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SLOBODA V LÁSKE A LÁSKA V SLOBODE - 4.časť 
 

Ak dovolíte, aby vaše vnútro a srdce ovládol strach a bolesť, začnete bojovať. 

Bojujete tak, ako vám diktuje strach a bojujete proti Životu ako takému. Strácate 

Lásku, strácate Slobodu, strácate Úctu, strácate Pokoru a tak nevidíte Objektívnu 

Pravdu, ktorá vám prináša Lásku a vtedy vôbec neviete, čo slovo SPRAVODLIVOSŤ 

znamená. Je to ďalší kruh, ktorý strach vytvoril, aby podporoval sám seba, lebo len 

vtedy, keď neviete čo znamená SPRAVODLIVOSŤ tak nevidíte, kde je objektívna 

Pravda. Vtedy svojimi rozhodnutiami dokážete vytvárať bolesť vo svojich srdciach, aj v 

srdciach druhých ľudských bytostí, aj Matke Zemi, aj všetkým prejavom a formám 

života na Matke Zemi. 

Pochopili ste to? Áno.  
 

A je len na vás, pre ktorý z týchto kruhov sa rozhodnete. Môžete sa vo svojich 

životoch rozhodovať Slobodne v Láske, alebo sa môžete rozhodovať pod diktátom strachu. 

ÚCTU k ŽIVOTU strácate vtedy, ak prestáva byť vašou súčasťou 

POKORA. A POKORA je nedeliteľnou súčasťou ZODPOVEDNOSTI.  

A vedzte, že nie je POKORA AKO POKORA. 

Je POKORA, ktorá je súčasťou vašej ZODPOVEDNOSTI, ak sa rozhodujete 

SLOBODNE v mene LÁSKY. Vtedy je súčasťou každého rozhodnutia aj ÚCTA.  

ÚCTA k ŽIVOTU ako takému, ÚCTA ku každému prejavu Života a každej 

forme bytia, ktorá ŽIVOT vyjadruje. 

Ak ste sa však vzdali svojej Slobody a stratili ste prirodzenú Zodpovednosť, ktorá je 

súčasťou Lásky, môže vám byť pokora vnútená. Je to pokora vnútená strachom, ale rovnako 

môžete prijať aj falošnú pokoru. Falošnú pokoru vám dá strach ako náhradu cnosti, ktorú 

používate vtedy, keď vás potrebuje využiť za účelom manipulácie veľkého množstva ľudí. 

Túto falošnú pokoru vám dáva strach vtedy, keď vás používa ako nástroj, a keď ste zároveň 

ovládaní jednou z hláv pýchy, ktorá nesie v sebe túžbu po obdive a sláve. Toto vzájomné 

prepojenie strachu a pýchy je tak jemné, že dôsledky jeho pôsobenia si vôbec neuvedomujete. 

Preto strach prostredníctvom vás manipuluje druhé ľudské bytosti. Nevidíte to práve preto, že 

ste od strachu prijali falošnú pokoru, a práve vďaka nej nevidíte a neuvedomujete si, že ste 

nástrojom strachu, prostredníctvom ktorého ovláda a manipuluje druhé ľudské bytosti. 

Vnútená pokora pôsobí vtedy, keď vás strach zviera v ukrutnostiach a v krutosti i 

bezohľadnosti v jednaní tých ludských bytostí, ktoré si myslia, že majú moc a že si takého 

konanie môžu doviť. Vtedy tým, že nevidíte svoju Slobodu, lebo je vaše srdce celé naplnené 
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strachom, v tejto vynútenej pokore prijímate údel, ktorý vám predurčili a nedokážete vidieť 

objektívnu pravdu, že sa s vami zaobchádza nespravodlivo, a že VY máte rovnaké právo na 

SPRAVODLIVOSŤ ako ostatní. 
 

Prirodzená POKORA je vašou súčasťou len vtedy, keď je vaše srdce naplnené 

Láskou, a je to POKORA, ktorá v tomto prípade prináša hlbokú a nesmiernu ÚCTU 

k ŽIVOTU, k všetkým formám života na Matke Zemi a k Matke Zemi. Umožňuje vám 

objektívne vnímať právo na ROVNOCENNNOSŤ ŽIVOTA všetkých foriem a prejavov 

Života na Matke Zemi. 

Práve táto ÚCTA a POKORA vám prináša ZODPOVEDNOSŤ, že sa v tej 

ZODPOVEDNOSTI dokážete rozhodovať SLOBODNE v LÁSKE tak, že vidíte aj  

OBJEKTÍVNU PRAVDU a SPRAVODLIVÉ dôsledky svojich rozhodnutí. 

Pochopili ste to? Áno.  

Pokiaľ nevidíte OBJEKTÍVNU PRAVDU a  SPRAVODLIVÉ dôsledky svojich 

rozhodnutí, nerozhodujete sa SLOBODNE, pretože súčasťou vašich rozhodnutí 

nebola ZODPOVEDNOSŤ. A toto je vyšší princíp Zákona Slobodnej vôle. 

Nedeliteľnou súčasťou vyššieho princípu Zákona Slobodnej vôle je práve ÚCTA 

a POKORA k ŽIVOTU ako takému, k Láske ako takej, pretože z LÁSKY boli stvorené 

všetky formy a všetky prejavy ŽIVOTA, nielen na Matke Zemi, ale v celom Vesmíre. 

Toto je prepojenie a previazanie vyšších princípov Zákona Slobodnej vôle. 

Preto nielen ZODPOVEDNOSŤ je nedeliteľnou, nerozdeliteľnou a neoddeliteľnou 

súčasťou slobodného rozhodovania sa, ale aj ÚCTA a SLOBODA. Pretože len vtedy, 

keď je súčasťou slobodného rozhodnutia ÚCTA a SLOBODA, tak vtedy vidíte dôsledky 

svojich rozhodnutí v objektívnej PRAVDE a  SPRAVODLIVOSTI. Práve preto je tak 

veľmi dôležité, aby ste sa naučili rozhodovať v LÁSKE.  

To je SLOBODA V LÁSKE a LÁSKA V SLOBODE.   

Je to jedno a to isté.  
 

V súčasnosti ľudstvo ako celok, nehovorím o jednotlivcoch, nemá ÚCTU 

k ŽIVOTU, necíti a nevníma ani  POKORU k ŽIVOTU. Preto nevidíte dôsledky svojich 

rozhodnutí, a tak nedokážete vnímať ani Objektívnu PRAVDU a to je dôvod, prečo sa 

z vašej spoločnosti stráca SPRAVODLIVOSŤ. 

Potrebujete si uvedomiť a precítiť každý sám v sebe, ale aj celá spoločnosť ako 

celok, že bolo pre vás jednoduchšie vzdať sa svojej Zodpovednosti, a že ste ju vedome 

dali do rúk iným ľudským bytostiam, ktorým ste dovolili, aby za vás rozhodovali.                 

Keď prijmete ZODPOVEDNOSŤ za toto svoje rozhodnutie a uvedomíte si, čo toto vaše 
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rozhodnutie spôsobilo pre vás, pre celú spoločnosť a pre všetky formy života a bytia na 

Matke Zemi, tak sa vám vráti ÚCTA k ŽIVOTU ako takému. Opäť budete vnímať 

v POKORE dôsledky svojich konaní a rozhodnutí, a potom v objektívnej Pravde, ktorú 

už dokážete vidieť sa vám vráti SPRAVODLIVOSŤ.  

Keď sa k vám vráti SPRAVODLIVOSŤ tak poznáte, že všetky formy Života na 

Matke Zemi sú si navzájom ROVNOCENNÉ, a že VY ako ľudské bytosti nemáte právo 

rozhodovať o Živote a smrti, bytí a nebytí Života na Matke Zemi. Toto pochopenie vám 

prinesie ÚCTU k Životu nielen vášmu, ale ÚCTU k Životu ako takému.  

Pochopili ste to? Áno.  
 

 POKORA, ktorá je prirodzenou súčasťou Lásky vám ukáže práve to, že 

hierarchia a hierarchický systém, ktorý ste vytvorili, vám zobral poznanie o 

ROVNOCENNOSTI. Keď sa k vám navráti POKORA pochopíte, že všetci ste 

V ŽIVOTE A V SMRTI, V  BYTÍ  A NEBYTÍ  NAVZÁJOM  ROVNOCENNNÍ. 

Toto sú vyššie princípy Zákona Slobodnej vôle. Platia v celom Vesmíre, a teda 

rovnako platia aj na Matke Zemi. Avšak VY, ako ľudské bytosti, ich v súčasnosti 

nedokážete vidieť, vnímať ani cítiť, pretože vaše rozhodovania a konania sú ovládané 

strachom. Čím viacej Lásky bude prebývať vo vašich srdciach, čím viacej Lásky bude 

na Matke Zemi, tým viacej si tieto princípy dokážete uvedomovať, a tým viacej ÚCTY a 

POKORY si budete vo svojich  Životoch uvedomovať. Potom sa ÚCTA a POKORA 

opäť stane vašou súčasťou. 

ÚCTA a POKORA je rovnako súčasťou LÁSKY, avšak VY ste ju oddelili 

a rozdelili. Ale vedzte, že z pohľadu Vyšších princípov Vesmírnych zákonov, ÚCTA 

a POKORA je nedeliteľnou, nerozdeliteľnou a neoddeliteľnou súčasťou LÁSKY. 

Pochopili ste to? Áno.  
 

Tak, ako sa musíte opäť naučiť milovať samých seba, aj v tomto prípade je 

nesmierne dôležité to, že táto cesta začína tým, že začnete od seba samých a rovnako 

sa musíte naučiť CTIŤ SI SEBA SAMÝCH. Všetko začína od vás samých. Je to tak 

preto, ako som vám už povedal, že platí Vesmírny zákon: Ako hore tak dole, ako vo 

veľkom tak v malom, a ako vo vnútri tak navonok.  

Ak nemáte ÚCTU k sebe samým, nemáte ÚCTU k tým druhým, nemáte ÚCTU 

k Matke Zemi a nemáte ÚCTU k ŽIVOTU ako takému. 

TAM, KDE NIE JE ÚCTA A POKORA K LÁSKE 

A K ŽIVOTU, TAM PREBÝVA  STRACH.   

Zapamätajte si to. 


