a krutosť moci. Ak dovolíte, aby sa táto krutosť vytvorila, postupne sa vytvorí vo 

všetkých ľuďoch, pretože bolesť v ich srdciach zatvorí dvere pred Láskou, a tak sa ako 
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spoločnosť navrátite veľmi, veľmi, veľmi ďaleko dozadu. Vo vašej spoločnosti opäť 

začne platiť zákon „Oko za oko, zub za zub“. Spoločnosť, v ktorej platí tento zákon je 

nesmierne krutá a ľstivá, a nie je v nej žiadne miesto pre Lásku. Je tam len bolesť 

a strach, potom sa vytvára beznádej, a v tejto spoločnosti zomiera LÁSKA. 

Mnohé civilizácie práve preto, že v nich zomrela Láska sa stratili z povrchu 

Matky Zeme. Preto je veľmi dôležité, aby ste prezreli a dali väčší priestor Láske 

vo svojich životoch a srdciach, a začali sa učiť SLOBODNE sa v LÁSKE 

ROZHODOVAŤ, KONAŤ a ŽIŤ. Aby ste sa v tejto láske opäť učili milovať samých 

seba, pretože od počiatku sveta platí, že akú energiu vytvárate vo svojom vnútri, takou 

pôsobíte navonok a preto platí, že TAK AKO MILUJETE SAMÝCH SEBA, TAK 

MILUJETE TÝCH DRUHÝCH.  

Toto je pôsobenie Vesmírneho zákona Ako hore tak dole, ako vo veľkom tak 

v malom, a ako vo vnútri tak navonok. Zapamätajte si to – ako vo vnútri tak navonok. 

Preto ak máte svoje vnútro naplnené Láskou, tak Láska prebýva v celej vašej 

spoločnosti. Ak je však vaše vnútro naplnené strachom, tak strach napĺňa celú vašu 

spoločnosť. To platí o živote jednotlivca, rodiny, štátu aj celej ľudskej  spoločnosti. 

Je to Vesmírny zákon a platí od počiatku sveta. Nie je možné, aby ste ho zmenili, 

preto je pre vás veľmi dôležité, aby ste ho pochopili. “Miluj blížneho svojho, ako seba 

samého.“ Vaše náboženstvá vás učia milovať svojich blízkych, ale pokiaľ sa nenaučíte 

milovať samých seba, neviete milovať „blížneho svojho“. Je nesmierne dôležité aby ste práve 

toto pochopili, pretože ak nie ste naplnení Láskou, ktorá vás prežiaruje a vysielate ju von 

okolo seba, nezačnete milovať druhých. Energia, ktorá tryská z vášho srdca podľa Zákona 

zachovania energie, je práve to, čo vyžarujete do svojho okolia. Ak Lásku vyžarujete, 

posilňujete ju a ona narastá. Ak ste naplnení strachom, vyžarujete strach, ak by ste si aj 

mysleli čokoľvek iné,  je to stále strach a strachom napĺňate svoje okolie.  
 

Vždy to tak bolo, a vždy to tak bude. Len vtedy, keď celé vaše vnútro i vaše srdce 

je naplnené Láskou, tak milujete samých seba a vtedy sa slobodne rozhodujete v Láske, 

vtedy vnímate SLODOBU V LÁSKE a LÁSKU V SLOBODE.  Je to tak práve preto, že 

LÁSKA je vašou súčasťou, ste ňou naplnení. LÁSKA prebýva vo vašom srdci, a vtedy sa 

v mene LÁSKY ROZHODUJETE SLOBODNE a ZODPOVEDNE, a vtedy vnímate 

a vidíte OBJEKTÍVNU PRAVDU, cítite každou bunkou svojho fyzického tela, čo je 

SPRAVODLIVÉ. CTÍTE si ŽIVOT, vnímate a cítite v sebe hlbokú ÚCTU a POKORU 

k ŽIVOTU ako takému, k Matke Zemi a zároveň aj k LÁSKE a BOHU. Toto všetko je 

navzájom prepojené, previazené a nedeliteľné, a je to súčasťou nekonečného kolobehu 

ŽIVOTA, ktorý bol v mene LÁSKY s LÁSKOU a pre LÁSKU na Matke Zemi stvorený. 


