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NADRADENOSŤ – 2.časť 
 

Len VY ako ľudské bytosti máte v sebe veľa strachov, pochybností, nedôvery a preto vaše 

tvorenie nie je také jasné a priamočiare a často krát vytvárate protichodné myšlienky a tak sami 

seba navraciate do bodu nula. Preto je dôležité vytvoriť si jasný zámer,  ktorý chcete dosiahnuť. 

Keď si ho stanovíte, tak ho napĺnajte energeticky a potom si ho dokážete veľmi rýchlo zhmotniť. 

Je to ten istý princíp, ktorý je vám ukázaný v labyrintoch. Prejdite si labyrint, aby ste to 

pochopili. Všimnite si, keď doňho vsúpite, ako ľahko a rýchlo sa ocitnete pri strede, pri tom 

pomyselnom ciely, kde sa chcete dostať  a stačí len jediná myšlienka pochybnosti, ktorá vás odhodí 

od stredu na samý okraj labyrintu. A keď budete kráčať na kraji, uvedomte si akú dlhú cestu musíte 

prejsť, kým sa znova do toho stredu dostanete. 
 

A čím je bytosť vedomejšou, tým rýchlejšie  dokáže svoje myšlienky zhmotňovať. 

A preto je veľmi dôležité, aby spolu s tým ako sa stávate vedomými bytosťami 

sa vašou súčasťou stala aj ZODPOVEDNOSŤ, pretože potrebujete vidieť a vnímať 

dôsledky  svojho tvorenia. Preto potrebujete prevziať ZODPOVEDNOSŤ nie len  za 

svoje skutky a rozhodnutia, ale najmä potrebujete v prvom rade prevziať 

ZODPOVEDNOSŤ za svoje MYŠLIENKY a SLOVÁ. 

A to je „TO“, čo ako ľudstvo v súčasnosti neprijímate a ani tomu nerozumiete. 

Myslíte si, že  vaše myšlienky a slová nič neznamenajú, že dôležité sú len skutky. 

Ale nie je to tak. 

MYŠLIENKAMI VYTVÁRATE ENERGIE, ktorými tvoríte realitu vašich životov. 

A MYŠLIENKY nepredstaviteľne ovplyvňujú to, čo v svojich životoch prežívate.                             

Vaše myšlienky ovplyvňujú vaše rozhodnutia a skutky. A to je to, čo sa potrebujete 

naučiť, aby ste ako jednotlivci, ľudstvo i celá ľudská spoločnosť nezničili sami seba a ten 

spôsob života, ktorý v súčasnosti na Matke Zemi prebýva. Pretože cesta, na ktorú ste ako 

ľudstvo v súčasnosti vykročili je bezohľadná k ostatným formám života na Matke Zemi a VY 

stále nevnímate a nevidíte, že všetky formy života na Matke Zemi sú ROVNOCENNÉ a je to 

tak preto, že  boli zrodené z tej istej energie. 

VY ako ľudské bytosti ste rovnaká energia, z ktorej je zrodená Matka Zem, z ktorej sú 

zrodené stromy, zvieratá, rastliny, nerasty, hory, voda, pôda. 

A je to tak preto, že tá energia, je sama o sebe VEDOMÁ a ŽIVÁ. Ona sa sama  

rozhodla akú formu života na seba prevezme, aby naplnila poslanie, pre ktoré sa slobodne 

rozhodla.  Tá energia, z ktorej každá forma života  je zrodená,  je rovnaká. 

A preto všetky formy života sú absolútne Rovnocenné, lebo sa zrodili z jedného zdroja. 

A práve preto je tak dôležitá ROVNOCENNOSŤ. 

Potrebujete si vedome uvedomiť a zvedomiť ROVNOCENNOSŤ všetkých foriem života, 

nie len na  Matke Zemi, ale i v celom Vesmíre. 

A máte pred sebou dlhú cestu, lebo VY nevnímate ROVNOCENNOSŤ, ani medzi sebou vo 

vašej  ľudskej spoločnosti. 

A ROVNOCENNOSŤ vám zobrala práve hlava pýchy NADRADENOSTI. 

A VY ako ľudské bytosti z tej hlavy pýchy nadradenosti vo všeobecnosti stále konáte vo 

svojich životoch. Konáte tak preto, že ste stratili dar a schopnosť ODPÚŠŤAŤ. 

A hlava pýchy nadradenosti na jednej strane vám dáva pocit, že VY máte právo 

rozhodovať o živote a smrti iných foriem života a iných ľudských bytostí a na druhej strane 

hlava pýchy nadradenosti, a je to tá istá nadradenosť, vám dáva pocit, že VY máte právo tie 
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druhé ľudské bytosti súdiť, hodnotiť a odsúdiť a tak im odoprieť dar milosrdenstva a súcitu, 

aby ste im Odpustili ich skutky, rozhodnutia, či slová. 

A tak nadradenosť na jednej strane práve cez vaše presvedčenie, že   môžete rozhodovať 

o živote a smrti druhých bytostí, vás robí bezohľadnými a krutými, na druhej strane, vo vás vytvára 

presvedčenie, že  VY ste TÍ, ktorí môžu súdiť a odsúdiť a tak vám zobrala schopnosť ODPÚŠŤAŤ 

a práve preto stále vo vašej spoločnosti pretrváva. 

Raz ju v sebe nesiete ako TÍ, čo vo svoje pýche nadradenosti ubližujú tým druhým.  

A potom túto hlavu pýchy nadradenosti v sebe nosíte ako tie OBETE, ktoré nedokážu 

v sebe nájsť milosrdenstvo a súcit, aby tým druhým odpustili. 

A tak táto hlava pýchy nadradenosti vás ako ľudské bytosti dokáže ovládať na 

obidvoch koncoch pomyselného kyvadla, na ktorom sa pohybujete. 

A VY ako celá ľudská spoločnosť nevidíte, že vám takto berie ROVNOCENNOSŤ. 

Pretože tie ľudské bytosti, ktoré rozhodujú o živote tých druhých v svojej hlave pýchy 

nadradenosti nad tými druhými ľudskými bytosťami nepovažujú tie ľudské bytosti za rovnocenné a 

hodné toho, aby  mohli byť postavené vedľa nich a vnímajú ich  ako niečo podradné a  nehodné, 

takže môžu o nich rozhodovať a môžu po nich šliapať ako po mravcoch. A tie druhé ľudské bytosti 

v tom svojom ublížení, tie prvé vnímajú ako nehodné toho, aby im oni Odpustili.  

A tak stále chodíte v kruhu, ktorý vo vás hlava pýchy nadradenosti vytvára a pri 

tom nevidíte, že týmto spôsobom vám zobrala a stále berie ROVNOCENNOSŤ. 

A práve preto, že to ako ľudské bytosti nevidíte, má táto hlava pýchy nadradenosti nad vami 

nesmierne veľkú moc. 

A je to tak preto, že spolu so  stratou ROVNOCENNOSTI, vám  táto hlava pýchy 

nadradenosti zobrala aj schopnosť ODPÚŠŤAŤ. 

 

A teraz sa vrátim k energetickému vyjadreniu. 

Tým, že neviete Odpúšťať a vnímate tie ľudské bytosti ako nehodné milosrdenstva, 

súcitu, milosti a odpustenia, vysielate túto energiu zo svojho vnútra von k týmto bytostiam.  

A je to energia NEPRIJATIA, ODPORU, ba až ODVRHNUTIA k týmto ľudským 

bytostiam, lebo vo vašom vnútri vytvárate energiu toho, že oni nie sú hodné Odpustenia. 

A táto energia  NEPRIJATIA vytvorí v tých ľudských bytostiach voči, ktorým ju 

vysielate, odpor a napätie. 

A to napätie ich núti, aby sa proti tomu postavili, aby vám to odmietnutie a neprijatie 

vrátili a preto tieto bytosti a vami stále bojujú. 

A už som vám vysvetlil, že boj  vytvára vo vás nesmierne veľa bolesti. 

Keď bojujete, tak ani jedna strana nezvíťazí. Na obidvoch stranách vytvoríte 

nesmierne veľa utrpenia, hlbokých zranení, pocitov nehodnosti, zlyhaní a následne hnevu, 

nenávisti, neodpustení a pocitov vín, ktoré v tom živote, v ktorom ste ich vytvorili už 

nedokážete uzdraviť a musíte sa znovu narodiť, aby ste  znovu dokázali s energiami týchto 

emócii pracovať, odpustiť ich v Láske, aby sa v Láske Odpustenia, vášho Súcitu 

a Milosrdenstva transformovali na energiu Lásky. 

A stane  tak až vtedy a v tom živote, kedy sa k vám vráti POKORA. 

A je to tak preto, že POKORA, je tá energia Lásky a tá  súčasť a kvalita Lásky, 

v ktorej sa rozpúšťa hlava pýchy nadradenosti. 

A teraz sa pozrite a to  vás nesúdim, len konštatujem, ako málo POKORY, prebýva 

v ľudských bytostiach a akú veľkú hlavu pýchy nadradenosti nosíte ako celá ľudská spoločnosť na 
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svojich pleciach. Pozrite sa, s akou krutosťou pristupujete k iným formám života na Matke Zemi 

a vôbec si neuvedomujete, že je to tá istá energia, z ktorej ste boli  VY SAMI zrodení. 

A práve preto som vám veľa krát povedal, že svojím konaním ničíte podmienky života, nie 

len sami seba, ale najmä iným bytostiam žijúcim na Matke Zemi. 

A toto je uzatvorený kruh, v ktorom sa pohybujete, ktorý potrebujete pochopiť, predstaviť si 

ho, aby sa k vám, k ľudským bytostiam mohla vrátiť POKORA, v ktorej sa vaša hlava pýchy 

nadradenosti rozpustí, aby ste potom PRIJALI  SÚCIT a potom v tom SÚCITE dokázali 

ODPUSTIŤ SAMI SEBE a aj tým ostatným. 

Len keď prijmete POKORU a pochopíte, čo POKORA znamená energeticky, nie len 

ako slovo a písmenká, dokáže POKORA rozpustiť túto hlavu pýchy nadradenosti, ktorá 

ovláda v súčasnosti celú ľudskú spoločnosť. Len v POKORE túto  nadradenosť rozpustíte. 

A keď sa táto hlava pýchy nadradenosti v POKORE rozpustí, dokážete prijať bez 

podmienok ROVNOCENNOSŤ všetkých foriem života na Matke Zemi,  i v celom Vesmíre. 

A vtedy pochopíte a to veľmi hlboko, ako keby ste to vedeli vo všetkých bunkách 

svojho tela i v DNA, že ste súčasťou jedného celku, z ktorého sa celý  rozmanitý život zrodil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


