
Nedôvera - 4.časť 

A práve preto je pre vás dôležité prijať svoju  minulosť, aby ste sa z nej mohli 

poučiť a prijali MÚDROSŤ, ktorú vám prináša ako svoje prežité skúsenosti a práve 

v tom PRIJATÍ, kedy prestávate bojovať, ste všetko dokázali transformovať na 

LÁSKU cez ODPUSTENIE, pretože PRIJATIE vám ako svoj dar prinesie 

ODPUSTENIE.  

A vtedy TU a TERAZ  v prítomnosti, tak zmeníte svoju budúcnosť na 

ŽIVOT v LÁSKE.  

Toto je tá podstata.  

A každý jeden z vás má posvätné právo sa slobodne rozhodnúť TU a TERAZ 

v tom prítomnom okamihu či dokáže prijať v LÁSKE  svoju minulosť, všetky prežité 

skúsenosti svojho bytia, aby žil TU a TERAZ PRIJATÍM a ODPUSTENÍM 

transformoval svoju minulosť na energiu LÁSKY, v ktorej prežije svoju budúcnosť.  

A toto robíte v každom jednom okamihu svojho života TU a TERAZ i v celej línii 

času svojho bytia tu na Matke Zemi.   

A to je Vesmírny ZÁKON  LÁSKY, pretože 

v tej chvíli, v tom konkrétnom okamihu ODPÚŠŤATE TU a TERAZ, 

PRIJÍMATE a SPOZNÁVATE  to kým ste, pretože len LÁSKA ODPÚŠŤA.  
LÁSKA ODPÚŠŤA nie je na Matke Zemi, ale v celom Vesmíre. 

 ODPUSTENIE je jediný nástroj, ktorý dokáže 

transformovať všetky nízke a negatívne vibrácie, 

ktoré strach vytvoril na energiu LÁSKY. 
A ešte vám poviem jednu pomôcku. 

Ak v akejkoľvek situácii nedokážete prijímať slobodné 

rozhodnutie druhej ľudskej bytosti, tak v nejakom aspekte, 

ktorý zatiaľ však nevidíte, neprijímate sami seba. 

A toto je axioma.  

A toto si uvedomte. 

A máte posvätné právo si myslieť, že to tak nie je, ale to nič nemení na 

skutočnosti, že klamete sami seba.  

Je to Zákon Zrkadlenia. 



A ak čokoľvek na tých druhých neprijímate, ale  vás irituje, či rozčuľuje, tak  

zákonite existuje  niečo, čo vás  rozčuľuje, irituje alebo čo neprijímate voči sebe samým 

a práve preto sa vám to zrkadlí. 

A čím viacej  je vaše srdce naplnené SÚCITOM a SÚCITNOU LÁSKOU, tak tým 

viacej dokážete PRIJÍMAŤ samých seba a zároveň aj tých druhých takých akí sú bez 

podmienok.  

To znamená, že ich prijímate aj s tými ich chybami a nedokonalosťami, pretože 

práve prostredníctvom nich  ste  aj  VY SAMI  tie  dokonalé a jedinečné bytosti pre 

seba samých. 

Dokonalý ste práve taký, aký ste. 

A toto je tá podstata Zákona LÁSKY. 
Pretože nič nie je nedokonalé, nič nie je  škaredé, všetko je krásne, všetko je dokonalé také aké je, 

pretože pre tú konkrétnu ľudskú bytosť má všetko hlboký a skrytý význam práve pre to Poznanie 

a skúsenosť, pre ktorú sa do Života TU a TERAZ  na Matku Zem zrodila. 

Ak by ste dokázali prijímať samých seba bez podmienok tak ako sa prijímajú 

malé deti, nikdy by ste v svojom srdci nevytvorili bolesť a dokázali by ste STÁŤ 

V SVOJOM  STREDE, čiže na tej lodi priamo  v jej strede,  rovno a vzpriamene na 

svojich nohách. 

Presne by ste vedeli, kde je ten bod, v ktorom máte stáť, aby tá loď bola rovnovážnej polohe. 

Váš Život je o vašom vzťahu k sebe samým, v ktorom spoznávate samých seba a to  kým v tej 

podstate naozaj ste.  

Váš život nie je o tých druhých, ale spoznávate v ňom samých seba práve prostredníctvom tých 

druhých ľudských bytostí. 

Práve tie interakcie medzi vami  vám ukazujú to, kým naozaj ste a umožňujú vám spoznať samých 

seba.  

A tak sme sa dostali na počiatok, pretože k tomu, aby ste spoznali  sami seba 

a dokázali  v strede stáť, potrebujete  poznať  Poznania, ktoré vám prinášajú Vesmírne 

zákony a s týmto Poznaním v svojom Živote aj žiť, lebo vtedy  ste v súlade sami so 

sebou, so svojou dušou a s Láskou, ktorou vy sami ste, pretože ste súčasťou Stvoriteľa, 

ktorý prostredníctvom vás všetkých, každého jedného z vás a vašich  skúseností, 

prežíva a spoznáva sám seba a to je ZÁKON POZNANIA. 
Práve kvôli Poznaniu a prežívaniu rôznych emócií  si navzájom  odovzdávate v celej línii času vášho 

bytia tu na Matke Zemi  rôzne skúsenosti, aby ste mohli spoznať sami seba i veľkosť bolesti, ktorú v svojich 

srdciach dokážete vytvoriť. 

 Ak je vašou súčasťou Poznanie, že tú skúsenosť, ktorú ste sami prežili a bolesť ktorú ste v sebe 

vytvorili a  ktorú vám tá druhá ľudská bytosť v živote priniesla,  aj ona sama v niektorom zo svojich 

predchádzajúcich životov prežila,  môžete zmeniť tie energie hnevu, obviňovania, nenávisti a  neodpustenia , 

ktoré sú medzi vami, práve prostredníctvom ODPUSTENIA a  tak jej to už dokážete ODPUSTIŤ.  

 

 A s LÁSKOU a SÚCITOM, ktorý prebýva vo vašom srdci,  jej to naozaj aj ODPUSTÍTE.  

Pretože už viete, chápete a rozumiete tomu, že i tá druhá ľudská bytosť spolu s vami  túto skúsenosť 

prežila a má ju v sebe zapísanú.  



A i ona potrebuje Odpustiť sama sebe, aby ste svoju budúcnosť mohli vytvoriť v Láske  a práve 

Odpustenie je ten nástroj, ktorým tie pocity vín a neodpustení na tú Lásku transformujú.  

Prijmete to  ako svoju skúsenosť a Odpustíte jej to. 

A Odpustíte i sami sebe, že ste tú bolesť a neodpustenie v svojom srdci vytvorili.   

V LÁSKE  ste  navzájom absolútne  ROVNOCENNÍ. 

V LÁSKE  potom dokážete vrátiť späť ZODPOVEDNOSŤ  tej druhej ľudskej 

bytosti za jej skutky a rozhodnutia, ktoré v tom voči vám živote vytvorila a urobila,   

aby i ona ich mohla prijať a vedela potom dať ODPUSTENIE  sama sebe, pretože ju 

dokážete  vnímať  voči sebe samým ako absolútne ROVNOCENNÚ bytosť  zrodenú 

v LÁSKE, s posvätným právom na LÁSKU, aby ju i ona  v svojom živote mohla 

prežívať,  lebo už  viete, že aj ona tou LÁSKOU  je. 

A prešli ste veľký kus cesty a urobili ste sami v sebe  veľkú energetickú zmenu, ak to takto dokážete. 

Prijatím týchto Poznaní, je zároveň každá ľudská bytosť požehnávaná SÚCITOM a SÚCITNOU 

LÁSKOU a tieto Poznania  potom  dokážu naozaj zmeniť a uzdravovať vaše životy a to  každej jednej 

ľudskej bytosti, ktorá sa slobodne rozhodne,  že otvorí svoje srdce SÚCITU. 

 

Poviem vám to ešte raz. 

Vo vzťahu k ľudskej bytosti, ktorá sa tej LÁSKE  a  SÚCITU otvorila, 

nemusíte poznať súvislosti prežitých skúseností  a viete im ODPUSTIŤ. 

A vo vzťahu k tým ľudským bytostiam, ktoré tak zatiaľ neurobili,                  

to pochopenie súvislostí, prečo konali tak ako konali,  je pre vás ešte 

potrebné, aby ste im dokázali dať svoje ODPUSTENIE.  

A to je ten rozdiel. 

 Energeticky to funguje tak, že keď ako bytosť vnímate energiu LÁSKY 

a SÚCITU v srdci tej druhej ľudskej bytosti,  viete, že to ODPUSTENIE  bude ňou  

prijaté a zároveň aj vám bude dané, lebo ten SÚCIT je vo vašom srdci a zároveň  je 

SÚCIT  aj  v srdci tej druhej ľudskej bytosti. 

Tá energia LÁSKY a SÚCITU medzi tými bytosťami cez úroveň ich sŕdc 

navzájom prúdi, lebo v obidvoch  ľudských bytostiach je SÚCIT.  

A toto je SKUTOČNÝ SÚCIT  k sebe samým.  
Tento SÚCIT je potrebné, aby vo vás bol, lebo keď máte v svojom  

srdci SÚCIT k sebe samým, dokážete ODPUSTIŤ sami sebe aj tým druhým. 
 

 

 


