
ZODPOVEDNOSŤ – 3.časť 
 

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. 

A je to tak preto, že ak nie je súčasťou vašich rozhodnutí 

ZODPOVEDNOSŤ, tak sa nerozhodujete SLOBODNE. 
A je dôležité, aby ste sa pozreli každý jeden sám na seba, do svojho vnútra, ako to máte sami 

v sebe, lebo obraz vašej spoločnosti je len obrazom toho, ako to máte vo svojom vnútri. 

Tu platí Vesmírny Zákon : Ako hore, tak dole, ako vo veľkom tak v malom a ako vo vnútri 

tak navonok. 

A preto si uvedomte, že spoločnosť dokážete zmeniť len vtedy, keď to zmení 

každý jeden z vás, sám vo svojom vnútri.   

Nedokážete to zmeniť v spoločnosti, ak to nezmeníte vo svojom vnútri. 

Neočakávajte zmeny vo vašej spoločnosti, ak neurobíte zmeny sami v sebe. 

Až keď  zmeníte veci v svojom vnútri a sami v sebe, až potom sa táto zmena 

prejaví  aj vo vašej ľudskej spoločnosti. 

A hovorím vám to preto, aby ste teraz nezačali odsudzovať a kritizovať vašich politikov, 

predstaviteľov vlád  a štátov, lebo oni sú odrazom vás samých, vášho vnútra. 

Keď chcete dosiahnuť zmenu vo vašej spoločnosti, je potrebné, aby každý jeden z vás začal 

sám u seba vo svojom vnútri. 

Len toto je cesta, ktorou môžete urobiť zmenu vo vašej spoločnosti. 

A práve preto, hoci pravidelne meníte vlády a vymeníte ľudí, ktorí tam sedia vo vláde,                  

vo vašej spoločnosti žiadne zmeny nenastanú a ani  cesta k lepšiemu, ktorú očakávate nenastane, 

lebo je to tak preto, že stále mlčíte a nesiete zodpovednosť za druhých a zároveň neprijímate svoju 

vlastnú a neviete ju ani reálne vyjadriť. 

A to je uzatvorený kruh, v ktorom sa už veľmi dlho pohybujete. 

Potrebujete sa učiť začať vnímať, že to, čo vnímate vo svojom vnútri  je vaša 

ZODPOVEDNOSŤ  a potrebujete sa postaviť sami za seba, lebo je to vaša ZODPOVEDNOSŤ. 

A je dôležité, aby ste prestali očakávať, že to čo cítite vo vašom vnútri za vás vyjadrí niekto 

druhý. Tým, že takto konáte, spôsobujete sami sebe  nesmierne veľkú bolesť, lebo sa  nenapĺňajú 

vaše očakávania a takýmto spôsobom dávate sami seba do pozície bezmocných a viníte  potom 

z toho iné ľudské bytosti. 

A tak, ako to funguje v malom, keď sa to týka vás jednotlivcov, funguje to aj vo veľkom,               

vo vašej ľudskej spoločnosti. 

A práve preto je v nej toľko nespravodlivosti, klamstiev,  sebectva, chamtivosti, závisti, 

podvodov a korupcie, pretože v celej vašej spoločnosti chýba ZODPOVEDNOSŤ  za to ako koná. 

A každý jeden z vás očakáva, že  ZODPOVEDNOSŤ  za konanie spoločnosti ako celku 

nesie ten druhý a ja to predsa nie som. 

Ale  je to omyl, pretože všetci ste súčasťou tejto spoločnosti a pretože všetko so všetkým 

súvisí,  to ako funguje vaša spoločnosť, je ZODPOVEDNOSŤ vás všetkých nerozdielne, 

nedeliteľne a neoddeliteľne. 



A zopakujem vám to ešte raz - je to teda ZODPOVEDNOSŤ každého jedného z vás                        

a to  nedeliteľne, neoddeliteľne a nerozdeliteľne. 

A práve preto, aby ste teraz tomuto mohli porozumieť, bolo tak dôležité, aby to posolstvo 

ako Poznanie zapísali do kameňa, ktorý  priniesli na Matku Zem, pretože  oni  vedeli, že často krát 

bude ľudstvo stáť pred touto križovatkou, aby prijalo ZODPOVEDNOSŤ za svoje myšlienky, 

slová, rozhodnutia a skutky. 

A tak ako sa to deje tu na Matke Zemi, deje sa rovnako aj na iných planétach, iných 

galaxiách v celom Vesmíre, kde sa  rozvíja vedomý život. V dualite. 

Tu na Matke Zemi vždy pôsobia proti  sebe dve protichodné energie, pretože vedome 

ste si dualitu zvolili k tomu, aby ste spoznávali sami seba. 

A práve preto je potrebné, aby súčasťou vašich rozhodnutí bola ZODPOVEDNOSŤ          

a to v širších súvislostiach, pretože ak nie je a VY nevidíte, nevnímate, alebo neprijímate 

dôsledky svojich rozhodnutí a skutkov, nerozhodujete sa slobodne, pretože nie ste VEDOMÍ. 

 A hoci to nevidíte a ani to neprijímate, ste manipulovaní a rozhodujete sa tak, ako ste 

tú manipuláciu dokázali prijať. 

A toto Poznanie, nie je vašou súčasťou.  

A preto ste hlboko sami v sebe presvedčení, že ste sa rozhodli slobodne a že máte právo 

sa týmto spôsobom rozhodnúť, pretože máte predsa slobodnú vôľu.  

A tak nemusíte brať do úvahy dôsledky svojich „slobodných“ rozhodnutí, ani to aké 

budú mať následky a dopady vaše rozhodnutia na iné  ľudské bytosti, či na iné formy života 

a dokonca ani na Matku Zem. 

A preto v súčasnosti svojimi rozhodnutiami a skutkami veľmi kruto a bezohľadne 

ničíte život iných foriem života na Matke Zemi a poškodzujete i samotnú Matku Zem 

a pritom neprijímate za toto svoje konanie ako celok ZODPOVEDNOSŤ. 

A vedzte, že už máte len veľmi krátky čas k tomu, aby  ste toto Poznanie pochopili 

a prijali ZODPOVEDNOSŤ za svoje rozhodnutia a skutky a zmenili svoj postoj k životu ako 

takému na Matke Zemi, pretože keď prekročíte ten „ nulový“ bod zvratu, nedokážete ten 

vývoj zastaviť a zvrátiť späť a sami seba ako ďalšia z mnohých civilizácii, ktorá pred vami na 

Matke Zemi žila, zahubíte. 

A opäť sa vrátim k tomu, čo je pre vás ako ľudské bytosti najdôležitejšie, aby ste to 

chápali  použijem k tomu vaše vlastné porekadlo, že to potrebujete: „Chrániť ako oko v hlave“.  

A sami viete, že keď raz prídete o svoje oči, niet takej cesty, ktorá by vám váš zrak navrátila 

a už nikdy viac nič neuvidíte a všetko okolo vás je v tme.  

Už viacej nedokážete vnímať svetlo, farby, tiene, vôbec nič, lebo všade je len tma.  

A to isté platí pre VODU a STROMY na Matke Zemi.  

A už som vám veľ krát povedal, že z VODY bol stvorený život. 

A tiež som vám veľa krát povedal, že všetko so všetkým je prepojené 

a súvisí a preto nie je náhoda, že na Matke Zemi rastú STROMY, pretože VY 

ľudské bytosti ste zrodené z Lásky a bola vám darovaná slobodná vôľa                       

a ste veľmi úzko prepojené s inými bytosťami  Lásky zrodenými na Matke 

Zemi, ktorým slobodná vôľa darovaná nebola.  

A tými bytosťami sú STROMY.  

A ste navzájom jeden od druhého závislí a vzájomne ste prepojení. 


