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DVANÁSŤ ENERGETICKÝCH LÚČOV – 3.časť 
 

A už som vám veľa krát vysvetlil  Vesmírny zákon : Ako hore, tak dole, ako vo veľkom tak 

v malom a ako vo vnútri tak navonok, pretože to, čo každá jedna ľudská bytosť vyžaruje zo 

svojho vnútra von, TO potom ako spoločnosť, prežívate ako  celok. Preto je potrebné, aby každý  

z vás prežil a ukotvil Zmierenie  sám v sebe a vtedy bude Zmierenie aj v celej ľudskej spoločnosti. 

A až keď to dokážete dať sami sebe, ako ľudská spoločnosť, môžete to potom zmeniť 

k iným formám života na Matke Zemi. 

A zároveň tu platí aj Zákon zachovania energie a kedže VY ako ľudské bytosti ste na Matke 

Zemi tieto energie zmenili a tak ste zmenili  aj energetickú vibráciu, ktorú Matka Zem  v súčasnosti 

do Vesmíru vyžaruje, môžete túto zmenu urobiť len VY SAMI.  

A aby ste zmenili tieto energie, ktoré ste ako ľudské bytosti vytvorili, potrebujete 

prijať Zodpovednosť za to, že ste tieto  energie sami v sebe a na Matke Zemi zmenili. 

Pokiaľ neprijímate Zodpovednosť za to, čo v svojich životoch prežívate a postavili ste sami 

seba do role obete, nemáte žiadny nástroj, žiadny prostriedok a nemáte ani žiadnu vnútornú silu k 

tomu, aby ste to dokázali v svojom živote zmeniť. 

Je to ZODPOVEDNOSŤ, ktorá vás oslobodí a vráti vám práve tú 

SLOBODU a rovnako vám vráti vašu VNÚTORNÚ SILU, aby ste dokázali tieto 

zmeny  sami v sebe a v svojom živote urobiť. 

A je to tak preto, že ZODPOVEDNOSŤ, je nedeliteľnou súčasťou 

SLOBODY, SLOBODNEJ VOLE a SLOBODNÉHO ROZHODNUTIA. 

A ak neprijímate ZODPOVEDNOSŤ, nerozhodujete sa SLOBODNE. 
         A už som vám veľa krát vysvetlil, že najväčšiu bolesť sami v sebe vytvárate vtedy, keď 

stratíte svoju  SLOBODU a je jedno, či  SLOBODU zoberiete sami sebe, alebo vám ju zoberie 

niekto druhý. 

Ale vedzte, že  svoju SLOBODU  strácate v okamihu, keď neprijímate ZODPOVEDNOSŤ 

za svoje myšlienky, slová, rozhodnutia a skutky. Toto je ten zlomový moment, kedy sa z vášho 

života začne strácať objektívna Pravda  a Spravodlivosť.  

A práve to, že ste prestali prijímať Zodpovednosť za svoje myšlienky, slová, rozhodnutia 

a skutky,  je „TO“, čo si z generácie na generáciu odovzdávate. 

Stalo sa to súčasťou vašich buniek a vašej DNA a práve toto je ako keby ten 

„prvotný hriech“, s ktorým sa narodíte, pretože si to prinášate v energetických 

rovinách nevedomia, ako nespracované energie vašich emócií a skúsenosti, ktoré ste 

v predchádzajúcich inkarnáciách neprijali. 

Ale zároveň tým, že ako ľudské bytosti sa učíte príkladom, tak v každom zrodení tento 

príklad neprijatia Zodpovednosti za svoje myšlienky, slová, rozhodnutia a skutky opäť od svojich 

rodičov, starších súrodencov, známych, i celého okolia a spoločnosti opäť prevezmete. 

Ako ľudská bytosť si jedno myslíte a iné hovoríte, ináč sa rozhodnete a potom 

úplne iné urobíte. A toto je okamih, keď sa z vašej spoločnosti začne strácať 

objektívna Pravda, lebo VY SAMI  ju strácate SAMI V SEBE. 
 

(Prišla nádherná energia, ktorá sa ako teplo rozliala v mojom srdci a tele.) 

A JA, celé veky trpezlivo čakám, kedy pochopíte a prijmete,                                   

že Zodpovednosť je nedeliteľnou súčasťou každej vašej myšlienky, slova, rozhodnutia 
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i skutku, pretože Zodpovednosť je nedeliteľnou súčasťou Slobody, vašej Slobodnej 

vôle, vášho Slobodného myslenia, Slobodného rozhodovania  i Slobodného konania. 

A práve preto, že jedno myslíte, druhé poviete, ináč sa rozhodnete a úplne iné 

v realite urobíte, ste stratili sami v sebe ÚPRIMNOSŤ a ČESTNOSŤ  a dovolili ste, 

aby sa vo vás vytvorila falošnosť, neúprimnosť a manipulácia. 

A práve preto ste prestali vnímať čo predstavuje SPRAVODLIVOSŤ. 

   Neviete ju pomenovať, neviete ju  energeticky zachytiť a vyjadriť sami v sebe a práve preto je tak 

málo, nepredstaviteľne málo Spravodlivosti vo vašej ľudskej spoločnosti a ešte menej  je jej na 

Matke Zemi. 

A práve preto, že nedokážete vidieť, vnímať a cítiť energetické vyjadrenie Spravodlivosti 

ako takej, ste stratili ako ľudská spoločnosť ÚCTU A POKORU sami k sebe, k životu a k Matke 

Zemi. 

Práve preto, že nie je vašou súčasťou ÚCTA a POKORA, nemáte v svojich srdciach SÚCIT 

sami k sebe ani k ostatným a preto neviete ODPÚŠŤAŤ. 

A kým nosíte v svojom srdci neodpustenie a pocity vín,  nenachádzate vnútorný POKOJ a 

MIER a preto vôbec neviete, čo je ZMIERENIE.  ZMIERENIE so sebou samým, ale aj s ostatnými. 

A to máte uzatvorený kruh, v ktorom sa pohybujete. 
 

A preto som vám už veľa krát povedal, že pre vás ako ľudské bytosti je nesmierne dôležitý 

Zákon slobodnej vôle, lebo pokiaľ neprijmete Zodpovednosť ako nedeliteľnú súčasť každého 

svojho rozhodnutia, myšlienky, slova, či skutku, neobnovíte vo svojom vnútri svoj vnútorný zrak 

a tak nedokážete vidieť objektívnu Pravdu v tom energetickom vyjadrení, ktorá sa nedá oklamať 

a tak stále budete vidieť len tie falošné obrazy, ktoré sú vám predkladané prostredníctvom vášho 

fyzického zraku. 

A práve preto ste všetci manipulovateľní a hráte falošné hry, ktoré vám strach predkladá ako 

realitu vášho života a bytia na Matke Zemi.  

A budete sa takto hrať dovtedy, kým ako jednotlivci, ale aj celá ľudská spoločnosť 

nedokážete prijať Zodpovednosť ako nedeliteľnú súčasť svojich myšlienok, slov,  rozhodnutí 

a skutkov. 

A Zodpovednosť dokážete prijať vtedy, ak pochopíte ako fungujú 

Vesmírne zákony, pretože vtedy začnete chápať dôsledky svojich myšlienok, 

slov, slobodných  rozhodnutí a skutkov.  

A práve „TO“, že budete chápať dôsledky svojich myšlienok, slov, 

slobodných  rozhodnutí a skutkov, je tá ZODPOVEDNOSŤ, o ktorej vám teraz 

hovorím. 

A vtedy, keď prijmete túto Zodpovednosť ako súčasť svojich životov, sa vrátia do vášho 

života i do života celej ľudskej spoločnosti MORÁLNE PRINCÍPY, ktoré pôsobia ako dôsledok 

vyšších princípov Vesmírnych zákonov a vtedy stratia zmysel všetky vaše obmedzenia, predpisy, 

zákony, pravidlá, nariadenia a zákazy, ktoré ste si vo vašej ľudskej spoločnosti vytvorili.  

A Harmónia bytia na Matke Zemi fungovala práve preto, že ľudská spoločnosť, ktorá tu žila, 

si ctila a dodržiavala MORÁLNE PRINCÍPY, ktoré vyplývajú z Vesmírnych zákonov. 

A ak sa vrátia do vašej spoločnosti  MORÁLNE PRINCÍPY, vráti sa 

objektívna PRAVDA a súčasťou vašej spoločnosti sa stane SPRAVODLIVOSŤ 

a potom nastane SPRAVODLIVOSŤ aj na Matke Zemi. 
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A tieto MORÁLNE PRINCÍPY, ktoré vám vrátia objektívnu PRAVDU 

a SPRAVODLIVOSŤ,  zlomia všetky predsudky a to absolútne všetky predsudky, 

ktoré ste si ako  ľudská spoločnosť, v celej histórii času, sami pre seba vytvorili. 

A keď sa rozplynú všetky predsudky, obnoví sa hlboká, prapôvodná a čistá 

ÚCTA  a POKORA k ŽIVOTU, ktorá vám ako dar prinesie SÚCIT do  vašich sŕdc 

a VY sa opäť naučíte BEZ PODMIENOK ODPÚŠŤAŤ, MILOVAŤ a PRIJÍMAŤ 

samých seba a aj všetkých ostaných.  

A to vo vás vytvorí hlboký POKOJ a MIER  a ako DAR vám prinesie 

ZMIERENIE a VY obnovíte pôvodnú HARMÓNIU BYTIA na Matke Zemi. 

A to máte uzatvorený kruh z iného uhľa pohľadu. 

 

Je dôležité, aby ste pochopili a uvedomili si, že „prvotý hriech“ ako vás učili,  

vôbec neexistuje a je to predsudok.  

To, čo je dôležité a čo si z generácie na generáciu odovzdávate je to, že 

neprijímate svoju ZODPOVEDNOSŤ.  

A to je „TO“, čo sa potrebujete naučiť, že potrebujete prijať 

ZODPOVEDNOSŤ za to ako myslíte, lebo to je energia, ktorou tvoríte.  

Potrebujete prijať ZODPOVEDNOSŤ za to ako hovoríte, lebo to je energia, 

ktorou zhmotňujete.  

Potrebujete zobrať ZODPOVEDNOSŤ za to, že uvidíte dôsledky svojich 

rozhodnutí.  

Potrebujete prijať ZODPOVEDNOSŤ za svoje skutky, aby ste konali v súlade 

so svojimi myšlienkami, slovami a rozhodnutiami. 

  


