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ZÁVOJ ZABUDNUTIA – 2.časť  
 

A preto bol vytvorený  druhý princíp prostredníctvom, ktorého vám sľuby, prísahy, 

kliatby a prekliatia sú zvedomené, aby ste ako ľudské bytosti mohli transformovať ich energiu 

na Lásku, aby ste mohli vrátiť  sami sebe a svojej duši  SLOBODU. 

Je to tak preto, že Zákon slobodnej vôle platí v celom Vesmíre a pre vás – ľudské 

bytosti, je jedným z najdôležitejších zákonov Vesmíru.  

A už som vám povedal, že SLOBODA vám bola daná ako dar pri vašom zrodení 

a nikdy vám ju nevezmem. Tak som vytvoril mechanizmus, aby som vám mohol slobodu 

opäť vrátiť späť, keď si ju VY  zoberiete samým sebe. 

A to je dar pôsobenia vyšších princípov Vesmírnych zákonov, ktorý vám spätne môže 

vrátiť vašu slobodu, ktorú ste sami sebe týmito sľubmi, prísahami, kliatbami a prekliatiami 

zobrali. 

A je len na Vás ako sa rozhodnete. Či dovolíte sebe samým navrátiť si pôvodnú 

slobodu, ktorá vám bola daná pri vašom zrodení, alebo zostanete zviazaný putami, ktoré ste 

sami v sebe vytvorili, energiou  všetkých  svojich sľubov, prísah, kliatieb a prekliatí. 

A ešte jedna vec je pre vás veľmi dôležitá, ktorú si mnohí neuvedomujete a je to 

skutočnosť, že každá energia kliatby, či prekliatia, ktorú ste urobili na druhé ľudské 

bytosti rovnakým  spôsobom pôsobí aj na vás samých. 

A poviem vám to ešte raz, aby ste si to  ZVEDOMILI.  

Energia každej kliatby a prekliatia, ktoré ste urobili voči iným 

ľudským bytostiam, rovnakým spôsobom, pôsobí aj na vás samých. 
  

A kedže vaše duše toto poznanie majú a keď sa vrátia domov vnímajú ako ste sami 

seba zviazali, tak častokrát v nasledujúcom živote je súčasťou vášho života práve tá ľudská 

bytosť, ktorú ste prekliali, alebo na ktorú ste kliatbu uvalili, ktorú ste zatratili, ktorú ste už 

nikdy nechceli vidieť, ktorej ste želali čokoľvek zlé, pretože tieto energie zviazali nie len ju, 

ale rovnakou silou  aj vás samých  spolu s touto ľudskou bytosťou.  

A tak sa inkarnujete do nasledujúcich životov stále spolu, až kým nepochopíte, že 

je potrebné všetky tieto kliatby a prekliatia odvolať a zrušiť, aby ste vrátili SLOBODU 

nie len tej druhej ľudskej bytosti, ale  aby ste vrátili SLOBODU najmä sami sebe. 

A tak sa rodíte v rôznych rodinných konšteláciách, aby ste prostredníctvom Lásky, 

ktorú si v rodine navzájom odovzdávate, ste v hlbokej Láske všetky  tieto energie dokázali 

rozpustiť, sami sebe odpustiť a aby ste ich transformovali na Lásku.  

Preto nie je náhodné, kto sú vaši rodičia, starí rodičia, súrodenci, tety, strýkovia, 

manžel, manželka, deti, kamaráti, rodinní priatelia, spolupracovníci, či kolegovia v práci, 

pretože medzi sebou máte vytvorené enrgetické prepojenia a  väzby, ktoré potrebujete 

presvetliť a prežiariť Láskou Odpustenia, aby ste si navzájom vrátili SLOBODU - tú pôvodnú 

SLOBODU, ktorá vám bola darovaná pri vašom zrodení. 

 

Prišla nádherná energie, ktorá sa ako teplo rozliala v mojom srdcia tele. 

Ak je súčasťou vašej bytosti SÚCIT a  SÚCITNÁ LÁSKA,  práve 

prostredníctvom nej sa dokážete pozerať na všetky situácie, ktoré v svojich 

rodinách, s priateľmi, či v práci prežívate. Začínate chápať,  že je vám tým niečo 
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ukázané, zrkadlené a tak prestanete vo svojom vnútri vytvárať odpor,  neprijatie, 

prestanete sa brániť tomu, čo k vám v živote prichádza, čo prežívate a tak 

začnete chápať, že tie situácie, nie sú náhodné, že potrebujete v svojom živote 

niečo zmeniť a vtedy sa začne odkrývať ZÁVOJ ZABUDNUTIA vašich 

spomienok a vtedy začnete chápať a vnímať situácie z iného uhľa pohľadu.  

Začnete ich chápať, dokážete ich prijať, prestanete sa im brániť 

a vzdorovať im a potom v Láske odpustenia ich prepustíte a vtedy začnete 

chápať, čo sa vám ukazuje, lebo ZÁVOJ ZABUDNUTIA sa vám vtedy poodkryl 

a VY ste tak mohli vedome pochopiť, pretože vtedy vám vaše nevedomie vrátilo 

vaše spomienky. 

A to je ďalší uzatvorený kruh. 
 

A ak na tejto ohnivej guli vášho nevedomia, ktorá vás môže vláčiť vaším životom 

kade tade a VY neviete kam smeruje, začnete vidieť tento chvost zabudnutia, vedzte, že ste 

prijali Vesmírne zákony ako súčasť svojho života.  

Vtedy začnete vidieť morálne princípy, ktoré vám Vesmírne zákony prinášajú  a 

snažíte sa ich v svojom živote žiť, citiť si ich a rešpektovať. 

Vtedy  ako dar,  je tento ZÁVOJ ZABUDNUTIA pre vás odkrytý, pretože ho na tej 

ohnivej guli uvidíte ako chvost.  

Vtedy môžete všetky staré sľuby, prísahy, kliatby a prekliatia prepúšťať, rozpúšťať 

a v Láske odpustenia ich transformovať na Lásku a tak sa stávate opäť VEDOMOU 

a SLOBODNOU BYTOSŤOU. 

A tým sme sa dostali na počiatok a ten kruh sme uzatvorili. 
 

A už viete prečo dnes prišla ohnivá guľa aj so svojím chvostom zabudnutia. 

A ak sa vám ohnivá guľa takto zobrazí, môžete potom sami rozhodnúť,            

do ktorého minulého života sa chcete vrátiť a ktoré spomienky chcete liečiť 

a uzdravovať. Už vás nevláči kade tade ako to chce vaše podvedomie, ale môžete 

VEDOME a sami rozhodnúť,  do ktorého života sa chcete VEDOME vrátiť.  

A to je ten rozdiel ohnivej gule, keď chvost nevidíte a keď je vám ukázaný. 
 

A bol mi dnes tento chvost ukázaný preto, že som prešla skúškou, pretože som 

neprijala ponuku na to, aby som  konala v mene inej ľudskej bytosti. Pretože aj tým, že 

prijmeme ponuku na to, aby sme konali  v mene niekoho iného, sme sa v podstate  nechali 

zmanipulovať a to svojím egom, pretože nám podsunulo pocit, že sme dôležitý, keď nás 

niekto požiadal, aby sme konali v jeho mene. 

Má to aj druhú rovinu a to tú, že tá druhá bytosť neprijatím  svojej Zodpovednosti,    

aby ona konala sama za seba a tú Zodpovednosť prenáša a odovzdáva druhej  ľudskej bytosti, 

tak opäť nepochopila Zákon slobodnej vôle a tá prvá ľudská bytosť, ktorá by tú ponuku 

prijala, tá nevidí manipuláciu vlastného ega, ktoré sa skrylo za pocit dôležitosti, že bola o to 

požiadaná.  

Každá ľudská bytosť má konať sama za seba 

a má prijať svoju Zodpovednosť ako nedeliteľnú, 

nerozdeliteľnú a neoddeliteľnú súčasť. 
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ZODPOVEDNOSŤ je v  tomto momente veľmi dôležitá, pretože ak je 

odovzdávaná, tak sa zriekame svojej vlastnej SLOBODY a zároveň tým, že ju 

prijmeme od niekoho iného,  dovoľujeme, aby sme  boli manipulovateľní.  

Aj v energetickej rovine má ZODPOVEDNOSŤ dva protipóly, ako keby 

bola v dualite a stála proti sebe, lebo na jednej strane sa jej zriekame a na  druhej 

strane prijímame ZODPOVEDNOSŤ tých druhých. Ale aj v prvom aj v druhom 

prípade sme sa vzdali svojej vlastnej SLOBODY. A to je tá skrytá manipulácia. 

 

Prišla nádherná energie, ktorá sa ako teplo rozliala v mojom srdcia tele. 

Preto je tak nesmierne dôležité, aby každá ľudská bytosť prijala  

a niesla svoju VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ za svoj život, myšlienky,  

slová, ale aj za svoje rozhodnutia a skutky. Pretože na všetkých úrovniach 

ako ľudská bytosť vytvárate energie, ktorými  TVORÍTE práve to, čo             

TU a TERAZ ŽIJETE. 

A práve preto každým sľubom, prísahou, kliatbou, či prekliatím, ste 

sa vzdali svojej  VLASTNEJ ZODPOVEDNOSTI a teda aj SLOBODY. 

 A to je ďalší uzatvorený kruh.  
 

A funguje tak, práve preto, aby ste boli prostredníctvom strachu ľahšie 

manipulovateľní. 

A preto, že energia týchto sľubov, prísah, kliatieb a prekliatí v celej línii 

času, vás nepredstaviteľným spôsobom všetkých i celé ľudstvo zviazala, nevidíte 

TU a TERAZ manipuláciu strachu, ktorá ovláda spoločnosť vás ľudských bytostí 

a nevidíte falošné hry a obrazy, ktoré s vami strach hrá a nevidíte ich preto,            

že nie ste slobodní a ZODPOVEDNOSŤ za to čo prežívate v živote, nie je vašou 

súčasťou. 

A to je ďalší kruh, v ktorom sa ako ľudská spoločnosť všetci pohybujete. 

 

A práve preto ako DAR vyšších princípov Vesmírnych zákonov 

prichádza k vám táto možnosť poodkrytia tohto ZÁVOJA ZABUDNUTIA, 

aby ste mohli energiu dávnych sľubov, prísah, kliatieb a prekliatí rozpustiť 

v LÁSKE HLBOKÉHO  A  SÚCITNÉHO  ODPUSTENIA SEBE SAMÝM 

AJ VŠETKÝM OSTATNÝM, aby  sa táto energia transformovala  na 

LÁSKU a vrátila vám späť vašu SLOBODU. 

Pretože len vtedy ako ľudské bytosti, ako jednotlivci, ale aj celá 

spoločnosť sa stanete VEDOMÝMI a len vtedy dokážete prehliadnuť hru 

strachu, ktorú s vami stále hrá. 

 

 

 


