
Nedôvera -5.časť 

Ak tá druhá ľudská bytosť má svoje srdce zatvorené a neotvorila dvere, aby do 

jej srdca mohol vstúpiť SÚCIT a zatvorila sa pred LÁSKOU,  tak ona nevie 

ODPÚŠŤAŤ a to v prvom rade sama sebe. 

Ale ona  nevie ODPUSTIŤ ani  tým druhým ľudským bytostiam a vtedy tá 

energia LÁSKY  neprúdi  zo srdca do srdca medzi tými ľudskými bytosťami, ale vtedy 

tá energetická výmena nastáva len na úrovni duší, lebo tá duša človeka, ktorý má srdce 

pred LÁSKOU zatvorené, tá jeho duša to vie.  

Jeho duša to Poznanie má  a preto je  možné  na úrovni duší, aby tá komunikácia 

a energetická výmena prebehla. 

Tá výmena energií nastane, keď tá  ľudská  bytosť dokáže to Poznanie prijať a keď ho pochopí. 

A práve kvôli tomu pochopeniu je dôležité poznať všetky súvislosti a vtedy k ODPUSTENIU 

prichádza cez úroveň duší.  

A tá ľudská bytosť na vedomej rovine vôbec nič o tom nemusí vedieť. 

Ale tá ľudská bytosť, ktorá svoje srdce už má otvorené  a o to ODPUSTENIE prosila a rovnako ho 

dávala, tak u nej tá energetická zmena nastane  a práve cez to ODPUSTENIE  sa všetky negatívne energie 

transformujú na Lásku a jej srdce sa napĺňa Súcitom najme k sebe samej, aby dokázala sama sebe Odpustiť 

a mohla sa v tom strede postaviť rovno  na vlastné nohy a našla rovnovážnu polohu bez ohľadu na to, že tá 

druhá ľudská bytosť svoje srdce LÁSKE neotvorila.  

 

(Prišla nádherná energia, ktorá sa ako teplo rozliala od srdca po celom mojom tele)  

A toto je umožnené práve rovinou vašich duší, kde je LÁSKA bezpodmienečná. 

A rovnako ako na tej druhej strane môže byť konkrétna ľudská bytosť z vášho 

života tu a teraz, ktorej ste pred tým nedokázali dať svoje Odpustenie, alebo ona ho 

nedokázala dať vám, tak na tej druhej strane proti sebe môžete postaviť  samých seba 

z ktoréhokoľvek predchádzajúceho minulého života, ktorý ste tu na Matke Zemi 

prežili. 

A tým, že už v tomto živote  máte sami k sebe SÚCIT, môžete pomôcť nájsť 

ODPUSTENIE, ktoré dáte sami sebe v tých minulých životoch. 

A v tomto vám rovnako pomôže práve vaša duša.  

Je to tá rovina bezpodmienečnej lásky a bezpodmienečného prijatia Stvoriteľa.  

Z tejto roviny prichádza SÚCIT, ktorý naplní vaše srdce a ľudskú bytosť tu 

a teraz.  

A tento SÚCIT vám pomôže dať ODPUSTENIE sebe samým v tom minulom 

živote, keď ste svoje srdce pred LÁSKOU a SÚCITOM zatvorili a nenašli ste 

ODPUSTENIE  pre seba samých ani pre tých druhých.  

A rovnako  týmto spôsobom uzdravujete aj všetky svoje minulé životy 

bezpodmienečnou  LÁSKOU,  PRIJATÍM  a SÚCITOM  vašej duše, ktorá vám prináša 

LÁSKU STVORITEĽA. 

Toto je ten uzdravujúci princíp ODPUSTENIA. 

 



A preto vždy je potrebné čakať, kým v svojom bytí ako ľudská bytosť dospejete k tomu,                                 

že sa vaše srdce naplnilo LÁSKOU a SÚCITOM  do tej miery, aby ste prestali súdiť, odsudzovať a trestať  

samých seba. 

A vtedy vám môže  byť  odkrytý závoj zabudnutia vašich minulých životov a vášho bytia                      

tu na Matke Zemi, aby ste dokázali prijímať seba samých a všetky prežité skúsenosti  v celom svojom bytí, 

aby sa tak stali vašou súčasťou - VÁS, ako bytostí zrodených  z Lásky, pretože až vtedy, keď ich prijmete 

a oni sa stanú vašou súčasťou, prestane byť potrebné, aby ste ich v nasledujúcich životoch stále  dookola 

a dookola prežívali. 

A je to tak preto, že energeticky práve cez to prijatie skúsenosti a ODPUSTENIE sebe samým, 

všetky tie negatívne  energie akýchkoľvek bolestí, ktoré ste v tom minulom živote vytvorili, ich 

transformujete na LÁSKU.  

Čiže v tom konkrétnom bytí  TU a TERAZ  cez ODPUSTENIE a bezpodmienečné prijatie všetky 

energie, ktoré ste v minulosti vytvorili, ale neprijali, transformujete na energiu LÁSKY. 

A to je energia, ktorú pre samých seba, pre svoju budúcnosť vytvárate TU a TERAZ  a tak v tejto 

energii LÁSKY  budete nasledujúce životy aj prežívať.  

To je energetická rovina. 

A to je Zákon zachovania energie, ktorý  hovorí, že všetky energie, ktoré ste 

vytvorili v celom svojom bytí, zostávajú vašou súčasťou a práve tieto energie 

v konkrétnom živote TU a TERAZ  prežívate.  

Práve preto ste sami ZODPOVEDNÝ  za to všetko, čo sa  vo vašom živote deje.   

Je to absolútne vaša ZODPOVEDNOSŤ.  Len vaša.  

PRETO NIKDY NIE STE OBEŤOU.  

A TO NIKTO Z VÁS.  
Pretože žijete len to, čo ste si sami pre seba vytvorili. 

A práve preto je dôležitá každá jedna vaša myšlienka, každé jedno slovo, ktoré 

vyslovíte zo svojich úst, každé jedno rozhodnutie a každý skutok, pretože všetkými 

týmito energiami tvoríte svoju budúcnosť. 

Je veľmi veľa ľudských bytostí, ktoré neprikladajú žiadny význam svojim myšlienkam ani slovám, 

ktoré hovoria. A pritom energia slov, ktoré vyslovíte,  má nepredstaviteľne  veľkú silu.  

Energia, ktorú slovami vytvárate, ak je negatívna, dokáže aj  zabíjať.  

A to doslovne. 

A tým, že v jednom živote tie slová vytvoríte, ale  táto energia sa k vám vráti  

v tých nasledujúcich životoch, tak tomu nerozumiete, nechápete to  a nedokážete to 

prijať, ale toto je práve  tá ZODPOVEDNOSŤ   v širších súvislostiach. 

Ste absolútne  Zodpovedný za každé slovo, ktoré vyslovíte a nie len to.  

Ste absolútne Zodpovedný za každú jednu myšlienku, ktorú tvoríte vedome 

a s určitým zámerom. 

A práve to, že iné si myslíte, iné poviete, inak sa rozhodnete a úplne 

ináč napokon konáte, tak si myslíte, že túto ZODPOVEDNOSŤ za energie,  

ktoré ste vytvorili v svojich myšlienkach, slovách a rozhodnutiach, nemusíte 

prijať. 

 



 

Ale, nie je to tak. 

Je to len vyjadrením toho, že nepoznáte Zákon zachovania energie, ktorý platí v celom Vesmíre 

a práve  preto konáte proti tomuto zákonu. 

A kedže všetko so všetkým súvisí, nemôžete jedno oddeliť od druhého a preto,                 

že  neprijímate svoju ZODPOVEDNOSŤ, nerozumiete Zákonu Slobodnej vôle 

a rovnako konáte proti tomuto zákonu. 

A tým, že konáte proti tomuto Vesmírnemu zákonu, beriete sami sebe  slobodnú 

vôľu a tak strácate svoju SLOBODU a vytvárate  si v svojom vnútri bolesť, čo má 

veľmi veľké dôsledky pre celú vašu  spoločnosť. 

A čím sa napĺňajú ďalšie Vesmírne zákony a to Zákon Zrkadlenia ale aj Zákon ako hore, tak dole, 

ako vo veľkom, tak v malom, ako vo vnútri, tak navonok a tým, že  meníte veci v svojom vnútri, meníte aj 

spoločnosť navonok. 

A tým, že nepoznáte pôsobenie týchto Vesmírnych zákonov strácajú sa z vašej 

spoločnosti MORÁLNE PRINCÍPY.  

Prestávate vidieť, kde je Objektívna pravda, stráca sa Spravodlivosť a navracia 

sa do vašej spoločnosti  POROBA, ktorá vám zoberie SLOBODU a to na dlhé veky                  

nie len jednotlivcom, ale celej vašej ľudskej spoločnosti ako celku a VY vôbec 

nechápete, že to vytvárate sami sebe, práve tým, že tieto Vesmírne zákony porušujete. 

A práve preto, že za toto všetko neprijímate svoju 

ZODPOVEDNOSŤ,  stratíte potom svoju SLOBODU. 
Práve preto som vám povedal, že je veľmi dôležité, aby každý jeden z vás 

prijal svoju ZODPOVEDNOSŤ za svoje myšlienky, slová, rozhodnutia i skutky.  

Potom budete  prijímať túto ZODPOVEDNOSŤ aj ako celá 

ľudská spoločnosť  a VY budete vidieť,  kde je Objektívna 

pravda, budete vidieť aj to,  kde je Spravodlivosť a to preto, 

lebo si budete hlboko ctiť svoju VLASTNÚ  SLOBODU. 
A to je uzatvorený kruh. 


