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ZÁVOJ ZABUDNUTIA – 1.časť  
 

Prišla ohnivá guľa, ale mala chvos tako kométa. Ten chvost najprv visel dole ako 

šnúrka zo šarkana. Keď sa ohnivá guľa naštartovala, šnúrka sa vystrela.  

Ten chvost má úlohu, lebo on zametá naše spomienky pod koberec z toho konkrétneho 

života, aby sme ich v nasledujúcich životoch na prvý  pohľad voľným okom nevideli.                

Aby tie naše spomienky prestali byť zrejmé, jasné, prvoplánové a sami videteľné.                        

A to je úloha toho chvosta. 

A ten chvost, ktorý patrí k  podvedomiu – k tej ohnivej guli je  ZABUDNUTIE.                    

Je súčasťou podvedomia a má dve roviny. 

Prvá rovina zabudnutia je v polohe  láskavého pohľadenia, aby sme sa neutrápili 

k smrti svojimi spomienkami, ktoré nám v tom konkrétnom živote vytvorili hlbokú bolesť, 

ktorú však  v tom živote už nedokážeme uzdraviť Láskou odpustenia. 

Druhá rovina zabudnutia, nám  prináša zabudnutie v našich nasledujúcich životoch.                         

Je  to tá poloha zabudnutia, ktorú ego môže využiť ako nástroj manipulácie, cez ktorú nás 

potom ovláda, pretože práve skutočnosť, že nevieme a nevidíme ten ZÁMER, s ktorým sa 

situácie v našom živote dejú a s ktorým do nášho života prichádzajú,  je úlohou zabudnutia.                 

Ego ju zneužíva k tomu, aby v nasledujúcich životoch nás mohlo manipulovať a ovládať. 

Zabudnutie je tiež  v dualite, lebo svet, v ktorom žijete je duálny. A život je v dualite – 

studené - teplé, vysoké - nízke, úzke - široké, ostré - tupé, to všetko je prejav hmoty v dualite.  

A ZABUDNUTIE je prejav duality, ale  prejavený na vyšších energetických rovinách. 

Aby sa to mohlo diať aj v hmote, dualita funguje aj v jemno hmotných svetoch na 

energetických rovinách. Má to dve polohy. Prvá poloha znamená, že energia vytvára v dualite 

protipóly. Dualita na energetických rovinách  vyplýva z Vesmírnych zákonov a je to dôsledok 

vyššieho princípu Vesmírnych zákonov. 

Keď prijmete do svojho života Vesmírne zákony ako Poznanie, ktoré sa stáva vašou 

súčasťou, takým spôsobom, že ich dokážete aj žiť, tak si ctíte Vesmírne zákony tak, že sú  pre 

vás vyššou normou ako ľudské zákony, ktoré ste si stanovili v ľudskej spoločnosti. Potom sa 

tieto Vesmírne zákony snažíte aj uplatňovať v živote tak, aby ste ich žili.  

Tie ľudské bytosti, ktoré si tieto Vesmírne zákony ctia a vážia, 

vytvárajú energiu, ktorá vracia späť do kolektívneho vedomia ľudstva 

MORÁLNE PRINCÍPY, aby sa opäť mohli stať súčasťou všetkých 

ľudských bytostí.  

Ako dar pre tieto ľudské bytosti, ktoré takto konajú a činia prichádza 

to, že tento ZÁVOJ ZABUDNUTIA sa pred nimi rozpúšťa. Je úplne  

rozpadnutý a oni potom môžu nahliadnuť a vytiahnuť všetky spomienky, 

ktoré sú  schované pod tým kobercom. 

A práve preto nie všetky bytosti vedia o svojich minulých životoch, poznajú 

spomienky, ktoré ako ľudská bytosť na tejto zemi prežili, pretože tieto ľudské bytosti  nežijú 

svoje životy v súlade s Vesmírnymi zákomni. 

A tie ľudské bytosti, ktoré si hlboko ctia a rešpektujú Vesmírne zákony, pochopili ich,  

prijali ich ako súčasť svojho života a snažia sa v súlade s nimi svoje životy žiť, tento závoj 

zabudnutia odkrývajú nie len sami pred sebou, ale aj pre tých ostatných.  
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Je to tak práve preto, že ako dar od tých vyšších princípov Vesmírnych zákonov,  

získali schopnosť vidieť a odkrývať práve tie manipulácie ega, ktoré prostredníctvom 

ZABUDNUTIA ľudských bytostí, ego u ľudských bytostí žneužíva. 

A v tomto prípade pre tieto bytosti sa dualita tohto zabudnutia stráca a opäť 

v energetických polohách má láskyplnú polohu a prestáva byť duálna. 

Môžu sa v týchto energiách zabudnutia pohybovať sami pre seba a  aj pre ostatné 

ľudské bytosti. Môžu  vytiahnuť a pracovať so spomienkou, ktorú v konkrétnom živote tu 

a teraz dokážu ako ľudska bytosť spracovať,  alebo im duša druhej ľudskej bytosti, ktorej 

pomáhajú, sama ukáže, ktoré spomienky jej môžu byť zvedomené, aby ich  potom v láske 

odpustenia dokázala uzdraviť. 

A toto už nie je poloha „veštenia z kariet“, alebo vykladanie „osudu z ruky“, alebo 

akákoľvek iná forma hádania osudu ľudskej bytosti, ale je to práca s tou konkrétnou energiou, 

ktorá podľa Zákona zachovania energie, je súčasťou energetického poľa ľudskej bytosti. 

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

Je to práve energia SÚCITU a SÚCITNEJ LÁSKY, ktorá umožňuje 

ľudskej bytosti, aby dokázala uloženú energiu v tom energetickom poli 

druhej ľudskej bytosti prečítať a pomenovať.  

Je to tak práve preto, že súcitná Láska vám dáva dar, že ako ľudská 

bytosť prestávate hodnotiť, posudzovať, kritizovať a odsudzovať druhé 

ľudské bytosti. 

A tento dar vám súcitná láska prináša vtedy, keď Vesmírne zákony 

sú súčasťou vášho života a táto schopnosť prestať súdiť, prestať 

posudzovať, prestať hodnotiť, prestať kritizovať a odsudzovať k vám 

prichádza na základe vyšších princípov Vesmírnych zákonov  vtedy, keď sa 

vašou súčasťou stane ÚCTA a POKORA k ŽIVOTU  ako takému. 

A je to práve ÚCTA a POKORA k ŽIVOTU ako takému, ktoré vám 

otvoria srdce tak, že dokážete prijímať každú jednu ľudskú bytosť bez 

posudzovania a bez podmienok.  

A práve preto, že každú bytosť prijímate v hlbokej a SÚCITNEJ 

LÁSKE bez podmienok sa vám otvára ten závoj zabudnutia, aby ste mohli 

čítať energiu spomienok uloženú v energetických telách, pretože všetko, čo 

prečítate, prijímate so súcitom, v hlbokej ÚCTE a POKORE  k tejto 

ľudskej  bytosti, jej životu a to bez podmienok. A práve preto sa tento 

ZÁVOJ ZABUDNUTIA otvorí. 

A toto je uzatvorený kruh pôsobenia vyšších princípov Vesmírnych zákonov a na jeho 

základe môžete potom liečiť svoje vlastné bolesti z minulých životov, nie len pre seba 

samých, ale aj pre všetkých ostatných. 

Ak však tá konkrétna ľudská bytosť vnesie do tohto procesu akýmkoľvek spôsobom 

súdenie, hodnotenie či odsúdenie druhých ľudských bytostí, ktorých spomienky sa jej ukázali, 

tak túto schopnosť stráca a závoj zabudnutia v energetickom poli samej seba  aj druhých 

ľudských bytostí sa jej zatvorí. 

A ak opäť po čase dokáže nájsť v srdci súcit sama k sebe a aj druhým, tak sa jej 

energetický závoj zabudnutia opäť poodhalí. 
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A je to tak preto, že všetky tieto hlboké bolesti a zranenia vás 

ľudských bytostí a vašich duší, môžete uzdravovať  len vtedy a len vtedy, 

ak je vašou súčasťou SÚCIT, ktorý prináša SÚCITNÚ LÁSKU, lebo len 

prostredníctvom nej dokážete svoje zranenia a bolesti ODPUSTIŤ, aby 

Láska vášho odpustenia mohla transformovať všetky tieto energie bolestí 

uložené vo vašom energetickom poli znovu na Lásku. A takto to funguje. 

A to je ďalší uzatvorený kruh, ktorý je vytvorený a platí na vyššom stupni špirály a je 

vytvorený z vyšších princípov Vesmírnych zákonov, aby bolo možné tieto energie bolestí 

z minulých životov liečiť a uzdravovať. 

A je to tak práve preto, že energie vašich sľubov, prísah, kliatieb a 

prekliatí, ktoré v tej konkrétnej chvíli vytvoríte v emóciách hnevu, strachu, 

krivdy, zrady, nenávisti, závisti, zlosti, zloby, nemohúcnosti, bezmocnosti, 

bezradnosti, či chamtivosti, chcení vládnuť a o vládať druhých, chcení mať moc 

nad druhými, je nepredstaviteľne silná. Jej sila vás potom zraňuje v každom 

ďalšom živote. Je tak silná, že aj keď chcete konať iným spôsobom, tak táto sila 

energie, ktorá stále pôsobí z nevedomých rovín, vám nedovolí, aby ste ju v tom 

ďalšom živote  zlomili a preto potrebujete vytvoriť  oveľa väčšiu protiváhu 

a proti silu, ktorá sa vytvorí a pôsobí na vyššom stupni špirály a vyplýva práve 

z vyšších princípov Vesmírnych zákonov a to je práve tá energia SÚCITU 

a SÚCITNEJ LÁSKY. Ona dokáže vytvoriť protiváhu a proti silu tým silným 

emóciám, z ktorých ste tie sľuby, prísahy, kliatby a prekliatia vytvorili.  

A kedže v tom živote, v ktorom ste ich vytvorili, ste ich nedokázali odvolať 

a zrušiť a v tých nasledujúcich životoch si  energiu tej pôvodnej emócie, s ktorou  

ste tie  sľuby, prísahy, kliatby a prekliatia vytvorili, nepamätáte a v tých 

nasledujúcich životoch  neviete vytvoriť  tú proti silu, potrebujete mať 

k dispozícii silu Lásky ako keby na vyššom stupni  pôsobenia a tým  je SÚCIT a 

SÚCITNÁ LÁSKA. 

Pokiaľ vašou súčasťou v konkrétnom živote nie je Súcit a Súcitná Láska, tento závoj 

zabudnutia vám ako ľudskej bytosti nebude nikdy v tom živote odkrytý, pretože by ste 

nedokázali dať odpustenie sami sebe ani druhým. 

Práve naopak energiu hlbokého odsúdenia, neprijatia a neodpustenia sebe samému 

a všetkým ostatným, by ste svojím odsúdením a neprijatím mnohonásobne zväčšili. 

A okrem Zákona zachovania energie tu platí aj Zákon Slobodnej vôle, pretože len keď 

prijmete Zodpovednosť za všetko, čo k vám do života prichádza, čo je vašou súčasťou a 

za  všetko to, čo prežívate v živote, môže k vám prísť SÚCIT.  

A preto SÚCIT k vám prichádza ako dar Zákona slobodnej vôle.        

Práve preto som vám povedal, že je to dar vyšších princípov Vesmírnych 

zákonov, pretože  tu spolu pôsobia viaceré Vesmírne zákony. 

Je to pre vás dôležité, aby ste chápali ako vás veľmi, nepredstaviteľne veľmi, sľuby, 

prísahy, kliatby a prekliatia zväzujú a práve prostredníctvom zabudnutia nedokážete tieto 

energie v nasledujúcich životoch prekonať, zlomiť, ani keby ste chceli a zároveň nerozumiete 

situáciám, ktoré sú súčasťou vášho života a práve preto v tých nasledujúci životoch tie energie 

posilňujete, potvrdzujete. 


