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Predsudky a dogmy sú jedným z najsilnejších nástrojov strachu, lebo tým, 

že sa stanú súčasťou kolektívneho vedomia spoločnosti, stávajú sa súčasťou 

každodenného života ľudských  bytostí, ktoré sú súčasťou tej spoločnosti 

a práve preto ich žijú. 

Predsudky a dogmy  sa stávajú prežitými skúsenosťami týchto ľudských 

bytostí a preto sa priamo zapíšu do buniek ich fyzického tela a ako pamäťová 

stopa sa potom odovzdávajú z generácie na generáciu.  

Týmto strach dosiahol veľmi silné zovretie celého spoločenstva, či 

spoločnosti do svojej moci, lebo cez tieto predsudky a dogmy zviaže každú jednu 

ľudskú bytosť do svojej moci už len tým, že sa do tejto spoločnosti narodila. 

Nemusí vôbec nič urobiť, len sa do nej narodila. 

A tieto okovy predsudkov a dogiem sa  automaticky stávajú  jej súčasťou. 

Toto je energetické vyjadrenie toho, ako predsudky  a dogmy zväzujú vašu spoločnosť. 

Ak, v ktoromkoľvek zo svojich životov dovolíte, aby vás predsudky 

a dogmy tej spoločnosti zviazali, trvá pre vás ako jednotlivcov veľmi veľa 

inkarnácií, aby ste prijali a nie len prijali, ale aj pochopili tie iné Poznania, ktoré 

vám potom pomôžu tie predsudky a dogmy prekonať, čiže „zlomiť“, lebo s nimi 

nemôžete bojovať, môžete ich len pochopiť. 

Už som vám vysvetlil, že každý boj znásobuje energiu strachu, takže 

žiadnym bojom tieto predsudky a dogmy nezmiznú, nerozpustia sa, neodídu 

preč, ani sa nestratia, práve naopak hlbšie sa zakoreňujú a jediný spôsob, 

ktorým ich môžete zmeniť,  je cesta LÁSKY. 

Keď prijmete SÚCIT  do srdca a keď sa vašou súčasťou stane POKORA, 

lebo tá vám prinesie hlboké VNÚTORNÉ POCHOPENIE, MIER a SÚCIT, 

ktorý potrebujete k tomu, aby sa predsudky a dogmy rozplynuli a v tom 

POCHOPENÍ si uvedomíte ako veľmi ste sa mýlili. 

V tej POKORE to dokážete prijať a v SÚCITE to ODPUSTIŤ sami sebe 

a aj všetkým ostatným, ktorí zatiaľ nevidia a nechápu to, čo ste videli a čomu ste 

porozumeli VY sami a práve v tej POKORE aj tých ostatných prijmete a to bez 

podmienok. 

A toto je uzatvorený kruh. 

Samozrejme tento kruh funguje aj z druhej strany , čiže z pozície strachu.  

Tým, že  prijmete tieto predsudky a dogmy ako svoju súčasť, súdite 

a odsudzujete každú ľudskú bytosť, ktorá má iný uhoľ pohľadu ako VY sami.  

Tým,  že VY súdite a odsudzujete, dovoľujete, aby PÝCHA  vo vás 

vytvorila svoju hlavu a to NADRADENOSŤ. 



Táto  nadradenosť vám dáva ešte väčší pocit moci, že máte právo 

odsudzovať, hodnotiť a súdiť tých, ktorí tieto predsudky 

a dogmy  nedodržiavajú  a konáte tak  preto, lebo len VY sami viete pod 

vplyvom tých predsudkov  čo je správne. 

Táto nadradenosť vám, zobrala schopnosť ODPÚŠŤAŤ. 

Keď neviete ODPÚŠŤAŤ, nemáte v svojom srdci SÚCIT a ani POKORU 

a preto nedokážete prijať, žiadne iné Poznanie a trváte na dodržiavaní starých 

predsudkov a dogiem a veľmi tvrdo súdite každú ľudskú bytosť, ktorá ich 

nedodržiava. 

Vôbec nedokážete prijať, že tá druhá ľudská bytosť má posvätné právo sa 

sama slobodne rozhodnúť akou cestou bude v svojom živote kráčať  a 

odmietnete právo tých druhých ľudských bytostí, aby sa mohli sami slobodne 

rozhodovať. 

Tým paradoxne nevidíte, že ste toto právo zobrali aj sami sebe, lebo vás 

tieto predsudky a dogmy zaslepili práve cez vašu pýchu nadradenosti, že len VY 

sami viete čo je správne. 

A nevidíte, že vám strach, ktorý vás práve cez predsudky a dogmy zovrel do 

svojej moci, ukradol zo života LÁSKU, RADOSŤ, ŠŤASTIE i TVORIVOSŤ 

a týmto vám zobral  SVETLO z vašich očí, tých vnútorných a VY ste dovolili, 

aby vám zobral SLOBODNÚ VÔĽU a nevidíte, že vám ju zobral práve cez 

predsudky a dogmy a že vami manipuluje. 

A je to práve pýcha nadradenosti, ktorá vám potom nedovolí odpustiť tým 

druhým, ktorých veľmi kruto súdite za to, že sa rozhodli ísť inou cestou 

Poznania a následne cez ich bolesť, ktorá spätne v spoločnosti  pôsobí 

prostredníctvom  súdenia a trestania  týchto ľudí, ukotvuje strach opätovne  

a opakovane tieto predsudky a dogmy v spoločnosti.  

A toto je ďalší uzatvorený kruh. 

A práve preto vám tak dlho trvá,  veľmi dlhé veky v spoločnosti ako takej, aby 

ste dokázali zmeniť predsudky a dogmy, ktoré sa raz do tej spoločnosti zapísali. 

Ak sa aj nájdu jednotlivci, ktorí v sebe tieto predsudky a dogmy rozpustia 

a dajú sami sebe SLOBODU, spoločnosť ako celok to neprijme. 

Práve naopak, snaží sa umlčať hlas týchto jednotlivcov, pretože pýcha 

nadradenosti tých čo súdia a trestajú  za  nedodržanie predsudkov a dogiem, 

ktoré spoločnosť prijala za svoje vlastné, je bezhraničná. 

Vtedy je potrebné veľmi veľa LÁSKY, SÚCITU a POKORY na strane 

tých ľudských bytostí, ktoré sami sebe tú SLOBODU VRÁTILI, ale ktorým ju 

tá spoločnosť  ovládaná predsudkami a dogmami opakovane zobrala, aby cez 

SÚCIT, ktorým je ich srdce naplnené, týchto ľudí nesúdili a dali im svoje 

ODPUSTENIE. 



Pretože,  ak by vytvorili v svojich srdciach hnev voči týmto ľudským 

bytostiam, tento hnev im zoberie ich SÚCIT a len ak je ich súčasťou  POKORA, 

tak v sebe ten hnev nevytvoria  a vtedy zostane ich súčasťou súcit. 

A ten SÚCIT im umožní, aby im to ODPUSTILI. 

A tá  nesmierna sila ODPUSTENIA  znamená to, že  vtedy ponechajú 

ZODPOVEDNOSŤ tým ľudským bytostiam, ktoré ich súdili za to, že  vrátili 

sami sebe  SLOBODU. 

A keď im to ODPUSTENIE dajú,   neprevezmú na seba samých ich 

ZODPOVEDNOSŤ za ich konanie a rozhodnutie. 

Ak by  nebola ich súčasťou POKORA a oni by v sebe vytvorili hnev, tak 

energia hnevu im SÚCIT  zoberie a oni im nedokážu dať ODPUSTENIE a vtedy 

prevezmú na seba ZODPOVEDNOSŤ za ich  konanie a rozhodnutie. 

Práve preto, že prevezmú na seba ZODPOVEDNOSŤ a tá druhá ľudská 

bytosť necíti tú ťarchu a tiaž svojej ZODPOVEDNOSTI za to ako sa rozhodla 

a konala, nedokážu zmeniť svoje rozhodnutia a skutky v nasledujúcich životoch, 

pretože za ne nenesú a necítia tú tiaž ZODPOVEDNOSTI. 

A práve preto sa tie predsudky a dogmy v tej spoločnosti nezmenia. 

A toto je uzatvorený kruh. 

Toto je  druhý uhoľ pohľadu, ktorý cez pýchu spôsobuje to, že predsudky a dogmy 

také dlhé veky zostávajú súčasťou vašej spoločnosti. 

Len LÁSKA, SÚCIT a POKORA, ktorá v sebe  nesie ten dar 

ODPUSTENIA to dokáže zmeniť, lebo ODPUSTENIE ako také 

ponecháva ZODPOVEDNOSTI energeticky tú ťarchu a tiaž  na tej 

ľudskej bytosti, ktorá to rozhodnutie a skutky urobila. 
A toto je dôsledok  Zákona zachovania energie, lebo len tá ľudská bytosť, ktorá tú energiu 

vytvorila ju môže zmeniť.  Ak jej ju ponecháte a ona ju cíti, čiže tú  ťarchu a tiaž  Zodpovednosti za 

to, čo vytvorila a musí ju v svojom bytí  niesť, tak je potom ochotná s tým, niečo urobiť. 

Tá energetická tiaž a ťarcha Zodpovednosti  ju tlačí dole k zemi.  

Ale ak sa VY rozhodnete, že  budete niesť za ňu jej Zodpovednosť  Vy sami, tak vás tá 

ťarcha a tiaž Zodpovednosti síce tlačí dole k zemi, ale nič s ňu nemôžete urobiť, lebo ste tie energie 

nevytvorili Vy sami a tá druhá ľudská bytosť ani nevidí , ani necíti, ani  nevníma tie 

energetické  dôsledky svojich skutkov  a rozhodnutí a preto naďalej koná tak ako konala pred tým, 

lebo ju nič netlačí.  

A VY ľudské bytosti tomu hovoríte, že “ nemá svedomie“, ale ani ho  mať 

nemôže a to si uvedomte, lebo tú energetickú tiaž a ťarchu jej skutkov a rozhodnutí 

nesiete VY sami a nie tá ľudská bytosť, ktorá to všetko energeticky vytvorila. 

Zobrali ste jej to práve tým, že ste jej nedokázali ODPUSTIŤ.  

Vtedy tú ťarchu a tiaž Zodpovednosti  prenášate  na seba samých.   

A nesiete ju VY sami  svojím bytím celé veky až do vtedy, kým pochopíte ako 

pôsobí Vesmírny zákon Zachovania energie. 

A toto je uzatvorený kruh. 


