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OKOLNOSTI a NEPRIJATIE -1.časť 
 

Stojím na brehu mora. Nesvietia hviezdy, ani mesiac. Je absolútna TMA. 

Otázka:  Prečo je tma? 

Odpoveď :  Pretože Svetlo ešte nie je. 

Otázka :  Máš z tej tmy strach? 

Odpoveď :  Nemám z tmy strach. Nevnímam ju ako nepriateľskú. Proste tu je.  

Neposudzujem tú tmu, či je dobrá alebo zlá, proste tu je. Je to fakt. Nič nie je dobré a nič nie je zlé. 

Ona má v sebe  úplne všetko. Aj to dobré, aj to zlé má v sebe a záleží na uhle pohľadu, ako sa na to 

pozeráme, pretože čo je pre jednu bytosť dobré, tá druhá bytosť môže vnímať ako zlé a naopak.               

Práve preto TMA len JE. 

Rovnako to platí aj pre VODU. Je to len uhol pohľadu, pretože pre niektoré bytosti je to 

priestor, v ktorom sa rozvíjajú a nachádzajú v nej priestor pre život a pre druhé bytosti je to miesto 

a priestor, ktorý im život zoberie. 

Čiže všetko je len o tom z akého uhaľa pohľadu sa na to pozrieme a ako to vnímame. 

A to ako sa na to pozeráme a ako to vnímame závisí od OKOLNOSTÍ, v ktorých sa 

nachádzame. Tie okolnosti potom určujú, či to vnímame tak, že je to pre nás dobré, alebo zlé. 

A tie okolnosti častokrát, nie sú závislé od nás samých, od našich rozhodnutí, ale 

okolnosti sú vytvorené ako súčet všetkých energií a energetických vplyvov, ktoré na tom 

mieste a v tej danej chvíli pôsobia. Okolnosti nikdy nezávisia len od nášho rozhodnutia 

a nikdy ich nedokážeme ovplyvniť len naším rozhodnutím. Je to spolupôsobenie všetkých 

energií, ktoré v tom danom čase  a na tom mieste vytvorili všetky bytosti, ktoré tam žijú. 

A tým slovom všetky myslím aj iné formy života a preto som povedal všetky bytosti a nie 

len ľudské bytosti, pretože aj energia a energetické pôsobenie iných foriem života veľmi výrazným 

spôsobom ovplyvňuje a mení práve tie okolnosti v tom danom čase, mieste a priestore, kde sa 

situácie a udalosti udejú. 

A práve preto, že VY - ľudské bytosti nevnímate, nevidíte a necítite energie, ktoré iné 

ľudské bytosti a tie iné formy života vytvárajú, nikdy nedokážete predvídať a na 100% ovplyvniť 

okolnosti, ktoré v tých situáciách na tom danom mieste, čase a priestore, pôsobia. 

A sú to práve okolnosti, ktoré rozhodujú a menia váš uhoľ pohľadu na to, čo sa vo vašich 

životoch deje, ako ich vnímate a prežívate. Nie len, že si neuvedomujete  energiu tvorenia týchto 

bytostí a iných foriem života, ale nevnímate, ani svoje vlastné energie. 

A všetky tieto energie,  ktoré vytvoria svojím spolupôsobením práve tie okolnosti, ktoré 

ovplyvňujú situácie, ktoré v živote prežívate, sú nesmierne rozhodujúce, pre váš uhoľ pohľadu, teda 

pre to, či vnímate nejakú situáciu pre vás ako pozitívnu – teda dobrú, alebo negatívnu – teda zlú. 

A práve preto VY - ľudské bytosti v celom svojom vývoji, v celej histórii času svojho 

vývoja sa snažíte ovplyvňovať, meniť a manipulovať práve tieto okolnosti a to samozrejme vo 

vlastný prospech, aby ste práve VY mali osoh z tých situácií, ktoré sa udejú. Treba si pri tom 

uvedomiť, že ak na jednej strane existujú ľudské bytosti, ktoré tieto okolnosti vytvorili, či 

zmanipulovali tak, že z tých udalostí majú osoh a prospech, tak zákonite na druhej strane sú  ľudské 

bytosti, ktorým táto situácia osoh nepriniesla. Ale tá situácia, ako taká, je neutrálna. 

A tak, tie ľudské bytosti, ktorým tá situácia priniesla osoh a prospech sa môžu tešiť, radovať 

sa, pretože sa im zväčšil majetok, získali peniaze, alebo majú väčšiu moc, niekoho oklamali, či 

dobehli a tá druhá skupina ľudských bytostí, ktorej tá situácia osoh nepriniesla, vytvorí v sebe 

samých neprijatie, sklamanie, hnev, pocit nespravodlivosti, poníženia, nevraživosť, nenávisť a to je 

ten rôzny uhoľ pohľadu. 
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A teraz sa vrátim k vode. 

Z tej vody vznikol všetok život na Matke Zemi. Časť bytostí sa prispôsobila životu vo vode 

a druhá časť sa prispôsobila životu na súši, čiže na pevnine. Bolo to ich slobodné rozhodnutie. 

Ale  podstata, z ktorej vznikli je tá istá. Tak, ako žijú v čase svoje životy a vyvíjajú sa, ako 

samostatné bytosti, pre tie, ktoré sa rozhodli zostať žiť vo vode, prináša voda podmienky pre to, aby 

sami seba vo vode rozvíjali. Tie druhé bytosti, ktoré sa slobodne rozhodli, že budú rozvíjať svoj 

život na súši, sami zmenili okolnosti svojho vývoja svojím slobodným rozhodnutím a tak zmenili 

podmienky pre svoj život, a ak by sa vrátili v tejto fáze do vody, tak v nej už nedokážu prežiť. 

A rovnako ako pre nich súš predstavuje život, tak by im v týchto zmenených podmienkach 

voda priniesla smrť. Ale pretože v histórii času zabudli, že oni sami sa tak rozhodli a tým zmenili 

podmienky a okolnosti svojho vývoja, vinu za svoju smrť, by dali práve tej vode. 

Bolo to ich slobodné rozhodnutie, ale týmto svojím rozhodnutím stratili schopnosť žiť trvalo 

svoje životy vo vode a tak zmenili okolnosti svojho vlastného vývoja. 
 

Vrátim sa k vám ľudským bytostiam, pretože tie iné formy života na Matke Zemi dokážu 

prijímať v Láske a bez podmienok výsledok každej situácie  a nevytvárajú sami v sebe neprijatie 

týchto situácií. 

Iba VY – ľudské bytosti  vnímate tieto situácie z týchto protichodných uhlov pohľadu 

a preto vytvárate sami v sebe energiu NEPRIJATIA.  

Energia NEPRIJATIA je tá podstata, ktorá vo vás vytvára boj. 

Ak by ste dokázali v Láske a bez podmienok prijímať výsledky všetkých situácií, nikdy by 

vo vašej spoločnosti nevznikol žiadny boj. 

A toto je ten okamih, kedy strach pochopil to, že  vás môže ovládať. 

A ovláda vás práve preto, že vytvoril vo vás presvedčenie, že dokážete ovplyvniť okolnosti 

a podmienky situácií, ktoré vznikajú vo vašich životoch tak, aby vždy dopadli vo váš prospech. 

A pretože CHCETE, aby to vždy dopadlo vo váš prospech, sami v sebe ste vytvorili 

STRACH, aby ste dokázali vytvoriť také OKOLNOSTI a PODMIENKY rôznych udalostí a  

situácií vo vašich životoch, aby vždy dopadli vo váš prospech. Toto je ten okamih, kedy vás 

strach začal učiť klamať, manipulovať, intrigovať, zavádzať, podvádzať, pripravovať pasce, 

porušovať dohody a zrádzať a kedy vytvoril vo vás STRACH ako taký. 

A stalo sa tak preto, že ste prestali chápať to, že každá situácia je neutrálna, ani 

pozitívna, ani negatívna a len  váš uhoľ pohľadu dá tejto situácii nálepku - dobré, či zlé. 

Toto bol okamih vo vývoji vás ľudských bytostí, kedy vás strach ako taký, začal ovládať 

a prestal plniť úlohu, pre ktorú bol strach pôvodne zrodený. 

V okamihu, keď opäť pochopíte, že každá situácia, ktorú v živote zažijete je neutrálna 

a prestanete sa snažiť, a to za každú cenu,  dávať nálepku, že je pre vás pozitívna- teda dobrá, stratí 

strach nad vami túto moc, ktorou vás ovláda. 

Pretože, je to práve vaše CHCENIE, aby všetko bolo a dopadlo vo váš prospech, ktoré vás 

potom núti, aby ste zmenili okolonosti, aby ste sa snažili ovplyvňovať a meniť okolnosti 

a podmienky situácií, ktoré  v svojich životoch prežívate. 

A toto je moment, kedy strach začal  hrať s vami svoje hry. A hráte sa s ním  tieto hry práve 

preto, že sa snažíte meniť a ovplyvniť tieto okolnosti a podmienky  rôznych situácií a udalostí. 

Ale toto  nikdy nedosiahnete.  

A je to preto, že tieto podmienky a okolnosti sú vytvorené spolupôsobením energií 

všetkých  bytostí, ktoré na Matke Zemi v tej danej chvíli, v tom danom okamihu žijú. 

A je to tak práve preto, že všetci ste navzájom prepojení a všetko so všetkým súvisí. 


