
Nedôvera -3.časť 

Rovnako som vám vysvetlil, že ak začnete bojovať a vytvoríte v tej chvíli v svojom srdci hnev a je 

jedno či sami na seba, alebo  na tú druhú ľudskú bytosť,  ktorá prejav Nedôvery voči vám vytvorila, zoberie 

vám ten hnev váš  SÚCIT.  

A tiež tu platí priama úmera. 

Čím väčší  HNEV v sebe  vytvoríte, tým viacej SÚCITU vám zoberie. 

Potom závisí na konkrétnej bytosti, ako je jej srdce naplnené 

SÚCITNOU  LÁSKOU a  SÚCITOM a to k SEBE SAMEJ,  

NIE K TÝM DRUHÝM, LEN K SEBE SAMEJ  !!!!!!!!, 

pretože aj toto je Vesmírny zákon - Ako hore, tak dole, ako vo veľkom tak 

v malom a ako vo vnútri, tak navonok. 

 Najprv potrebujete mať SÚCI SAMI K SEBE a až potom ho dokážete 

prejaviť k druhým ľudským bytostiam.   

A neplatí to naopak !!!, hoci všeobecne vás to  vaša spoločnosť učí,                 

ale to je FALOŠNÝ SÚCIT. 

A vedome a zámerne ste učení k tomu, aby ste mali SÚCIT k druhým, ale nie sami 

k sebe.  Ale vedzte, že takto to nefunguje, lebo je to porušenie tohto Vesmírneho zákona. 

Ste učení falošnému súcitu a preto vaša spoločnosť  vyzerá a funguje tak, ako sa to 

v súčasnosti deje, pretože nemáte súcit sami k sebe a preto dovoľujete druhým, aby šliapali po 

vašich právach, šliapali po vás samých, aby si vás nectili, lebo potom si  aj vy  sami, rovnako 

ako tí druhí , nectíte  sami seba. 

 

Teraz sa opäť vrátim k lodi. 

Ak táto ľudská bytosť má svoje srdce naplnené súcitom k sebe samej a hnev, ktorý  v tej situácii 

vytvorí, nie je taký veľký,  aby jej všetok súcit zobral, dokáže nájsť cestu naspäť a vrátiť sa do svojho stredu 

a to práve preto, že  vie ODPÚŠŤAŤ. 

ODPUSTENIE JE  DAR SÚCITNEJ LÁSKY. 

Ak vám hnev zoberie všetok SÚCIT, vy neviete ODPUSTIŤ.  
Neviete ODPUSTIŤ  ani sami sebe ani druhým a tak v tom cípe lode, do ktorého vás strach 

odhodil v tom  živote už stále zostanete a nedokážete prekonať priepasť, ktorá sa  energeticky 

vytvorila medzi vami  a stredom lode, v ktorom ste pred tým dokázali stáť vzpriamene na svojich 

nohách, pretože nemáte ten nástroj v sebe, ktorý by postavil cez tú priepasť most, po ktorom by ste sa 

mohli vrátiť naspäť. 

      Ten nástroj, ktorý postaví ten most, je práve ODPUSTENIE. 

A tá priepasť, ktorá  sa vytvorí a ktorú neviete preklenúť,  

je nepochopenie a neprijatie, neodpustenie a pocit viny. 
 



Ak  už máte SÚCIT sami k sebe a naučili ste sa Odpúšťať i prijímať svoje rozhodnutia a samých seba 

hnev, ktorý sa vo vás vytvorí, vám váš  SÚCIT nezoberie. 

 A vtedy, keď už  dokážete Odpúšťať nie len  svojim blízkym, ale najmä sami sebe, vidíte v tej danej 

chvíli, že ten hnev bol nástroj strachu a ďalší jeho pokus, aby vás z toho stredu vytrhol a zovrel do svojej 

moci, tak ako to často krát urobil v predchádzajúcich životoch, kedy ste ten SÚCIT sami k sebe nemali. 

A je to práve  SÚCIT a SÚCITNÁ LÁSKA k vašim blízkym a milovaným  i k sebe samým, ktorý 

vám potom pomáha tú situáciu, ktorá vznikla prijať bez podmienok.  

A tým, že tá situácia bola prijatá bez podmienok tak prestávate  bojovať, klásť odpor a vytvárať 

v sebe tlak a preto potom môže celá tá situácia v Láske odplynúť 

 

Vrátim sa ešte k Vesmírnemu zákonu : 

Ako hore, tak dole, ako vo veľkom tak v malom a ako vo vnútri, tak navonok.  

Tým, že tento Vesmírny zákon nechápete, tak ako jednotlivci a konáte proti nemu a konáte proti 

 nemu aj ako ľudská spoločnosť ako celok proti Životu ako takému. 

Je veľmi dôležité, aby ste pochopili, že neviete Odpúšťať,  ak neviete Odpúšťať sami sebe.. 

Inými slovami: dokážete naozaj Odpúšťať druhým ľudským bytostiam až vtedy, keď sa naučíte  

Odpúšťať sami sebe. 

          Nemáte skutočný  SÚCIT s druhými bytosťami, ak nemáte SÚCIT  sami k sebe. 

Inými slovami: SKUTOČNÝ  SÚCIT začnete chápať až vtedy, keď sa  naučíte  

súcitiť sami zo sebou, lebo až vtedy pochopíte, čo slovo SÚCIT ako taký v energetickom 

význame znamená a vtedy ten SÚCIT dokážete dávať aj tým druhým bytostiam.  

Všetko ostatné je falošný súcit, manipulácia a zneužitie. 

Vysvetľujem  vám to preto, lebo práve ten falošný súcit v súčasnosti sa v ľudskej spoločnosti teraz  

rozmáha a vy prestávate vidieť podstatu toho, čo SÚCIT ako taký znamená. 

SÚCIT,  nie je o tom, že poskytnem pomoc druhej ľudskej bytosti za cenu toho, 

že sám sebe ublížim a to akýmkoľvek spôsobom.   

SÚCIT,  je to tom, že vytvorím pre druhú ľudskú bytosť podmienky a príležitosť 

k tomu, aby  si ona sama dokázala pomôcť, aby ona sama dokázala žiť svoj žiť 

v dôstojných podmienkach, pre ňu samotnú.  

Inými slovami: SÚCIT je o tom,  že jej to ukážem, že ju 

to naučím, ale nie je to o tom, že popriem samú seba. 
SÚCIT, je o tom, že preukážem druhej ľudskej bytosti, že jej VERÍM, že ona to 

dokáže, že ona sama dokáže zmeniť svoj život tak, aby ona sama s tým svojím životom 

bola spokojná, pretože každá ľudská bytosť je  ZODPOVEDNÁ SAMA ZA SEBA, lebo 

je sama ZODPOVEDNÁ  za svoje myšlienky, slová, rozhodnutia, skutky i za svoj život. 

SÚCIT,  nie je o tom, že ju budem zabezpečovať a vytvárať podmienky pre život 

druhej ľudskej bytosti, aby ona bola spokojná, lebo tým preberám jej 

ZODPOVEDNOSŤ  na svoje plecia, ale ona je Zodpovedná sama za svoj život.  

Ak jej túto ZODPOVEDNOSŤ zoberiem, nikdy nebude spokojná, práve preto 

lebo som jej zobrala túto Zodpovednosť, ale ja neviem aké sú jej vnútorné túžby, sny , 

želania a preto ich nedokážem za ňu naplniť a preto ona nenájde to uspokojenie v sebe 

samej a stále bude nespokojná. 



A už som vám vysvetlil, čo energia nespokojnosti znamená, lebo ste ju preniesli do  

hmotnej a materiálnej roviny a tak táto bytosť si  svoju nespokojnosť zamení so svojím 

hladom po hmotných statkoch a bude chcieť stále viac a viac a zoberie vám aj to, čo ste 

si vy sami pre svoj život vytvorili. 

Ale je to vaša ZODPOVEDNOSŤ,  pretože cez ten falošný Súcit ste nevideli, že 

ste tejto bytosti zobrali VIERU, že on má sama v sebe tú SILU, aby  zmenila podmienky 

pre svoj Život tak, aby ona  bola spokojná. 

A toto je uzatvorený kruh, ktorý strach vo vašej spoločnosti vytvoril k tomu, aby 

mohol práve prostredníctvom tohto falošného súcitu vytvoriť nespokojnosť v celej 

vašej spoločnosti a to na obidvoch stranách.  

A tak opäť celú ľudskú spoločnosť cez bolesť, ktorú táto nespokojnosť vytvorí vo vašich srdciach vás 

zovrel do svojej moci a opäť vás prinútil bojovať. 

Je rozdiel, keď v prípade nejakého nešťastia alebo prírodnej pohromy potrebuje ľudská bytosť vašu 

pomoc a je rozdiel, keď sa tak deje zámerne a plánovane.  

A práve vtedy je váš SÚCIT zneužívaný a vy  nevidíte, že ten skutočný súcit nahradil falošný súcit. 

Je dôležité, aby ste to prezreli, lebo v  súlade s Vesmírnym zákonom slobodnej vôle je každý jeden 

z vás  Zodpovedný sám za seba, za svoje myšlienky, slová rozhodnutia a skutky.  

A preto je to vaša Zodpovednosť každého jedného z vás, aby ste sa naučili rozhodovať a konať tak, 

aby ste boli so svojím životom spokojný.  

Nie je prirodzené ak  rozhodujete a konáte za druhých.  

Vtedy im beriete im ich posvätné právo slobodne sa rozhodovať a zároveň prenášate Zodpovednosť 

za ich Život sami na seba a preto oni nikdy nenájdu v svojom vnútri to uspokojenie a ich Zodpovednosť, 

ktorú nesiete na svojich  pleciach vám nedovolí, aby ste vy našli svoju spokojnosť. 

Nemôžete žiť jeden na úkor toho druhého.  

Potrebujete sa naučiť žiť každý sám za seba s tým vedomím  a poznaním  širších súvislostí svojej 

vlastnej Zodpovednosti. 

V súčasnosti tento Vesmírny zákon Slobodnej vôle ako ľudská spoločnosť nerešpektujete.  

Porušujete ho a mnohí z vás vedome a zámerne konáte proti tomuto zákonu. 

A taktiež vám poviem, keďže vo Vesmíre súčasne platí Zákon 

zachovania energie, vrátia sa k vám  tieto energie, ktoré v súčasnosti 

vytvárate a to tak, že tým, že  si nectíte  SLOBODU a Slobodnú vôľu tých 

druhých ľudských bytostí, táto  NEÚCTA K  SLOBODE ako 

najzákladnejšiemu a posvätnému právu, ktoré bolo dané všetkým dušiam 

a bytostiam v celom vesmíre pri ich zrodení, sa k vám potom vráti  späť ako 

POROBA, ktorá vám túto SLOBODU opäť zoberie. 

A je to vaša ZODPOVEDNOSŤ, vás ľudských bytostí, pretože TU a TERAZ 

energiami, ktoré vytvárate v svojich myšlienkach, slovách, rozhodnutiach a skutkoch  

tvoríte sami pre seba svoju budúcnosť a práve preto platí, že ČAS ako taký neexistuje 

a všetko je TU a TERAZ, pretože minulosť, prítomnosť i budúcnosť je práve                     

TU v prítomnom okamihu, ktorý TU a TERAZ žijete. 


