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OKOLNOSTI a NEPRIJATIE -2.časť 
 

 

A práve preto aj tá skutočnosť, že sa ničia stromy v pralesoch a či už je to Amazonka, 

Indonézia, Afrika, alebo iné miesta, kde rastú tropické pralesy, veľmi výrazným spôsobom 

ovplyvňuje život všetkých  ľudských bytostí na Matke Zemi.  

Všetky klimatické zmeny počasia súvisia so znižovaním počtu stromov na Matke Zemi.  

Stav stromov na Matke Zemi dosiahol kritickú hodnotu. Je nepredstaviteľne veľa ľudských 

bytostí na Matke Zemi a k nim je veľmi málo stromov. Ak počet stromov na Matke Zemi ešte 

poklesne, nedokážu stromy vytvárať potrebné množstvo kyslíka pre vás ľudské bytosti, aby ste tu 

mohli Žiť. Nie je problémom skleníkový efekt. Váš problém je nedostatok stromov. Ak by bolo 

viacej stromov, kysličník uhličitý, ktorý produkujete, by stromy spotrebovali pre seba a premenili 

by ho na kyslík. Problém kysličníka uhličitého, ako skleníkového efektu, je umelo vytvorený, aby 

odvrátil vašu pozornosť od podstaty problému. Vaším jediným problémom je nedostatok stromov.   

Preto, aby niektoré ľudské bytosti mohli riešiť svoju chamtivosť a vyklčovať ďalšie lesy 

a stromy, vytvorili problém skleníkového efektu. Odvrátili vašu pozornosť na úplne iný problém, 

aby ste si nemohli uvedomiť, že jediná vec, ktorú potrebujete riešiť sú STROMY. A to je ten iný 

uhoľ pohľadu, ktorý vám strach ponúkol. 

Vy však potrebujete najmä zastaviť  vyrubovanie, ničenie a vypaľovanie stromov a  venovať 

sa tomu, aby opätovne boli zalesnené všetky územia, kde rástli predtým stromy, a to všetky, úplne 

všetky územia, kde boli pred tým stromy. Toto potrebujete urobiť čo najskôr, ale nevidíte to.  

Kolobeh Života stromov je oveľa dlhší ako kolobeh Života ľudských bytostí a je to tak práve 

preto, aby stromy mohli plniť svoje poslanie, aby mohli napĺňať dohodu, ktorú s vami uzatvorili. 

Stromy potrebujú oveľa dlhší čas, aby mohli narásť, zmohutnieť a vytvárať tak cez svoju korunu  

potrebné množstvo kyslíka, ktorý VY – ľudské bytosti potrebujete dýchať k Životu a ktorý 

potrebujete k tomu, aby ste na Matke Zemi mohli žiť. Práve tým, že váš kolobeh Života ľudských 

bytostí je oveľa kratší ako kolobeh Života stromov, nevidíte čo svojím konaním sami sebe  

a stromom spôsobujete. 

A to je ten druhý - opačný pól, ktorý strach svojou hrou vo vás vytvoril a dosiahol.                      

To je „TO“, že keď sa vás priamo a bytostne nedotýka výsledok nejakých udalostí, stávate sa 

vo väčšine ľahostajnými k týmto udalostiam.  Práve táto ľahostajnosť dovoľuje, aby tie druhé 

ľudské bytosti  zničili podmienky  pre život iných bytostí. V tej danej chvíli nevidíte, že sa 

zničia podmienky pre život iných foriem života, ktoré VY  sami potrebujete pre  rozvoj svojho 

života na Matke Zemi a tak vlastne zničíte podmienky pre život sami sebe. 

A deje sa tak preto, že tu výrazným spôsobom tá časť ľudských bytostí, ktoré z toho majú 

osoh a prospech ovplyvňuje a mení okolnosti a podmienky, za ktorých k týmto situáciám dochádza. 

A to, že tieto okolnosti a podmienky môže určitá skupina ľudských bytostí takýmto 

výrazným spôsobom zmeniť je umožnené ĽAHOSTAJNOSŤOU  iných ľudských bytostí.  

A ĽAHOSTAJNOSŤ vám zoberie ZODPOVEDNOSŤ v tých širších súvislostiach. 

A v tomto prípade strach zneužil práve ľahostajnosť ľudských bytostí, ktorú v tejto hre 

vytvoril k tomu, aby určitá skupina ľudských bytostí mohla za účelom dosiahnutia vlastných ziskov 

zmeniť okolnosti a podmienky života iných foriem života a iných bytostí na Matke Zemi. 

Tá ROVNOVÁHA, v ktorej je všetko obsiahnuté, je však veľmi krehká. 

Ak sa tá rovnováha naruší či zmení, stratia sa podmienky pre život ľudských 

bytostí na Matke Zemi. Deje sa tak práve preto, že ste ako ľudské bytosti stratili 

schopnosť vidieť a vnímať dôsledky  svojich  rozhodnutí v širších súvislostiach. 
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A stalo sa tak práve preto, že ste sami pre seba a to za každú cenu chceli mať výsledok 

neutrálnej situácie pozitívny len pre seba.  A tak ste nezbadali, že tento váš postoj, vám zobral 

schopnosť prijímať ZODPOVEDNOSŤ za svoje rozhodnutia práve v tých širších súvislostiach.  

Pretože len vtedy, keď je vašou súčasťou ZODPOVEDNOSŤ, ktorá vníma a vidí 

dôsledky vašich rozhodnutí v týchto širších súvislostiach, tak len vtedy sa dokážete 

rozhodovať pre život, teda v prospech života. Vtedy prestávate vidieť len svoje vlastné 

a sebecké záujmy a vidíte potreby života ako takého. A opäť sme pri Zodpovednosti.  

A práve preto som vám veľa krát povedal, že SLOBODNE sa ROZHODUJETE  vtedy 

a len vtedy, keď je vašou súčasťou ZODPOVEDNOSŤ. 

A ZODPOVEDNOSŤ  je vašou súčasťou len vtedy, keď ste VEDOMÍ. 

A keď ste VEDOMÍ, tak vnímate, že všetko má svoj zmysel, opodstatnenie a dôvod. 

A preto  všetko je neutrálne a nič nie je  dobré a nič nie je zlé. 

A to je uzatvorený kruh. 
 

To obrovské CHCENIE, ktoré sa vo vás ľudských bytostiach vytvorilo, aby výsledok 

každej situácie bol len vo váš prospech, vám zobralo práve túto ZODPOVEDNOSŤ. 

A práve preto, že ste stratili ZODPOVEDNOSŤ, prestali ste byť VEDOMÍ. 

A keď nie ste VEDOMÍ, tak ste ľahko manipuľovateľní, ovládateľní a prestali ste sa 

ROZHODOVAŤ  SLOBODNE. 

A je to tak preto, že, vôbec neviete, čo znamená ROZHODNÚŤ SA  SLOBODNE. 

A to je ďalší uzatvorený kruh. 
 

A ďalšia rovina, ktorá tu pôsobí a ktorú strach zneužil proti vám ľudským bytostiam, je tá 

rovina, keď sa tieto udalosti a situácie týkajú bytostí, ktoré VY hlboko milujete. 

A často krát sa v situáciách, ktoré sa týkajú len vás samých dokážete rozhodovať s tým, že 

vnímate dôsledky svojich rozhodnutí a viete za ne prijať aj Zodpovednosť, ale v prípade, že sú 

súčasťou týchto situácií ľudské bytosti, ktoré VY milujete viacej ako samých seba, nedokážete sa 

rozhodnúť takým spôsobom, aby ste vnímali dôsledky svojich rozhodnutí v širších súvislostiach, 

pretože sa pozeráte iba na to, ako tá situácia dopadne alebo ovplyvní  bytosť, ktorú milujete a nosíte 

ju v svojom srdci. 

A to je ten okamih, kedy vytvoríte sami v sebe presvedčenie a to veľmi hlboké presvedčenie, 

že VY dokážete zmeniť okolnosti a podmienky tej situácie tak, aby dopadla v prospech bytosti, 

ktorú milujete. 

A v tejto chvíli si nedokážete uvedomiť ani prijať objektívnu pravdu, že tieto okolnosti 

nezmeníte, lebo ich nevytvárate len VY SAMI, ale ich energiou svojich rozhodnutí tvorí aj tá druhá 

strana  a aj sama ľudská bytosť, ktorú VY tak hlboko milujete. 

A toto je ten okamih, kedy sa strach začal s vami hrať túto hru, pretože je to strach, 

ktorý vo vás toto PRESVEDČENIE vytvoril a VY mu naletíte a prijmete túto hru, lebo si 

myslíte, že túto situáciu a okolnosti dokážete zmeniť. 

A keď tá situácia reálne nastane a jej výsledok nie je  pozitívny pre ľudskú bytosť, ktorú 

milujete, vytvoríte sami v sebe veľmi hlboké neodpustenie voči sebe samým, pretože samých seba 

viníte nie len z toho, že ste nedokázali  okolnosti tejto situácie zmeniť, ale viníte samých seba aj za 

to, že to nedopadlo dobre pre ľudskú bytosť, ktorú milujete. 

A vaše neodpustenie je viac násobné. Okrem neodpustenia sebe samým si vytvoríte aj 

hlboký pocit svojho vlastného zlyhania, lebo ste neboli schopný zmeniť okolnosti tejto situácie tak, 

aby dopadla pre bytosť, ktorú milujete pozitívne, teda dobre. 
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Energia tohoto viac násobného neodpustenia a zlyhania je energia, ktorá vo vás vytvorí 

nesmierne silné NEPRIJATIE seba samých. Je to veľmi silné odsúdenie seba samých, 

odmietnutie seba samých a je to energetické trestanie seba samých. A už som vám vysvetlil, že 

každé NEPRIJATIE vo vás vytvorí energiu boja a vy potom dlhé veky sami so sebou bojujete.  

A bojujete dovtedy, až kým dokážete  v niektorom zo svojich nasledujúcich zrodení 

pochopiť túto hru strachu, ktorú s vami začal hrať, aby ste  v tom pochopení prijali SÚCIT, 

ktorý vám pomôže v odpustení sebe samým..  

A to, že vám to trvá taký dlhý čas, celé veky, je spôsobené tým, že v okamihu, keď 

strach vo vás vytvoril PRESVEDČENIE, že VY dokážete zmeniť OKOLNOSTI                                   

a PODMIENKY tejto situácie,  narástla vo vás hlava pýchy nadradenosti, lebo tým 

presvedčením do vás  toto semienko nadradenosti vložil. 

A čím väčšia hlava pýchy nadradenosti vo vás narastie, tým dlhšie vám trvá, kým opäť 

dokážete otvoriť svoje srdce POKORE, aby vám  táto POKORA pomohla pochopiť, že 

nebolo vo vašich silách zmeniť OKOLNOSTI  a PODMIENKY tejto situácie. 

A trvá vám to dovtedy, kým dokážete v POKORE pochopiť a prijať, že ste neboli tak 

Dôležitý, aby ste túto situáciu zmenili a kým dokážete nájsť SÚCIT, aby ste to sami sebe 

ODPUSTILI a kým dokážete prijať v  POKORE, že ste sa ako ľudská bytosť zmýlili. 

A práve táto POKORA tú hlavu pýchy nadradenosti rozpustí. 

A až potom si dokážete ODPUSTIŤ. 

A to je ďalší uzatvorený kruh. 
 

A v tomto prípade strach zneužíva Lásku vás ľudských bytostí k tým ľudským bytostiam, 

ktoré milujete viacej ako seba samých, pretože v týchto prípadoch a situáciách využíva strach tú 

skutočnosť, že Láska k týmto bytostiam, vás ako keby zaslepila a VY  nedokážete vnímať dôsledky 

svojich rozhodnutí v širsích súvislostiach, ale vnímate ich len pre tú jednu bytosť, ktorú milujete. 

A takto strácate schopnosť vnímať dôsledky svojich rozhodnutí v širších súvislostiach. 

A preto sa často krát nedokážete rozhodnúť v prospech života,  a tak sa v svojich životoch  

nerozhodujete  v prospech života ako takého. 

A je to veľmi silná manipulácia strachu, pretože strach tu zneužíva Lásku ako takú  

a zneužíva práve ten moment, že čo Lásku na jedne strane veľmi výrazným spôsobom posilňuje 

a ukotvuje, tak rovnako ju na druhej  strane dokáže oslabovať.  

 A to je práve ten uhoľ pohľadu a to, že ste stratili schopnosť vnímať všetky situácie ako 

neutrálne. 

A to je ďalší uzatvorený kruh. 
 

 

 

 

 

 

 


