
POKORA a PREDSUDKY – 2. časť  

Treba si uvedomiť, že vo všeobecnosti ako prvé v ľudskej spoločnosti Strach 

vytvoril Hierarchiu moci a zobral vám tým ROVNOCENNOSŤ, čím sa  vytvorila 

veľká nerovnováha, nerovnocennosť, nesloboda a práve táto nerovnocennosť 

a nesloboda vám ako dôsledok priniesla POROBU, nespravodlivosť, útlak, 

ponižovanie, útrapy a nesmierne veľa  BOLESTI, ktorá sa zapísala do vášho srdca aj 

pamäte vašich buniek. 

Je to práve táto Bolesť, ktorá energeticky, čo je ten paradox pomáha vášmu 

EGU bojovať a jednať tak prudko, výbušne bez toho, že by ste  vstúpili do svojho 

vnútra a počúvali hlas svojej duše. 

A tak sa točíte stále v tom istom kruhu. 
 

Preto bolo potrebné, aby na Matku Zem prišli ľudské bytosti, ktoré sem 

priniesli učenie o LÁSKE a posvätnej ROVNOCENNOSTI medzi mužom 

a ženou na Zemi, pretože LÁSKA a posvätná ROVNOCENNOSŤ medzi mužom 

a ženou prináša LÁSKU a ROVNOCENNOSŤ na Matku Zem ako takú. 

Ak nie je táto  posvätná LÁSKA a ROVNOCENNOSŤ medzi mužom 

a ženou, nemôže byť ani na Matke Zemi ako takej. 

Preto vás tieto ľudské bytosti v rôznych časoch učili práve túto podstatu 

vášho konania, ktorá bola vyjadrená slovami:  Kto do teba kameňom, ty do neho 

chlebom, alebo keď ťa niekto udrie, nastav mu aj druhé líce, a vedzte, že týmito 

slovami nie je vyjadrovaná slabosť ľudskej bytosti, ale je tým vyjadrené 

práve  to, že  sa energeticky zastaví agresia toho konania, lebo sa týmto prestane 

podporovať energia boja, ktorá sa bojom len znásobuje a ukotvuje Strach na 

Matke Zemi, ale najmä vo vás ľudských bytostiach a tým vám zoberie 

SLOBODU vo vašich rozhodnutiach, konaniach a skutkoch. 

Energetické vyjadrenie toho, že vám bola zobratá SLOBODA vo vašich 

rozhodnutiach a konaniach, čiže skutkoch, je zapísané v PREDSUDKOCH, všetkých 

predsudkoch a dogmách, ktoré ste prijali ako svoju súčasť. 

Všetky tieto predsudky a dogmy vo vás držia práve ten Strach zo smrti ako 

takej a  VY nevidíte, že vám zobrali vašu SLOBODU. 

SLOBODA ako taká, je vašou podstatou, rovnako ako LÁSKA, lebo 

SLOBODA bola darovaná vašej DUŠI ako jej nedeliteľná súčasť pri jej 

zrodení a preto je nedeliteľnou súčasťou každej ľudskej bytosti. 

Až keď rozpustíte Strach v sebe samých  a dovolíte sami sebe konať 

iným spôsobom, ako vám tie predsudky a dogmy prikazujú, môžete sa 

navrátiť k svojej  SLOBODE a opäť sa SLOBODNE ROZHODOVAŤ 

v súlade so svojou DUŠOU. 



A ten kôň je práve tá SLOBODA, ktorá k nám stále prichádza v každom našom 

zrodení ako MOŽNOSŤ, ku ktorej sa môžete navrátiť. 

Táto MOŽNOSŤ,  je vám daná v každom jednom živote, do ktorého sa 

narodíte a vždy závisí od tej konkrétnej ľudskej  bytosti, či tú MOŽNOSŤ,  prijme 

a navráti sama sebe späť tú SLOBODU, alebo sa bude pridržiavať všetkých 

predsudkov, ktoré v spoločnosti platia  a tak si tú SLOBODU späť nezoberie. 

A či sa tak stane závisí od toho, ako  tá ľudská bytosť dokáže 

sama v sebe rozpustiť Strach, ktorý sa cez tie veky POROBY 

a NELÁSKY  zapísal do jej buniek a do jej srdca a ak ho rozpustí, tak 

v tom živote  vráti sama sebe SLOBODU. 
A toto je uzatvorený kruh. 

  
 

A teraz sa vrátim k strachu. 

Jediná energia v celom Stvorení, ktorá ten Strach 

dokáže rozpúšťať je LÁSKA. 

Spôsob, ktorým môže ľudská bytosť  transformovať 

energie, ktoré vytvoril strach je práve ODPUSTENIE. 

A tým sme sa dostali na počiatok. 

Toto je kruh, v ktorom sa stále pohybujete.  
 

Energeticky vo vašom bytí je to vlastne špirála. 

Tak ako môžete po špirále kráčať smerom nahor a vtedy svoje vibrácie ako ľudská bytosť 

zvyšujete pôsobením Lásky,  môže sa stať, že si zvolíte opačný smer a začnete kráčať smerom 

nadol a vtedy svoje vibrácie znižujete pôsobením strachu. 

Doteraz bolo toto vaše konanie nevedomé, lebo ste za svoje konanie vo všeobecnosti 

neprijímali Zodpovednosť v širších súvislostiach, ale prijatím Poznaní, ktoré k vám prichádzajú 

a vysvetľujú vám pôsobenie Vesmírnych zákonom sa toto vaše konanie stáva VEDOMÝM. 

Preto je veľmi dôležité, aby ste začali túto ZODPOVEDNOSŤ za svoje konanie prijímať. 

Ako ľudská bytosť máte posvätné právo vytvoriť v sebe akúkoľvek emóciu, ale je už vašou 

Zodpovednosťou to vaše Slobodné rozhodnutie s akou emóciou činíte svoje reálne rozhodnutia a 

skutky v svojom reálnom živote. 

Tu je nesmierne dôležité, aby vaše konanie bolo naplnené LÁSKOU, pretože to, s čím sa 

rozhodujete a konáte, to sa potom aj reálne stane súčasťou vášho života a práve tieto energie žijete 

a zažívate. 

A keďže platí Zákon zachovania energie a žiadna energia, ktorú vytvárate sa nestráca, vrátia 

sa k vám presne tie isté energie, ktoré vytvárate a ich dôsledok potom v reálnom živote žijete. 

ODPUSTENIE je tým nástrojom LÁSKY, ktorý ste ako 

ľudské bytosti dostali ako DAR, aby ste  mohli tie 

nízke  vibrácie strachu transformovať na LÁSKU. 



 

A toto vám poviem ešte raz. 

      Jediný nástroj v celom Vesmíre, ktorým môžete 

nízke energie strachu zmeniť a transformovať na 

energiu LÁSKY je ODPUSTENIE. 

Zapamätajte si to. 
  

Žiaľ stále neviete Odpúšťať. 

Nosíte v sebe v svojom srdci veľmi veľa neodpustení, hnevu, nenávisti, nepriateľstva, 

neprajnosti voči druhým ľudským bytostiam a zároveň neprijímate Zodpovednosť za to, keď práve 

dôsledky týchto energií v svojich životoch žijete. 

Je veľmi dôležité, aby ste sa  navrátili k LÁSKE.  

Ako jednotlivci, tak aj celá spoločnosť. 

A teraz sa vrátim k zámernej propagande, ktorá cez  masovo komunikačné prostriedky je 

vám úmyselne predkladaná a to prostredníctvom mnohých filmov, seriálov, ktoré sa vo veľkom 

točia. Všimnite si, že veľmi málo, je týchto filmoch ukázaná sila nehy, láskavosti, pokory, súcitu, 

prajnosti, súcitenia, pochopenia a odpustenia. 

Práve naopak do popredia je dávaný boj, pomsta, intrigy, neprajnosť, manipulácia, 

chamtivosť, moc, bohatstvo, peniaze. 

Možno si to neuvedomujete, ale toto všetko sa hlboko zapisuje do vášho 

podvedomia, vytvára nevedomé vzorce správania, ktoré podporujú práve vaše EGO, 

lebo je to práve to výbušné, bojovné, pomstychtivé  rovnako ako heslá: oko za oko, zub 

za zub, kto nekradne, okráda svoju rodinu a podobe a toto všetko podporuje vo vašej 

spoločnosti chamtivosť, neúprimnosť, neprajnosť, závisť a samozrejme korupciu, 

nespravodlivosť,  nerovnováhu a nerovnocennosť. 

A toto je uzatvorený kruh v ktorom strach podporuje sám seba. 

  

Tieto filmy vás zámerne neučia konať z Lásky, z hĺbky vášho vnútra - čiže zo srdca, ale učia 

vás konať z ega, zo strachu. Učia vás bojovať, aby tak podporovali boj vo vás samých a vytvárali vo 

vás bolesť a aby sa tak  rovnako dialo aj vo vašej spoločnosti. 

Darí sa to strachu dosiahnuť ako dôsledok Vesmírneho zákona : Ako hore, tak dole, ako vo 

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

Jedným z možných riešení,  je vedome prestať  pozerať tieto filmy  a seriály, ktoré zámerne 

do vášho podvedomia vnášajú boj, neprijatie, nevraživosť a odplatu, lebo práve toto je predsudok 

o tom,  ako by ste mali ako ľudská bytosť konať voči druhým ľudským bytostiam. 

Je to predsudok, ktorý zámerne zapísal do kolektívneho vedomia ľudstva 

strach, lebo týmto neustálym bojom a zaužívaným spôsobom správania sa 

ľudských bytostí, ukotvuje strach na Matke Zemi sám seba. 

Dôsledok  toho všetkého je práve  nesmierna chamtivosť,  mamon 

a korupcia, ktorá prerástla  celú spoločnosť, lebo sa v nej stratila morálka. 

 


