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OKOLNOSTI a NEPRIJATIE -3.časť 
 

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

rovina, že zneužil, pošliapal a znesvätil Posvätnú Lásku medzi mužom a ženou.  

Na Matke Zemi sa nový život obnovuje a rodí prostredníctvom posvätného princípu, ktorým  

je Posvätná Láska medzi mužom a ženou ako dvoma rovnocennými a slobodnými bytosťami.  

A práve tento posvätný princíp spolu s materinskou Láskou, ukotvuje Lásku na Matke Zemi.    

Tento posvätný princíp strach zneužil, pošliapal, znesvätil a zneuctil, čím dokázal vytvoriť 

práve ten opak a to je  NELÁSKA na Matke Zemi.  

To je „TO“, čo chcel strach dosiahnuť, pretože tam, kde je LÁSKA, nemá strach svoje 

miesto, ale v  NELÁSKE sa mu veľmi dobre darí a preto potreboval  tú  NELÁSKU na Matke Zemi 

ukotviť. A dosiahol to práve znesvätením tohoto posvätného princípu. 

Práve znesvätením tohoto posvätného princípu strach  vniesol  a vložil do sŕdc ľudských 

bytostí sám seba. Dosiahol to tým, že sa stratila Láska, ktorá v srdciach ľudských bytostí prebývala 

a tak do nich vložil sám seba. Preto je pre strach tak ľahké ovládať a manipulovať ľudské bytosti 

a nachádzať stále nové a nové cesty na ich ovládanie. 

Aby sa to zmenilo, existuje len jedna cesta a to je tá, aby sa opäť vrátila LÁSKA do sŕdc 

všetkých ľudských bytostí. Je to možné len prostredníctvom jediného nástroja, ktorý to dokáže 

a tým je ODPUSTENIE. 

A tým sme sa dostali  opäť na počiatok všetkých posolstiev, ktoré vám odovzdávam, pretože 

v každom jednom posolstve vás učím Odpúšťať sebe samým. 

Ak  neodpustíte sami sebe, tak nikdy sa do vašich sŕdc nemôže vrátiť energia Lásky tak, aby 

naplnila celý priestor vašich sŕdc a strach, ktorý sa v nich usídlil, tak môže stále vo vašich srdciach 

prežívaťa prebývať. 

Vibrácia strachu je nezlučiteľná s vibráciou Lásky. 

Ak svoje srdce naplníte Láskou tak v ňom nezostane žiadne miesto pre strach. 

A dnešné posolstvo, je pre vás dôležité preto, aby ste si uvedomili, akým spôsobom 

strach zneužil, zneužíva a manipuluje Láskou ako takou, proti vám samým. 

Pretože týmto spôsobom vytvára vo vás veľmi hlboké a tie najväčie neodpustenia, 

ktoré VY celé veky ako ľudské bytosti nedokážete prijať vo vzťahu sami k sebe a tým, že ich 

neprijímate, nedokážete ich sami sebe ani Odpustiť. 

A práve preto, že si ich neodpustíte, stále  sami so sebou bojujete. 

A tým že bojujete sami so sebou, tak stále  sami seba trestáte, odsudzujete a súdite. 

A táto energia  neprijatia, odsúdenia a trestania slúži strachu na to, aby vás opäť 

manipuloval, aby našiel nové cesty a spôsoby, aby vás zovrel opakovane do svojej moci. 

A je to tak preto, že v každom ďalšom zrodení, nie ste sami pre seba dostatočne dobrý.  

A to, že nie ste sami pre seba dostatočne dobrý je spôsobené tým, že nedokážete 

vnímať všetky situácie ako neutrálne. 

A tak sme sa dostali na počiatok tohoto kruhu. 

Ak dokážete prijímať ako súčasť svojich životov  všetky situácie ako neutrálne, čiže aj 

dobré, aj zlé  a uvedomíte si, že „všetko zlé je na niečo dobré“ a že aj z toho dobrého môže 

v konečnom dôsledku vyjsť to zlé, nevytvoríte v sebe energiu NEPRIJATIA.  

A prestanete vytvárať energiu NEPRIJATIA a ODPORU a tak prestanete sami so 

sebou bojovať. 

A to je ďalší uzatvorený kruh. 
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Prestali ste cítiť MIER v srdci a preto každý z vás vo svojom vnútri bojuje sám so 

sebou. A tak sa tento boj prejaví aj navonok.  

Ak sa tento boj prejaví aj navonok,  začnete sa  hnevať sami na seba aj na druhých za 

to, že navzájom bojujete a pri tom nevidíte, že zo  všetkých energií toho množstva bytostí sa 

vytvorili okolnosti a podmienky, ktoré ste už nedokázali zvrátiť späť. 

Preto som vám veľa krát povedal, že keď sa tie veci dajú do pohybu, nedajú sa 

zastaviť. Toto je energia, ktorá sa vytvorí ako spolupôsobenie energetického tvorenia 

všetkých bytostí a nie je možné potom tieto veci zastaviť. Nie je to v silách jednotlivcov. 

Ale napriek tomu, že to nie je v silách jednotlivcov, strach ako taký, zneužíva práve túto 

skutočnosť a to vaše vnútorné presvedčenie, že VY dokážete zmeniť okolnosti a podmienky týchto 

situácií a cez toto presvedčenie vytvorí potom vo vás energiu neprijatia, zlyhania, odsúdenia 

samých seba, trestania, neodpustenia a pocitov vín.  

A vedzte, že nemáte šancu ako jednotlivci, keď sa tie veci energeticky rozbehnú, ich 

zastaviť. Ale práve preto, kvôli svojmu vlastnému presvedčeniu, to nikdy neprijmete a sami 

sebe neodpustíte. 

A toto je tá hra strachu, ktorú s vami hrá.  

A toto je poznanie, ktoré ľudským bytostiam strach zobral a ktoré bytosti prírody 

majú a práve preto oni nebojujú a všetky situácie a úplne všetko v Láske prijímajú. 

A práve preto sa často krát neviete rozhodnúť, čo máte urobiť, aby ste prestali bojovať sami 

so sebou i s tými druhými.  A zároveň veľmi hlbko v svojich srdciach veríte, že to dokážete zmeniť 

a že keď tá situácia nastane a odovzdáte tej druhej strane posolstvo mieru, že žiadny boj nebude. 

A toto JE vaše PRESVEDČENIE. 

Ale druhá strana energeticky vytvorí veľmi silné chcenie po moci, bohatstve, majetku, 

ovládaní, vládnutí, zavedení svojich pravidiel a preto nikdy netvoríte sami. A práve preto  

nedokážete zmeniť okolnosti a podmienky tejto situácie a udalosti. 

A je dôležité, aby ste v Láske  a s Pokorou prijali svoje rozhodnutie, tú skutočnosť, že ste si 

v svojej pýche mysleli, že to dokážete zmeniť a dokázali si Odpustiť, že vo vás sa vytvorila 

a narástla hlava pýchy nadradenosti a dôležitosti, lebo v konečnom dôsledku sú to tieto hlavy 

pýchy, ktoré vám potom nedovoľujú odpustiť sami sebe. 

A tak  nevidíte, že v konečnom dôsledku chcete zmeniť okolnosti situácie pre svoj prospech.  

A keď sa to nedá, tak to, čo môžete a čo dokážete urobiť,  je  naučiť sa prijímať všetky 

situácie, ktoré do vašich životov prichádzajú bez podmienok ako neutrálne. 

A týmto sme sa dostali na začiatok kruhu, z ktorého sme vzišli. 

A preto, že to nedokážete, je vaše neodpustenie také veľké a hlboké a pretrváva celé veky. 

A nie je pre vás dôležité Odpustenie tým druhým, pretože pokiaľ 

nedokážete Odpustiť sami sebe, tak ste stále neodpustili ani im.  
A aj keď si myslíte, že ste už Odpustili tým druhým ľudským bytostiam, tak je  to len 

falošná ilúzia, ktorá vám umožňuje nevidieť práve tú skutočnosť, že sa potrebujete vrátiť sami 

k sebe. Až keď dokážete prijať a bez podmienok Odpustiť všetky tieto situácie vo vzťahu sami k 

sebe, tak ste ich prijali a odpustili aj vo vzťahu  k tým druhým ľudským bytostiam. 

A pri tom nevidíte, že práve to, že si nedokážete Odpustiť, strach zneužíva proti vám 

a manipuluje s vami v každej podobnej situácii, pretože vždy keď nastane podobná situácia, tak sa 

hneváte na seba samých a vytvoríte si neodpustenie i pocit viny voči sebe samým. 

A stále nechápete, že to nie je o tých druhých ľudských bytostiach, ale že je to 

o vás samých, pretože VY SAMI potrebujete prijať tú situáciu ako neutrálnu.                     
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Tá situáci je neutrálna, pretože pre jedných prináša osoh a pre druhých neúspech.                 

Ale je to vždy len uhoľ pohľadu, pretože vždy je to nejaká zmena, vývoj, skúsenosť,  

rozhodnutie a cesta, po ktorej sa tá ľudská bytosť, ale aj tie ostatné  ľudské bytosti 

rozhodli kráčať. A preto je to ich Zodpovednosť, teraz i v budúcnosti.  

Každá jedna ľudská bytosť si tie energie, ktoré v tej danej chvíli vytvorila sama nesie 

v svojom energetickom poli a sama ich bude musieť raz prijať, spracovať, odpustiť a prepustiť.  

A ak v tej danej chvíli vytvoríte Lásku, Prijatie, Pochopenie a Porozumenie, tak s touto 

energiou  vytvárate svoju budúcnostť.  

A ak vytvoríte  neprijatie, hnev, nenávisť, boj, odsúdenie, neodpustenie, pocit viny, tak 

s týmito energiami vytvárate svoju budúcnosť a to si nesiete do svojich ďalších zrodení. 

A preto je to o každej jednej ľudskej bytosti aké energie v svojom vnútri 

vytvára, pretože energia, ktorú tvorí a vytvára ľudská bytosť je ŽIVÁ ENERGIA. 

A táto energia - táto ŽIVÁ ENERGIA,  potom tvorí vašu budúcnosť, vás každého 

jednotlivca, ale aj ľudskej spoločnosti ako takej. 

A už som vám vysvetlil, že platí Vesmírny zákon ako hore, tak dole, ako vo veľkom, tak 

v malom a ako vo vnútri, tak navonok a práve preto, že v každom jednom z vás prebieha vnútorný  

boj, neprijatie, nepriateľstvo a neodpustenie vás voči sebe samým, tak sa toto deje aj v celej  

ľudskej spoločnosti. 

A preto je nesmierne dôležité, aby každý jeden z vás začal sám u seba. 

Aby ste prijali celé svoje bytie a to bez podmienok, každú skúsenosť, každý prežitý 

okamih a odpustili sami sebe všetky svoje rozhodnutia skutky, slová a myšlienky. 

A ak to dokážete v tomto PRIJATÍ, hlbokom a bezpodmienečnom, tak sa k vám vráti 

POKORA, ktorá vám ako  dar prinesie Pochopenie, Porozumenie a najmä Poznanie, 

v ktorom sa rozpustia všetky hlavy pýchy, ktoré sa v tej minulosti,  v línii času vo vás zrodili. 

A keď sa rozpustia tieto hlavy pýchy, s hlbokým Súcitom prijmete samých seba, celé svoje 

bytie, odpustíte sami sebe všetky svoje skutky i rozhodnutia a vtedy sa celé vaše srdce naplní 

Láskou a nebude v ňom už žiadne miesto pre  energiu strachu. 

A tak sa opäť stanete Slobodnou ľudskou bytosťou, akou ste boli na počiatku bytia, keď na  

Matke Zemi prebývala Harmónia, Jednota, Rovnocennosť a hlboká Úcta k životu ako takému.  

A tak sme sa dostali  na počiatok ako taký, pretože  aj tá VODA a TMA  tvoria 

jeden celok a nesú v sebe absolútne všetky možnosti vývoja života, nie len na Matke 

Zemi, ale v celom Vesmíre. 

A tak, ako z VODY sa zrodil život na Matke Zemi, z TMY sa zrodilo SVETLO, 

pretože SVETLO  je moja MYŠLIENKA. 

A MYŠLIENKA JE ENERGIA TVORENIA. 

 


