
ÚCTA a CHAMTIVOSŤ  - 2.časť 
 

Otázka: Ako to máme zmeniť? 

Odpoveď :  Zmeniť sa to dá navrátením ROVNOCENNOSTI všetkých bytostí,  pretože ak 

sa vráti ROVNOCENNOSŤ, vráti sa k vám pochopenie a hlboká ÚCTA k práci každej 

ľudskej bytosti, pretože opäť začnete chápať, že každá práca je rovnocenná, lebo je to 

práca ako poslanie tej ľudskej bytosti, ktorá si ju pre ten život zvolila. 

Preto si budete rovnako ctiť toho, kto zametá ulice, stavia domy, pečie chlieb i toho, kto celú 

spoločnosť vedie. 

Je to práve ÚCTA, ktorá  rozpustí chamtivosť  a chtíč tých druhých 

ľudských bytostí po tom ovocí, ktoré vytvorili, urobili a dosiahli  iné 

ľudské bytosti. Táto chamtivosť sa v ÚCTE rozplynie. 
A keď  je vašou súčasťou táto hlboká ÚCTA, nemôže strach vo vás  vytvoriť chcenie, závisť 

a chamtivosť vlastniť to, čo vytvorila a čo patrí tej druhej ľudskej bytosti. 

A táto ÚCTA  vo vašej spoločnosti chýba. 

Preto nie je vo vašej spoločnosti Rovnocennosť, ale je v nej energia chamtivosti, ktorá si chce 

prisvojiť a privlastniť výsledok práce iných ľudských bytostí. 

A práve preto je vo vašej spoločnosti nespravodlivosť a neprajnosť.  

A práve preto nevidíte objektívnu pravdu. 

A tak ťažko, veľmi ťažko hľadáte spravodlivosť. 

A je to tak preto, že tí,  ktorí by spravodlivosť a objektívnu pravdu mali hájiť,                    

sú často krát zviazaní v pavučinách moci, úplatkoch, rôznych služieb či službičiek. 

Práve preto tu platí vaše príslovie  „ ruka ruku myje“ a práve preto tak ťažko 

hľadáte v spoločnosti spravodlivosť. 

A spravodlivosť sa stráca vtedy, keď sa stratí zo spoločnosti Rovnocennosť a začne 

platiť systém, že existujú „ rovní a rovnejší “. 

A  toto všetko je podhubie, ktoré pomáha, aby sa vo vašej spoločnosti  rozmohla korupcia                  

a VY nevidíte, kde všade sú skryté jej korene, pretože tie sú skryté hlboko pod zemou, rovnako ako sú 

korene húb skryté pred vaším zrakom a práve preto je tak ťažké korupciu  zo spoločnosti odstrániť.  

Rovnako korupcia ako aj chamtivosť sa zo spoločnosti stratí vtedy, 

keď  sa k vám vráti ÚCTA, POKORA a ROVNOCENNOSŤ. 
A je to ďalší uzatvorený kruh. 

 

Tam,  kde  je POKORA,  ÚCTA  a  ROVNOCENNOSŤ,  je  aj  PRAVDA 

a SPRAVODLIVOSŤ.  

Tam, kde sa stratí  ROVNOCENNOSŤ, ÚCTA a POKORA, stratí sa aj 

PRAVDA a SPRAVODLIVOSŤ. 

Sami vidíte, aký je stav vo vašej spoločnosti, ako veľmi ťažko  hľadáte  spravodlivosť a nevidíte 

objektívnu pravdu a aká veľká je chamtivosť a korupcia, ktorá vašu spoločnosť ovláda. 

A to rovnako platilo v minulosti a platí to aj dnes. 

A môžete to zmeniť len vtedy, keď každá jedna ľudská bytosť sama prejde týmto pochopením. 

Nedá sa to prikázať, či mechanicky naučiť.  



Môžete to len prežiť ako svoju osobnú skúsenosť, ktorú vedome prijmete ako svoju súčasť 

a v hlbokom súcite Odpustíte sebe samým i druhým, aby sa to mohlo stať trvalou súčasťou vašej duše ako 

prežitá skúsenosť, aby ste  to už v ďalších životoch  nemuseli opakovane prežívať ako jednotlivci i celá 

spoločnosť. 

A ODPUSTENIE je jediný nástroj, ktorý tieto krivdy, veľmi hlboké krivdy, ktoré sa 

tou nespravodlivosťou vo vašej spoločnosti vytvorili, môžu uzdraviť a vyliečiť. 

Preto je tak nesmierne dôležité ODPUSTENIE, lebo ono tento kruh uzatvára ako 

vašu prežitú skúsenosť.  Lebo, ak ODPUSTÍTE a prijmete to ako skúsenosť,  už v budúcich 

životoch nemusíte znovu opakovane toto všetko prežívať. 

Ale tým, že tieto krivdy v tom konkrétnom Živote nedokážete prijať a nedokážete Odpustiť sami 

sebe, ani tým druhým, opakovane ich prežívate v ďalších životoch, kým dospejete do bodu, keď ich 

dokážete ako Poznanie duše, srdca i seba ako ľudskej bytosti bez podmienok prijať a hlbokým 

Odpustením sami sebe i všetkým ostatným ich uzdravíte. 

 A toto je kruh prijímania skúseností, ktoré prežívate ako ľudské bytosti vašou dušou.  

A odovzdávam vám tieto  poznania, lebo vás prostredníctvom nich učím Odpúšťať, pretože 

pokiaľ neodpustíte a neprijmete, prežívate tú istú skúsenosť v každom zrodení, až kým to 

nepochopíte. 

Preto je vo vašej spoločnosti taká veľká korupcia, tak veľa podvodov, navzájom sa okrádate, 

neprajete si navzájom,  neviete nájsť spravodlivosť a nevidíte objektívnu pravdu, lebo neviete Odpúšťať. 

A ten, komu ste neodpustili, ste v prvom rade VY sami. 

Najprv potrebujete Odpustiť sami sebe, že ste sa nechali oklamať, alebo ste klamali, 

že ste sa nechali zmanipulovať, alebo ste sami manipulovali, že ste sa nechali okradnúť, 

dobehnúť, alebo ste sami kradli, či dobehli tých druhých. 

V svojich životoch ste vytvárali obidve energie, na obidvoch koncoch pomyselného 

kyvadla. Ale len v strede kyvadla nájdete tú rovnovážnu polohu a Odpustíte sami sebe,                

aj vtedy keď ste sami klamali, ale aj vtedy kedy ste boli oklamaní. 

Vždy potrebujete ODPUSTIŤ najprv sami sebe, lebo až potom,                

keď ODPUSTÍTE sami sebe, dokážete ODPUSTIŤ tým druhým. 
  A je to tak preto, lebo platí Vesmírny zákon ako hore, tak dole, ako vo veľkom tak v malom 

a ako vo vnútri tak navonok. 

Ak ste neodpustili sami sebe, neodpustili ste ani tým druhým, ktorí sú  mimo vášho vnútra. 

Preto potrebujete Odpustiť v prvom rade  sami sebe,  že vás oklamali, manipulovali                 

a prinútili dať všetky tie sľuby, prísahy a vyhlásenia. 

Potrebujete Odpustiť sami sebe,  že ste sa nechali  oklamať a zmanipulovať a že vás 

prinútili, aby ste dali všetky tie sľuby, prísahy a vyhlásenia. 

Potrebujete Odpustiť sami sebe i to, že ste sa nedokázali obhájiť a ochrániť, že ste tým 

druhým nedokázali ukázať PRAVDU, aby pochopili a porozumeli  i to, kde je spravodlivosť.   

Potrebujete Odpustiť všetkým  tým, ktorí vás oklamali, zmanipulovali, zabili, popreli, 

odvrhli, či prekrútili vašu pravdu a tak zmanipulovali ostatných ľudí, aby sa vás báli a v strachu 

vás  zabili, či vyhnali a zobrali vám váš majetok, pôdu i vašu česť. 

Potrebujete Odpustiť všetkým tým, ktorí chceli získať váš majetok, či pôdu, lesy, lúky                   

a polia ich závisť, chtíč a chamtivosť. 

Potrebujete Odpustiť všetkým ľudským bytostiam  ich  nepochopenie, strach a neprijatie.  


