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ZÁKON POZNANIA – 2 časť 

Preto je tak nesmierne dôležitým nástrojom Lásky ODPUSTENIE.  

Preto ODPUSTENIE, bolo vašou súčasťou, nedeliteľnou, nerozdeliteľnou 

a neoddeliteľnou. Pretože potrebujete ODPÚŠŤAŤ, ak chcete spoznať protipól, aby ste mohli 

vnímať a uvedomovať si samých seba v Láske. Tým, že Vám Poznanie, že ODPUSTENIE JE 

NÁSTROJOM LÁSKY k tomu, aby ste mohli žiť v Láske, pociťovať Lásku, neustále ju 

prežívať, vám bolo zobraté a neviete Odpúšťať bez podmienok, prežívate svoje Životy 

v emóciách hnevu, neodpustení, nenávistí, bolesti.  

To je ten uzatvorený kruh, do ktorého vás vťahuje strach.  

Tým, že prežívate svoj Život v bolesti, nedokážete vnímať podstatu svojej duše, 

nedokážete vnímať Lásku, ktorou ste. 

Rozhodli ste sa prežívať nejakú emóciu ako ľudská bytosť, ale ak je Láska 

nedeliteľnou, nerozdeliteľnou a neoddeliteľnou súčasťou vašej duše, prežívate svoj život aj 

v LÁSKE. 

Ak sa ODPUSTENIE stane vašou súčasťou nedeliteľnou, nerozdeliteľnou 

a neoddeliteľnou, môžete prežívať emóciu, pre ktorú ste sa rozhodli, ale zároveň cez 

Odpustenie sa budete vracať k svojej podstate a budete si uvedomovať, že podstatou vás, aj 

podstatou všetkých ľudských bytostí je BEZPODMIENEČNÁ LÁSKA, VŠEOBJÍMAJÚCA 

LÁSKA. 

V súčasnosti vo všeobecnosti chápete Lásku, ale podmienenú, teda „niečo za niečo“. 

Je to tak preto, lebo Odpustenie prestalo byť vašou nedeliteľnou, nerozdeliteľnou 

a neoddeliteľnou súčasťou. Toto ODPUSTENIE je však súčasťou vašich duší, nedeliteľnou, 

nerozdeliteľnou a neoddeliteľnou súčasťou každej duše a preto na úrovni duše, ak sa vrátite 

domov, dokážete Odpúšťať bez podmienok. Na úrovni duší dokážete odpúšťať svoje skutky 

a skutky druhých ľudských bytostí bez akýchkoľvek podmienok. 

     Je to tak preto, lebo na úrovní duší je nedeliteľnou, nerozdeliteľnou a neoddeliteľnou 

súčasťou Viera a Dôvera vo vás samotných,  teda vo svoju DUŠU a vo MŇA. 

Preto, keď sa vrátite Domov, po smrti vašich fyzických tiel, tak prostredníctvom 

Odpustenia sa veľmi rýchlo uzdravujete. Odpustenia samým sebe a aj navzájom tým druhým. 

Opäť na úrovní duší sa rozhodnete, čo chcete ďalej prežívať. Či sa inkarnujete ako ľudská 

bytosť a v tom ďalšom živote budete emóciu, ktorú ste ešte neprežili do hĺbky, prežívať 

znova, alebo si vyberiete inú emóciu, alebo sa rozhodnete, že pomôžete inej duši, ktorá je 

z rodiny duší, ktorej súčasťou je aj vaša duša, a ktorá chce zažiť nejakú skúsenosť v  procese 
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svojho Poznania – Poznania samej seba, alebo sa rozhodnete, že zostanete Doma a už sa 

neinkarnujete ako ľudská bytosť. 

Ak sa niektorá duša rozhodne, že ako ľudská bytosť chce vo svojom živote pochopiť, 

čo to znamená napríklad byť trpezlivý, tak potrebuje k tomu pomoc iných duší, ktoré sa 

inkarnujú ako ľudské bytosti a budú ju túto trpezlivosť učiť, aby ju mohla prežiť, pochopiť 

a naučila sa byť trpezlivou. Druhé ľudské bytosti tak vytvárajú také situácie v živote tejto 

ľudskej bytosti, ktorá sa chcela naučiť trpezlivosti, že ju to prostredníctvom týchto situácií 

učia. Ale z pohľadu tejto duše, ktorá sa pre toto Poznanie rozhodla, nemusia byť pre ňu tieto 

situácie príjemné a môže sa na tie druhé ľudské bytosti nahnevať.  

Môže sa tak diať napríklad v tom, že si dohodnú schôdzku a tá druhá duša príde 

s dlhým oneskorením. Prvá duša ju musí čakať a byť trpezlivá. Môže si vytvoriť postoj: byť 

trpezlivá, chápavá a vždy to tej druhej duši Odpustiť. Ale môže sa na túto situáciu pozrieť aj 

iným spôsobom: že si povie, že tá druhá duša je nedochvíľna, začne ju kritizovať, neodpustí 

jej tú skutočnosť, že chodí vždy neskoro a tak sa vytvorí medzi nimi konflikt.  

Ak prvá duša nedokáže vo svojom srdci nájsť súcit, aby neskoré príchody Odpustila, 

tak sa môže stať, že sa medzi týmito dušami vytvorí nepriateľstvo a prestanú sa stretávať 

úplne. Je veľa možností riešenia tejto situácie. Ani jedna z duší nekonala a neurobila nič zlé. 

Prvá duša sa pred svojím narodením rozhodla, že sa chce naučiť trpezlivosti a tá druhá duša, 

ktorá ju hlboko miluje, jej sľúbila, že bude v jej živote vytvárať také situácie, v ktorých bude 

musieť byť trpezlivá. Na základe tej trpezlivosti si bude môcť vytvárať rôzne emócie.                     

Ale záleží len na nej, aké emócie si v tom živote zažije a rozvinie, ako sama sebe dovolí 

okrem emócie, ktorú sa chcela naučiť a prežiť aj to, že ona sama je stvorená z Lásky. 

     Skúsenosti, ktoré duša prežije a získa, a ktoré si „Domov“ odnesie, 

závisia len od nej samej. Závisia len od jej slobodného rozhodnutia. 

Keď sa tieto duše vrátia domov pochopia, že obidve konali z Lásky a na úrovni duší 

prichádza k absolútnemu, bezhraničnému a bezpodmienečnému Odpusteniu.  

Takéto Odpustenie si ako ľudské bytosti nedokážete navzájom poskytnúť. 

Cez tieto emócie sa máte naučiť konať zo svojej podstaty, ktorou je LÁSKA, 

Z LÁSKY A PRE LÁSKU. Ak sa takto naučíte konať, tak aj ako ľudské bytosti budete 

Odpúšťať bez podmienok, veľmi hlboko, celým svojím srdcom a celou svojou bytosťou. 

V súčasnosti, keď ste ako ľudské bytosti, tak tá prvá ľudská bytosť nevníma, že ten 

druhý mešká práve preto, že ona sa chce naučiť byť trpezlivá. Súčasťou trpezlivosti je aj to, že 

čakáme. Nechápe, že tá druhá ľudská bytosť koná tak preto, že práve jeho duša požiadala 
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dušu druhej ľudskej bytosti, aby meškala, aby ona si čakanie a to, že musí čakať a byť 

trpezlivá užila. Práve prostredníctvom jej meškania si mohla užiť čakanie a učiť sa tak 

trpezlivosti. Čiže druhá ľudská bytosť síce mešká na schôdzku, ale mešká preto, lebo je 

k tomu vedená dušou tej prvej ľudskej bytosti, ktorá jeho dušu požiadala o to, aby meškala. 

 To je to, že všetko so všetkým súvisí, všetko je vzájomne prepojené a previazané. 

Keby toto Poznanie bolo súčasťou prvej ľudskej bytosti, tak by s nesmiernou Láskou, súcitom 

a pochopením vo svojom srdci aj v mysli, čakala kým druhá ľudská bytosť príde, aby sa jej 

poďakovala že prišla s oneskorením a ona si tak mohla precítiť a vychutnať to, že mohla na 

ňu čakať a to ju učilo trpezlivosti. Ale to, že toto Poznanie nie je súčasťou prvej ľudskej 

bytosti, môže sa nahnevať na druhú ľudskú bytosť pre jej nedochvíľnosť.  

Ak sa táto situácia bude opakovať, môže v prvej ľudskej bytosti postupne vzrastať 

veľký hnev, pretože si môže začať myslieť, práve tým, že začne túto druhú ľudskú bytosť 

hodnotiť, posudzovať a kritizovať, že nemá toľko úcty  k tomu, aby prišla na schôdzku načas. 

Koná tak preto, že stratila Poznanie o Odpustení. Pretože toto Poznanie stratila, nenachádza 

vo svojom srdci Odpustenie, silu Lásky a stráca schopnosť druhej ľudskej bytosti odpustiť. 

Tým, že nedokáže konať v tomto okamihu v Láske, vytvorí si ďalšiu emóciu, ktorou je hnev 

a neodpustenie. Postupne to môže prejsť až do takých emócií, že sa prestane s druhou ľudskou 

bytosťou stretávať. 

A čo sa stane v tej druhej ľudskej bytosti?  

Keďže bola tak vedená a nemá toto Poznanie, vytvorí si pocit krivdy, že tá prvá ľudská 

bytosť sa na ňu hnevá a nedokáže jej dať Odpustenie. Môže sa stať, že tieto dve ľudské 

bytosti sa už počas svojich životov na Matke Zemi viac nestretnú a rozídu sa s hlbokým 

vzájomným neodpustením. V okamihu, keď sa ich duše vrátia domov sa im vráti Poznanie, 

ktoré je ich súčasťou     a oni si toto konanie navzájom bezpodmienečne odpustia. Môžu sa 

znova dohodnúť, že sa znova inkarnujú a znova túto emóciu prežijú, ale tak, aby ich už 

nerozdelila, aby si dokázali dať vzájomné pochopenie, Lásku a Odpustenie. Takýmto 

spôsobom sa duše učia prežívať jednotlivé emócie. 

Niekedy to nie je len o tej jednej duši. Vždy je tam spolupôsobenie, a keďže všetko so 

všetkým súvisí, vždy prežívate aj iné emócie. 


