
NEPOCHOPENIE – 2. časť 
 

Toto VNÚTORNÉ  POCHOPENIE  je DAR – DAR SÚCITNEJ LÁSKY, lebo 

len vtedy keď máte v SRDCI SÚCIT, dokážete  v srdci chápať každú ľudskú bytosť 

v jej rozhodovaní a konaní. 

SÚCIT a POCHOPENIE vám prináša ten DAR, že prestanete súdiť, 

posudzovať a odsudzovať nie len tých druhých, ale najmä sami seba a vtedy 

dokážete ODPÚŠŤAŤ, PRIJÍMAŤ a MILOVAŤ SAMI SEBA I TÝCH DRUHÝCH. 

A teraz sa zamyslite nad tým , ako málo Súcitu je vo vašej spoločnosti a aké veľké nepochopenie 

v nej vládne. 

A ten Súcit je nie len vo vzťahu k vám ako ľudským bytostiam, ale i vo vzťahu k ostatným živým 

bytostiam, zvieratá, stromom, rastlinám, pôde, vode, lebo aj to sú živé bytosti a i k horninám, skalám, 

nerastom i Matke Zemi a spýtajte sa sami v sebe v svojich srdciach, prečo máte tak málo Súcitu k iným 

formám života, ktoré s vami žijú na Matke Zemi.  

A spýtajte sa sami seba, kde sa stratil váš Súcit k Životu ako takému, pretože i tieto formy života 

majú rovnaké právo na život, ako VY- ľudské bytosti,  vnímate svoje právo na život. 

A toto je to NEPOCHOPENIE vo veľkom.  

A práve preto, že vytvárate NEPOCHOPENIE v malom , čiže sami v sebe vo vzťahu k sebe 

samým a iným ľudským bytostiam navzájom, vytvárate ho i vo veľkom vo vzťahu k Matke Zemi i  iným 

formám života na Matke Zemi. 

Je to pôsobenie Vesmírneho zákona ako hore tak dole, ako  vo veľkom tak v malom, ale aj ako 

v malom, tak vo veľkom a  ako vo vnútri tak navonok. 

Čiže to, čo vytvárate sami v sebe, vo svojom vnútri, vytvárate i navonok vo veľkom.  

A tak ako nedokážete vidieť, že vytvárate energeticky medzi sebou práve svojimi nepochopeniami 

obrovskú priepasť, vytvárate ju aj vo vzťahu k iným formám života na Matke Zemi i k Matke Zemi 

samotnej.  

A práve preto nevidíte, ako veľmi, nesmierne veľmi sa tieto formy života snažia o zachovanie 

života na Matke Zemi a VY – ľudské bytosti ich snahu maríte a ničíte podmienky pre zachovanie života 

na Matke Zemi a to nie len pre tieto iné formy života, ale aj sami pre seba. 

A toto je dôsledok vášho Nepochopenia v tom veľkom. 

A v tom malom cez nepochopenie ničíte a strpčujete život sami sebe a tým ostatným ľudským 

bytostiam, ktoré sú jeho súčasťou. 

Pre zachovanie života ako takého na Matke Zemi je nesmierne dôležité, aby ste začali vidieť 

objektívnu pravdu a dokázali ste rozoznať falošné obrazy všetkých ilúzií, ktoré sú vám predkladané, ako 

realita vášho života.  

A práve preto je dôležité, aby každý jeden z vás vo svojom vnútri  obnovil sám v sebe 

SÚCIT, aby mu bol daný DAR POCHOPENIA a aby opäť dokázal vidieť svojím 

SRDCOM,  čiže VNÚTORNÝM ZRAKOM, aby prestal žiť svoj život v tej tme, kedy je mu 

všetko jedno. 

A stane sa tak vtedy, keď prijmete svoju vlastnú ZODPOVEDNOSŤ za seba samých, 

za svoj život,  ktorý žijete a to  ABSOLÚTNE. 

A prijmete tak za objektívnu pravdu, že NIČ ABSOLÚTNE NIČ VO VAŠOM 

ŽIVOTE NIE JE NÁHODNÉ, ale čokoľvek sa vám stane, je to všetko vaša vlastná 

ZODPOVEDNOSŤ. Môžete to nazvať, že je to ZODPOVEDNOSŤ V ŠIRŠÍCH 

SÚVISLOSTIACH ŽIVOTA. 



A je to úplne iná Zodpovednosť, než ktorú ste doteraz dokázali vnímať a prijímať vo svojich 

životoch. 

Ale k tomu, aby život na Matke Zemi zostal zachovaný, pre vás ako ľudské bytosti, je nesmierne 

dôležité, aby ste prijali túto Zodpovednosť v širších súvislostiach, lebo ona vám potom prinavráti SÚCIT 

k iným formám života i k životu ako takému a ako DAR dostanete POCHOPENIE VO VEĽKOM. 

A je to vaša Zodpovednosť ak sami v sebe vytvoríte  akékoľvek nepochopenie. 

To nepochopenie vo vás vytvorí bolesť a pocit viny. 

Ak sami v sebe vytvoríte  pocit viny, že niečo nedokážete urobiť a potom ten  pocit viny práve 

z tohto nepochopenia prenesiete na druhú ľudskú bytosť, tak  hoci kráčate v tomto živote vedľa seba  bok 

po boku po spoločnej ceste, v skutočnosti ste nepredstaviteľne ďaleko od seba vzdialení, lebo ste 

nepochopili, že to VY sami ste niečo nedokázali urobiť.  

A túto objektívnu pravdu nedokážete vidieť a tak  napriek tomu, že  sa snažíte, nedokážete to 

urobiť a nechápete ani nevidíte, že to VY sami si potrebujete vrátiť tú slobodu, aby ste to mohli  

kedykoľvek dokázať urobiť.  

A nie je to o tom, že  vám to musí dovoliť urobiť tá druhá ľudská bytosť. 

A kedže nechápete to, že sa vám to nedarí urobiť, tak sa hneváte sami na seba a ten hnev vám 

zoberie Súcit k sebe samým, že sa vám to nedarí a tak  si hoci nevedome  nedáte Odpustenie a ten pocit 

viny  sami v sebe  zväčšujete, ale  aby  ste ten pocit viny necítili, tak  ho prenášate na tú druhú ľudskú 

bytosť, že ona je vinná za to, že sa vám čokoľvek  nedarí a preto sa na ňu za to hneváte. 

A práve preto  nedokážete vidieť objektívnu pravdu, že je  to vaša Zodpovednosť. 

Potrebujete  odpustiť sami sebe, že ste to nedokázali vidieť a nevideli ste to. 

A nech ste ako ľudské bytosti dali v akomkoľvek čase akékoľvek sľuby či prísahy, vždy dostanete 

možnosť a príležitosť v tom ďalšom zrodení sa slobodne rozhodnúť a tie sľuby a prísahy práve prijatím 

svojej vlastne Zodpovednosti v širších súvislostiach sami sebe Odpustiť. 

A vtedy sa rozplynú a transformujú na energiu Lásky, ale práve preto, že to nechápete, je tam to 

nepochopenie, ktoré nám ten vnútorný zrak zastrie a VY zostanete v tme a nevidíte objektívnu pravdu, že 

je to vaša Zodpovednosť, keď sa nám niektoré veci  nedaria tak ako by ste chceli a tú vinu prenášate na 

druhé ľudské bytosti, pretože sa hneváte sami na sebe, že sa vám to nedarí, tak ako by ste chceli. 

A je to energia HNEVU, ktorá nám zobrala SÚCIT k vám samým. 

A práve preto, že nemáte SÚCIT, neprichádza k vám POCHOPENIE, že je to vaša 

ZODPOVEDNOSŤ v širších súvislostiach, že sa vám tak nedarí a preto ju neprijímate a viníte 

z toho tie druhé ľudské bytosti. 

A či robíte všetko pre to, aby sa vám to darilo, alebo nerobíte vôbec nič, alebo idete aj sami 

proti sebe, výsledok je vždy rovnaký. 

A je to tak preto, že  zostávate v TME NEPOCHOPENIA a neprijímate objektívnu pravdu 

toho, že je to vaša ZODPOVEDNOSŤ, že sa vám to nedarí, že to nedokážete zmeniť a nie je to 

ZODPOVEDNOSŤ tých druhých. 

A toto nepochopenie vás potom energeticky oddelí nepredstaviteľne ďaleko od seba, hoci 

fyzicky stojíte pri sebe jeden pri druhom.  

A preto v tom živote nedokážete nájsť cestu k sebe, pokiaľ k vám nepríde POCHOPENIE. 

A toto je uzatvorený kruh. 

A toto je len jeden príklad z mnohých. 

A sú iné podobné situácie vo vašich životoch, ktoré napriek tomu, že stojíte pri sebe, tak vás  vaše 

Nepochopenie energeticky od seba oddelí  nekonečne ďaleko.  

 


