
ZODPOVEDNOSŤ – 2.časť 
 

A stojíte dnes ako ľudstvo na rázcestí a križovatke ciest, po ktorých sa 

môžete rozhodnúť kráčať a jedinú vec, ktorú potrebujete urobiť a vnímať 

k tomu, aby  ste si vybrali správnu cestu,  je tá, že prijmete každý jeden z vás 

sám pre seba  a sám za seba svoju ZODPOVEDNOSŤ. 

A hoci v každom jednom posolstve vám o Zodpovednosti hovorím, nedokážete  chápať jej 

význam. Nedokážete chápať energetický význam tohto slova tak, aby sa stalo vašou súčasťou. 

ZODPOVEDNOSŤ  je to, že dokážete nájsť sami v sebe ODVAHU 

a vyjadríte svojimi slovami, rozhodnutiami i skutkami to, čo sami v sebe cítite 

a prestanete sa spoliehať na to, že to za vás urobí niekto druhý. 

Ak nevyjadríte to, čo sami v sebe cítite, aj to je vaša ZODPOVEDNOSŤ. 

Ak očakávate, že niekto druhý urobí za vás to, čo cítite VY sami, aj to je vaša  

ZODPOVEDNOSŤ. 

A je  to  vaša ZODPOVEDNOSŤ za to, že ste nekonali. 

A v tomto prípade často krát svoju ZODPOVEDNOSŤ prenesiete na tých druhých,              

lebo ich obviníte z toho, že nekonali a neurobili to, čo VY ste chceli, aby urobili. 

A tak sa vzdávate svojej ZODPOVEDNOSTI a hádžete ju na plecia druhých ľudských 

bytostí, ktorým týmto spôsobom vytvárate pocity vín a neodpustení. 

Je dôležité, aby ste začali vnímať ZODPOVEDNOSŤ v širších súvislostiach svojho 

konania i nekonania. 

A v týchto širších súvislostiach svoju ZODPOVEDNOSŤ aj prijímali.  

A tak každý jeden z vás, ktorý v sebe cíti, že nie je v poriadku, keď sa vyrúbu,                  

alebo vypália celé stráne, údolia, či veľké plochy lesov, je veľmi dôležité, aby to povedal,                  

aby sa proti takému konaniu postavil a konal. 

Ak budete očakávať, že tak budú konať tí druhí, tak nikto z vás proti tomu nič 

neurobí, nikto sa proti tomu nepostaví. 

Napriek tomu, že VY ste sami tie stromy nevypálili, nevyrúbali, VY sami nesiete 

ZODPOVEDNOSŤ za ich zničenie, pretože ste mlčali. 

Práve preto, že ste mlčali a nepostavili ste sa proti tomu, aj keď ste to v svojom vnútri 

cítili, dovolili ste tým druhým bytostiam, ktoré sa tak rozhodli konať, aby oni svoju  

ZODPOVEDNOSŤ za to neprijali a neniesli. A oni túto ZODPOVEDNOSŤ hodili na vás 

práve cez vaše mlčanie a nekonanie. 

A je to tak preto, že všetko so všetkým súvisí. 

A toto je ďalší uzatvorený kruh, v ktorom však neprijímate  svoju vlastnú 

ZODPOVEDNOSŤ, ale prijímate ZODPOVEDNOSŤ tých druhých, ktorí ju na vás 

prenášajú. 

A toto je program, ktorý do vás ľudských bytostí zapísal a uložil ako svoje 

semienko  strach. 

A týmto programom strach vo vás vytvára veľmi veľa bolesti, pretože 

prenesená ZODPOVEDNOSŤ vo vás vytvára  oveľa väčšie pocity vín a neodpustení, 

ako vaša vlastná. 



A je to tak práve preto, že s energiou vlastných pocitov vín a neodpustení 

dokážete pracovať, ale s energiou tých prenesených nie. 

A tu platí Zákon Zachovania energie a práve preto je to pre vás ako ľudské 

bytosti tak ťažké, lebo Zákon zachovania energie, vám hovorí, že zmeniť môžete                   

len tie energie, ktoré ste sami vytvorili.  

Preto viete zmeniť energiu vlastných pocitov vín a neodpustení,                      

ale neviete zmeniť energiu tých, ktoré ste za vlastné prijali. 

Tieto bolesti dokážete spracovať až vtedy, keď sa stanete tak vedomými bytosťami, že tieto 

prenesené pocity vín a neodpustení, ktoré nie sú vaše vlastné si uvedomíte a zároveň pochopíte,                 

že nesiete na svojich pleciach Zodpovednosť niekoho iného a vrátite túto Zodpovednosť tým 

ľudským bytostiam späť. 

VY nedokážete zmeniť energiu prenesených pocitov vín a neodpustení, 

pretože VY ste tieto energie nevytvorili.  

Môžete tie energie len vrátiť tomu, kto ich vytvoril. 

A pretože všetko so všetkým súvisí, vzniká tu  ďalší jav a to ten, že bytosti, ktoré neprijmú 

a nenesú svoju vlastnú ZODPOVEDNOSŤ a hádžu ju na vaše plecia a VY ju nesiete za nich,                  

tak oni ďalej bezohľadne pokračujú v svojom správaní, konaní a rozhodovaní, pretože oni necítia 

v sebe žiadny pocit viny, ani žiadnu ZODPOVEDNOSŤ za to ako sa rozhodujú a konajú. 

A tým sa vo vašej spoločnosti roztvárajú nožnice nespravodlivosti, lebo na 

jednej strane rastie bezohľadnosť, arogancia a nadutosť tých, čo sa rozhodujú 

a konajú bez pocitu ZODPOVEDNOSTI a na druhej strane rastie bolesť, 

nespravodlivosť,  pocity vín, neodpustení., útlaku tých, ktorý tú ZODPOVEDNOSŤ 

prijímajú a na svojich pleciach nesú. 

A tak týmto spôsobom sa vytvára v ľudskej spoločnosti POROBA. 

A teraz si uvedomte, že veľmi, veľmi dlhé veky vám v ľudskej spoločnosti trvalo, kým ste 

dokázali túto porobu rozpustiť. Kým ste zatvorili tieto nožnice nespravodlivosti, kde na jednej 

strane rástla nadutosť, nadradenosť a arogancia mocných a na druhej strane poníženie, utrpenie                

a poroba tých všetkých, ktorí tú ťarchu Zodpovednosti niesli na svojich pleciach.   

A tieto nožnice vám pomohla zatvoriť práve SLOBODA. 

A SLOBODA je veľmi veľký dar, ktorý ľudská spoločnosť 

v svojom vývoji dostáva. 
Ak však tento dar  nepochopí a neprijme spolu so SLOBODOU aj ZODPOVEDNOSŤ za to,              

ako sa rozhoduje a koná, opäť tá spoločnosť tie nožnice nespravodlivosti  začne roztvárať. 

A tieto nožnice sa roztvárajú tým rýchlejšie a tým viac, čím tá jedna skupina ľudských 

bytostí tú ZODPOVEDNOSŤ neprijíma a napriek tomu v tej spoločnosti rozhoduje a koná                    

a tá druhá skupina tú ZODPOVEDNOSŤ prijíma a mlčí. 

A toto je uzatvorený kruh, v ktorom vám SLOBODA pomáha POROBU 

rozpustiť, ale ak ju nepochopíte a neprijmete spolu s ňou aj ZODPOVEDNOSŤ 

za svoje  myšlienky, slová, rozhodnutia a skutky, tak vám SLOBODA                              

tú POROBU opäť vráti späť. 

 


