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ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE – 2 časť 
 

Strach vám vrátil Slobodu, možnosť slobodne sa rozhodovať o sebe samom, ale vedel,                       

že s touto slobodou nenastúpi a nepríde aj Zodpovednosť.  

Tak strach vedel, že vo vašej ľudskej spoločnosti, v ľudských bytostiach vzrastie sebeckosť, 

arogancia, bezohľadnosť a egoizmus.  

Práve toto sa u vás deje.  

Bolo to strachu umožnené tým, že nie je vašou súčasťou poznanie, že všetko so všetkým 

súvisí a všetko je navzájom úzko prepojené a previazané.  

Tým, že toto poznanie nevidíte, nevnímate a necítite, sa správate k druhým ľudským 

bytostiam, k sebe samým a k Matke Zemi arogantne, sebecky a bezohľadne. 

Vidíte a vnímate len samých seba, svoje vlastné potreby a samozrejme svoje práva. Práve za 

tieto „Práva“ a „Rovnoprávnosť“ skryl strach to, že nevidíte a nevnímate ROVNOCENNOSŤ. 

 Rovnocennosť všetkého so všetkým, nielen  ľudských bytostí navzájom, ale aj 

rovnocennosť k Matke Zemi a rovnocennosť k ostatným bytostiam žijúcim na Matke Zemi.  

Keby ste videli a vnímali túto Rovnocennosť a prepojenosť všetkého so všetkým, nikdy by 

ste sa nerozhodovali tak sebecky, bezohľadne, agresívne a neschovávali by ste tieto rozhodnutia za 

svoje slobodné právo na podnikanie a Život na Matke Zemi. Pocit Rovnocennosti, Spolupatričnosti 

a Zodpovednosti vo vzťahu k sebe samým, k Matke Zemi, k ostatným ľudským bytostiam a k 

bytostiam, ktoré žijú na Matke Zemi, by prevážil nad pocitom sebeckosti, bezohľadnosti 

a arogancie, ktorý sa vytvoril tým, že vám strach nedal poznanie, že Zodpovednosť je nedeliteľnou, 

nerozdeliteľnou, neoddeliteľnou súčasťou Slobodnej vôle a každého slobodného rozhodnutia.  

Preto Sloboda, ktorá je v súčasnosti deklarovaná ľudskými bytosťami na Matke Zemi, je 

falošná sloboda. Za túto falošnú slobodu je skrytá arogancia, bezohľadnosť a egoizmus tých 

ľudských bytostí, ktorí vás riadia, ovládajú a manipulujú. 

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

vstúpilo do môjho srdca a do každej bunky v mojom tele. Túto nádhernú energiu vnímam a cítim aj 

teraz, keď tieto poznania a posolstvá prepisujem. 

      JA viem, že pre vás ľudské bytosti je veľmi ťažké prehliadnuť túto hru strachu.  

Môžete prehliadnuť túto falošnú slobodu tým, že sa poznanie, že všetko so všetkým 

súvisí, a všetko je veľmi hlboko a úzko prepojené i previazané stane vašou súčasťou.  

Ak toto poznanie prevezmete ako svoju súčasť, tak pochopíte, že súčasťou 

SLOBODNEJ VÔLE  je aj ZODPOVEDNOSŤ.   

Pochopíte, že súčasťou Lásky je Viera, Dôvera, Nádej. 

Pochopíte, že práve Svetlo Viery prežiari a rozjasní tú beznádej,  ktorú strach zámerne 

vytvoril.  

Pochopíte, že nástrojom Lásky, ktorá dokáže liečiť a uzdravovať vaše bolesti, ktoré 

strach zámerne vytvára vo vašich srdciach je Bezpodmienečné Odpustenie.  

Pochopíte, že boj vytvoril strach preto, aby posilnil a živil sám seba, a že boj vytvára vo 

vašich srdciach bolesť, na základe  ktorej stále bojujete. 

Pochopíte, ako strach vytvoril tie ľudské bytosti, ktoré ovládajú a riadia váš Život.  

Pochopíte, že ste im odovzdali svoju vlastnú slobodu, slobodnú vôľu a Zodpovednosť 

za  seba samých.  

Pochopíte ako ich samých ovláda strach prostredníctvom moci, bohatstva, pýchy, 

arogancie, bezohľadnosti a peňazí.  
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Uvedomte si veľmi hlboko, že všetko toto je v kruhu, je to v jednom kruhu a je to  

navzájom veľmi hlboko zviazané a prepojené. 

Ak sa však súčasťou Slobody a Slobodného rozhodovania ľudí, nestane aj Zodpovednosť, 

tak  potom  niektoré skupiny ľudských bytostí  môžu za Slobodu schovať svoje arogantné a sebecké 

ciele, ktoré dosahujú ľahkým spôsobom tým, že prostredníctvom Slobody, Demokracie 

a slobodného rozhodovania manipulujú a ovládajú ostatné ľudské bytosti. 

SLOBODA, JE LEN VTEDY SLOBODNÁ, KEĎ JE JEJ  SÚČASŤOU,  

nerozdeliteľnou, neoddeliteľnou a nedeliteľnou aj ZODPOVEDNOSŤ.    

JEDNO  BEZ DRUHÉHO  NEMÔŽE  EXISTOVAŤ.  

TAM, KDE NIE JE ZODPOVEDNOSŤ, NIE JE ANI SLOBODA.   

Ak pochopíte a prijmete Zodpovednosť za svoje rozhodnutia, uvedomíte si, že súčasťou 

vašich rozhodnutí, je práve Zodpovednosť.  

Potom  pri každom svojom rozhodnutí tým, že ste prijali Zodpovednosť ako svoju 

nedeliteľnú, nerozdeliteľnú a neoddeliteľnú súčasť, vždy budete myslieť aj na všetkých ostatných 

a na dôsledky svojich rozhodnutí. 

A ešte vás žiadam, aby ste si uvedomili tú nesmierne veľkú vnútornú silu 

Zodpovednosti, ktorú v sebe nesie a to, že ZODPOVEDNOSŤ, ak je prijatá ako súčasť 

kohokoľvek, ktorejkoľvek ľudskej bytosti, dokáže zmeniť rozhodnutia týchto bytostí tak, aby 

tieto rozhodnutia boli v prospech všetkých bytostí. 

Práve strach vám Zodpovednosť zobral. Preto Vám strach vrátil Slobodu, ale nevrátil 

Zodpovednosť.  

Vnútorná sila Zodpovednosti má v sebe dar a schopnosť, že dokáže rozpúšťať aroganciu, 

sebeckosť, bezohľadnosť a bezcitnosť. Preto sa strach tak veľmi bojí toho, že ako ľudské bytosti 

budete schopné prijať poznanie, že Zodpovednosť je nedeliteľnou, nerozdeliteľnou 

a neoddeliteľnou súčasťou Slobody.  

Ak by všetky ľudské bytosti spolu so svojou slobodnou vôľou 

prijali ZODPOVEDNOSŤ, vrátila by sa ROVNOCENNOSŤ.  
Verím, že si uvedomujete nesmiernu silu a dôležitosť tohto poznania, preto aj strach 

v súčasnosti tak veľmi veľa robí pre to, aby sa Zodpovednosť nestala vašou súčasťou – súčasťou 

ľudských bytostí.  

Preto sa všetko teraz globalizuje, pretože globalizácia ktorá nastupuje, je veľmi bezohľadná 

a arogantná moc, ktorá nastoľuje moc v rukách „jedného“ vládcu, ktorý tak získa vládu nad životom 

i smrťou ľudských bytostí, i bytostí na Matke Zemi, stromov, zvierat, rastlín, prírodného bohatstva 

Matky Zeme. Bezohľadným spôsobom drancujú a ničia Matku Zem, a všetky  bytosti, ktoré žijú na 

Matke Zemi.  

Tým, že Zodpovednosť nie je súčasťou ľudských bytostí, neuvedomujú si Zodpovednosť                

za seba samých, svoje deti, svoje spoločenstvá, v ktorých žijú. Neuvedomujú si Zodpovednosť               

za svoju kultúru, štát, Matku Zem a tak umožňujú týmto jednotlivcom drancovať Matku Zem, 

vykorisťovať bytosti, ktoré žijú na Matke Zemi a zabíjať ostatné bytosti, ktoré sú súčasťou Života 

na Matke Zemi.  

Neuvedomujú si, nevnímajú a necítia, že tým ničia podmienky pre život aj samým sebe. 

 Ich pocit absolútnej moci, nadvlády a pýchy je tak veľký, že bezohľadnosť s akou sa 

správajú k ľudským bytostiam a Matke Zemi, nie sú schopní vidieť, vnímať ani cítiť. 
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Je to práve PÝCHA, ktorá je nástrojom strachu, a ktorá bráni prevziať ľudským 

bytostiam Zodpovednosť.  

Zodpovednosť za konanie, rozhodovanie, slová a myšlienky tak, aby sa táto 

Zodpovednosť  stala nedeliteľnou, neoddeliteľnou a nerozlučiteľnou súčasťou ľudskej 

bytosti.   

Až vtedy, keď ľudské bytosti prijmú túto Zodpovednosť ako svoju nedeliteľnú, 

neoddeliteľnú a nerozlučiteľnú súčasť, budú ich rozhodnutia, slová, myšlienky a skutky 

naozaj slobodné.  

Stane sa tak vtedy, keď pochopíte, že všetko so všetkým súvisí a všetko je veľmi úzko 

a hlboko prepojené a previazané.  

Vtedy začnete chápať aj previazanosť a prepojenosť, a veľmi úzku spojitosť všetkých 

Vesmírnych zákonov, pretože oni sú medzi sebou veľmi hlboko a úzko prepojené, previazané 

a navzájom sú od seba závislé v tom zmysle, že jeden zákon vyplýva z toho druhého a ten druhý 

zákon vyplýva z toho prvého.  

Aj tu vidíte, že všetko je v kruhu. 

Zapamätajte si to. Všetko je v kruhu prepojené, previazané, spojené 

a jedno bez druhého neexistuje. 


