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ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE – 1 časť 
 

Zákon slobodnej vôle je pre vás veľmi dôležitý. 

Je vašou súčasťou, je podstatou vašej duše. Zákon slobodnej 

vôle a  slobodná vôľa je  základným právom vašej duše.  

Už minule som vám povedal a vysvetlil, že je jedno či vám niekto slobodnú 

vôľu berie, alebo si slobodnú vôľu beriete a upierate VY SAMI.  

Vždy tým spôsobujete svojej duši nepredstaviteľnú bolesť a zväzujete ju do 

ťažkých okov, ako keby ste jej odstrihli krídla, a vaša duša nemôže voľne lietať. 

Preto som vás v súčasnosti upozornil na Damanhúr, pretože to je spoločenstvo 

ľudských bytostí, v ktorom je najdôležitejší Zákon slobodnej vôle. Všetky ľudské bytosti, 

ktoré žijú v tomto spoločenstve si veľmi hlboko ctia a ochraňujú Zákon slobodnej vôle. 

Každá ľudská bytosť v tomto spoločenstve má právo sa slobodne 

rozhodnúť.  A nech sa rozhodne akokoľvek, ostatné ľudské bytosti jej 

rozhodnutie bez podmienok prijímajú. Práve s týmto súvisí to, čo 

SLOBODNÁ VOĽA prináša ako svoju nedeliteľnú, nerozdeliteľnú 

a neoddeliteľnú súčasť a tou je ZODPOVEDNOSŤ. 

Tým, že ostatné ľudské bytosti prijímajú rozhodnutie tej druhej ľudskej bytosti bez 

podmienok, je potom ona sama ZODPOVEDNÁ – nedeliteľne, nerozdeliteľne  

a neoddeliteľne za to, ako sa sama rozhodla. 

Tým, že ľudské bytosti stratili slobodnú vôľu prestali sami                               

o sebe rozhodovať. Slobodnú vôľu odovzdali do rúk iných ľudských bytostí, ktorí 

toto právo  o nich rozhodovať,  prevzali na seba.  

Tak stratili ľudské bytosti Zodpovednosť za seba, za svoje vlastné konanie, 

za svoje myšlienky, za svoje slová, za svoje rozhodnutia a za svoje skutky.  

A keďže všetko so všetkým súvisí, stratili Zodpovednosť za to, čo v svojich 

myšlienkach vytvárajú. Preto v súčasnosti ľudské bytosti nevidia, nevnímajú 

a necítia, že Život, ktorý žijú si vytvárajú v svojich myšlienkach.  

Toto Poznanie je pre nich úplne nepochopiteľné.  

Nedokážu si vôbec predstaviť, ako môžu svojimi myšlienkami vytvárať 

svoju vlastnú realitu.  

Nedokážu si predstaviť, že žijú to, čo vytvárajú svojimi myšlienkami, 

slovami, rozhodnutiami a skutkami.  

A je to preto, že necítia ZODPOVEDNOSŤ za  svoje  myšlienky, slová, 

rozhodnutia a skutky.  

ZODPOVEDNOSŤ necítia preto, že svoju vlastnú slobodnú vôľu odovzdali 

tým druhým.  

Ľudské bytosti sa prestali rozhodovať podľa svojej vlastnej slobodnej vôle. 

A už som vám povedal, že slobodná vôľa je základným nedeliteľným, 

nerozdeliteľným  a neoddeliteľným právom vašej duše. 
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SLOBODNE sa rozhodujete vtedy, jedine vtedy a 

len vtedy, keď ste sa rozhodli v súlade so svojou dušou. 
Keďže jazykom vašej duše, sú vaše pocity. Len vtedy sa rozhodujete slobodne, keď sa 

rozhodujete podľa svojich vlastných POCITOV. Ak však neakceptujete svoje vlastné pocity, 

rozhodujete sa a konáte proti svojim pocitom, alebo v rozpore s tým, čo hlboko vo svojom 

srdci cítite, tak sa nerozhodujete slobodne. Vtedy ste porušili Zákon slobodnej vôle, hoci ste 

ho porušili vo vzťahu k sebe samému. Konáte tak preto, že sa bojíte prevziať Zodpovednosť 

za takéto svoje rozhodnutie, lebo vás obmedzujú a zväzujú všetky predsudky, predpisy, 

obmedzenia a zákony, ktoré boli  ľudskou spoločnosťou vytvorené. 

Ale oni boli vytvorené v ľudskej spoločnosti pomocou strachu práve preto, aby vám 

vašu slobodnú vôľu zobrali. A opäť vidíte, že zase chodíme v kruhu, pretože všetko so 

všetkým súvisí a všetko je spolu veľmi hlboko a úzko prepojené, previazané a spojené.  

Ak dokážete prijať ZODPOVEDNOSŤ za svoje vlastné myšlienky, slová, 

rozhodnutia, skutky a pocity, vráti sa vám vaša schopnosť slobodne sa rozhodovať  

v súlade s vašou dušou.  

Naučíte sa opäť prostredníctvom svojich pocitov rozoznávať to, čo vám vaša 

duša hovorí, a tak sa naučíte rozhodovať v súlade s vašou dušou.  

Vtedy prestanete vytvárať vnútorný rozpor a tlak v sebe samých, a dokážete                   

za svoje myšlienky, slová, rozhodnutia a skutky prevziať ZODPOVEDNOSŤ.   

Ale tým, že v súčasnosti nie je súčasťou ľudských bytostí poznanie,                                  

že MYŠLIENKA JE NÁSTROJ TVORENIA, zároveň nie je vašou súčasťou, že SLOVÁ 

sú nepredstaviteľne silným nástrojom tvorenia a zhmotňujú myšlienky.   

Slová majú veľmi, nepredstaviteľne veľmi silnú vibráciu a nesú silný energetický 

náboj. Preto slovami dokážete aj zabíjať.  

Je to ENERGIA, ktorá sa v slovách začína zhmotňovať.  

Táto ENERGIA nesie v sebe vibračnú silu energetického náboja a preto slová často  

dokážu tak hlboko ľudskej duši ublížiť.  

Tým, že ste svoju slobodnú vôľu odovzdali druhým ľudským bytostiam, stratili ste 

poznanie o Zodpovednosti. Nevidíte a nevnímate vibračnú silu a energiu svojich slov, 

a neprijímate Zodpovednosť za slová, ktoré vyslovujete.Neuvedomujete si, aký veľký 

negatívny energetický potenciál môžete niektorými slovami, ktoré používate vo svojich 

myšlienkach, ako je napríklad nenávisť vytvárať, a že energia týchto slov dokáže usmrtiť 

a zabiť ľudské bytosti. Nielen za vaše skutky je potrebné prevziať zodpovednosť.  

Potrebujete prevziať zodpovednosť nie len za svoje myšlienky, ale aj za svoje 

rozhodnutia, skutky, slová pocity a emócie, pretože všetkými týmito nástrojmi dokážete 

vytvárať a zhmotňovať energiu svojich myšlienok.   

Tým, že vám bolo vzaté poznanie ako je Zodpovednosť súčasťou, nedeliteľnou, 

nerozdeliteľnou a neoddeliteľnou súčasťou slobodnej vôle, sa zároveň v ľudskej spoločnosti 

zhmotnila a vytvorila bytosť falošnosti.  

Tým, že ste stratili Zodpovednosť, začali ste iné myslieť, iné hovoriť, iné rozhodovať 

a iné konať. Celým týmto procesom a spôsobom však vytvárate nepredstaviteľne veľké 

vnútorné napätie a bolesť v svojej duši. Pretože vaša duša je nesmierne čistá, bezpodmienečná 

Láska. Ak si myslíte niečo iné, poviete niečo úplne iné a dokonca sa ešte úplne inak 

rozhodnete ako ste to v svojich myšlienkach pôvodne vytvorili, a ani toto rozhodnutie 
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nedodržíte a urobíte úplne niečo iné, vytvorili ste v svojej duši nepredstaviteľne veľký rozpor, 

zmätok, napätie, tlak a bolesť a úplne ste zviazali svojej duši krídla slobodného rozhodovania 

i rozletu, a vaša duša všetkým týmto tlakom, napätím, rozporom a bolesťou stratila schopnosť 

voľne lietať. Svojej duši opäť môžete navrátiť slobodu, keď toto všetko postupne si začnete 

uvedomovať, dokážete to prijať, samým sebe bezpodmienečne odpustiť a prijmete svoju 

vlastnú Zodpovednosť sami za seba, za svoje rozhodnutia, skutky, slová a myšlienky. Tak 

vrátite každým jedným prijatím a každým jedným Odpustením, Bezpodmienečným 

Odpustením svojej duši slobodu. 

Pretože všetky tieto neodpustenia a pocity vín vytvorili vo vašej duši to, ako keby ste 

ju zviazali. Ak by ste ako ľudské bytosti pochopili Zákon slobodnej vôle a prijali 

Zodpovednosť, ktorá je jeho nedeliteľnou, nerozdeliteľnou a nerozlučiteľnou súčasťou, tak by 

s vašou Slobodnou vôľou nikdy, nikdy, nikdy vo vašej ľudskej spoločnosti nevznikli žiadne 

vojny. Pretože by ste chápali, že rozhodnutie bojovať nie je vaše vlastné slobodné 

rozhodnutie. Ak by mocní  sveta mali sami ísť bojovať, nikdy by žiadnu vojnu nevyhlásili. 

Pretože pýcha a moc, ktorá ich zväzuje, ich zároveň veľmi hlboko zväzuje v ich srdciach a oni 

majú strach, že by o túto moc a bohatstvo prišli, keby v tomto boji zomreli. Preto tieto ľudské 

bytosti posielajú do bojov namiesto seba druhé ľudské bytosti, ktoré nechápu, že sa môžu 

slobodne rozhodovať podľa svojich pocitov, a že môžu za svoje rozhodnutia prijať svoju 

vlastnú Zodpovednosť. 

Všetky, úplne všetky vojny a všetky boje ľudských bytostí medzi sebou vznikli na 

základe rozhodnutí tých ľudských bytostí, ktoré si takto chceli upevniť svoje postavenie, moc 

a bohatstvo. A mohlo sa tak stať preto, že ľudské bytosti rozhodovanie o sebe samých, svoje 

slobodné rozhodovanie, odovzdali druhým ľudským bytostiam do ich rúk. Slobodnú vôľu 

svojím rozhodnutím odovzdali druhým, čím im dovolili rozhodovať za samých seba. 
 

Pocítila som prichádzať nádhernú energiu a vnímala som veľmi príjemné teplo, ktoré 

vstúpilo do môjho srdca a do každej bunky v mojom tele, a túto nádhernú energiu vnímam a 

cítim aj teraz, keď tieto poznania a posolstvá prepisujem. 

Je veľmi dôležité, nepredstaviteľne dôležité, aby ste ako  ľudské bytosti 

pochopili a prijali poznanie, že súčasťou Slobodnej vôle, jej nedeliteľnou, 

nerozdeliteľnou, neoddeliteľnou  súčasťou je aj ZODPOVEDNOSŤ. 

Pretože ak neprijímate ZODPOVEDNOSŤ ako nedeliteľnú, 

nerozdeliteľnú, neoddeliteľnú súčasť Slobodnej vôle, nikdy nepochopíte 

pôsobenie Zákona o Slobodnej vôli a to je to, čo sa stalo v súčasnosti vo vašom 

ľudskom svete.  

Ako ľudské bytosti ste prijali právo slobodne o sebe rozhodovať, ale spolu 

s týmto právom ste neprijali aj ZODPOVEDNOSŤ za svoje myšlienky, slová, 

rozhodnutia a skutky.  

Tak sa stalo v celej vašej ľudskej spoločnosti, že za slobodu sa skryla 

arogancia, bezohľadnosť a sebeckosť.  

Bol to zámer strachu, ktorý využil práve tú skutočnosť, že to nie je 

súčasťou vášho poznania, a že ako ľudské bytosti nemáte poznanie, že 

ZODPOVEDNOSŤ je nedeliteľnou, nerozdeliteľnou, neoddeliteľnou súčasťou 

SLODODNEJ  VÔLE. 
 


