
POKORA a PREDSUDKY – 3. časť  

Morálka prichádza do života  jednotlivca ako dôsledok toho, keď ľudská 

bytosť dokáže konať  s Láskou zo svojho vnútra a srdca, keď prijíma 

Zodpovednosť za svoje skutky, lebo vtedy sú vesmírne zákony prirodzenou 

súčasťou jej života a bytia.  

Ak ľudská bytosť koná len z pozície ega, neprijme Zodpovednosť za svoje 

konania a pretože koná zo strachu, nedokáže konať v súlade s morálnymi 

princípmi a práve preto že neprijíma za svoje konanie Zodpovednosť, nemá 

žiadne SVEDOMIE a vtedy energeticky  vytvára nesmierne veľa bolesti. 

A práve toto využíva strach na podporu seba samého. 

A toto máte ďalší uzatvorený kruh 

V tomto kruhu sa   môžete po špirále pohybovať nahor a vtedy sú morálne princípy vašou 

súčasťou a zároveň sú súčasťou aj vašej spoločnosti, alebo sa po nej pohybujete smerom nadol 

a vtedy ani ako jednotlivci, ale ani ako spoločnosť, nemáte svedomie a nie sú vašou súčasťou tieto 

morálne princípy, lebo nedokážete  svoje životy žiť s LÁSKOU ako takou. 

Nepoznáte Vesmírne zákony LÁSKY a v svojich životoch konáte proti nim. 

Vtedy postupne celú spoločnosť ovládne chamtivosť, mamon, boj o moc, závisť 

a neprajnosť,  avšak napriek tomu všetkému nedokážete prijať svoju Zodpovednosť za toto konanie. 

Ale tieto energie, ktoré vytvárate vedome, či nevedome sú vašou energetickou 

súčasťou a pôsobia vo vašich životoch, ale tým, že tú Zodpovednosť neprijímate sa 

zároveň staviate do pozície  a role OBETÍ a neprijímate, že za všetko to, čo 

prežívate,  ste Zodpovední len VY sami, lebo je to dôsledok energií, ktoré VY 

SAMI  ako ľudské bytosti tvoríte. 

A deje sa tak nie len v malom, čiže vo vašich súkromných životoch, ale deje sa tak aj vo 

veľkom, globálne vo vzťahoch k Matke Zemi.  

A tak ako prežívate z vášho uhľa pohľadu  katastrofy v súkromnom živote, prežívate ich aj v 

tom globálnom vyjadrení v spoločnosti. 

Tam, kde sa energie navzájom spoja a koncentrujú a kde sa jednotlivci stretnú, tam potom 

prichádza k nešťastiam,  z vášho uhla pohľadu,  vo veľkom. 

Ale z energetického pohľadu sa deje len to, že sa tie energie stretli v jednom bode a na jednom 

mieste a tak sa znásobia. 

Deje sa tak v súlade s Vesmírnym zákonom Príťažlivosti, ktorý hovorí o tom, že podobné priťahuje 

podobné a práve preto rastie počet nešťastí na Matke Zemi. 

A keďže platí, že to čo tvoríte, to posilňujete, uvedomte si, že ak v živote tvoríte LÁSKU, 

tak posilňujete LÁSKU, ale ak tvoríte nenávisť, tak posilňujete nenávisť, ak tvoríte hnev, tak 

posilňujete hnev, ak tvoríte chamtivosť, tak posilníte chamtivosť. 

Ak sa stretne viacej ľudských bytostí s rovnakou energiou, ktorú tvoria, tak sa táto energia 

mnohonásobne zväčší.  

Uvedomte si,že tam nie je priama úmere, ale energia narastie exponenciálne a ako dôsledok 

negatívnej energie, príde  situácia, ktorá zákonite tú bolesť v ľudskom srdci znásobí. 

Je to tak preto,  lebo  to s čím konáte, to aj posilníte. 



Práve preto je nesmierne dôležité, aby ste prijali ODPUSTENIE ako DAR 

LÁSKY, ktorý k vám prichádza k tomu, aby ste tieto negatívne energie mohli 

transformovať na LÁSKU. 

         Udeje sa tak vtedy, ak si uvedomíte a prijmete Zodpovednosť za to, že 

energie, ktoré sú súčasťou vášho života ste vytvorili VY SAMI. 

Je to  práve  energia SÚCITU, ktorá vám potom umožní a dopomôže 

k tomu, aby ste to všetko dokázali ODPUSTIŤ. 

V prvom rade to potrebujete ODPUSTIŤ sami sebe, lebo VY SAMI ste vo 

svojom vnútri tie negatívne energie hnevu,  neprijatia a nenávisti vytvorili. 

A toto je uzatvorený kruh. 

  

Kedže ten kôň symbolicky vyjadruje vašu SLOBODU, nie je potrebné, aby ste držali 

v rukách akúkoľvek vôdzku, aby ste  mohli toho koňa ovládať. 

Je to vaša SLOBODA. 

Je vašou nedeliteľnou súčasťou. 

A tak kedykoľvek si ju môžete zobrať späť a nepotrebujete  ju kontrolovať žiadnou 

vôdzkou. 

Tá vôdzka v tom energetickom  vyjadrení predstavuje všetky tie pomyselné nástroje MOCI, 

ktoré vám tú SLOBODU berú a VY ich vo vzťahu sami k sebe i druhým vytvárate. 

A je to falošná predstava a ilúzia, že ste ich sami v sebe vytvorili. 

A ten bič je vaše vlastné NEODPUSTENIE toho, že ste sami sebe tú SLOBODU zobrali. 

A kedže si myslíte, že musíte mať nad všetkým kontrolu a držať to všetko vo svojich rukách, 

tak vám ten bič tú schopnosť ODPUSTENIA zoberie. 

Až keď dokážete prijať Poznanie, že vo vás tie falošné ilúzie o vás samých 

vytvoril strach, aby vám cez tú ilúziu zobral vašu SLOBODU a uvedomíte 

si,               že nič z toho nepotrebujete, tak zlomíte ten PREDSUDOK strachu 

práve tým,          že sa rozhodnete konať úplne iným spôsobom ako strach cez 

ten predsudok vytvoril a vtedy tú SLOBODU sami sebe navrátite späť. 

Vzájomne si ako ľudské bytosti  opakovane  cez mnohé životy ukazujete a zrkadlíte  práve 

to, že keď nedokážete  ODPUSTIŤ   druhej ľudskej bytosti jej konanie, začnete mať sami  strach 

z toho, že ona vám svojím konaním ublíži. 

            A práve preto, že tento strach sami v sebe vytvárate, sa tak naozaj aj stane. 

Ale doteraz ste si vedome nedokázali uvedomiť  práve túto skutočnosť, že  svojím strachom 

to sami v sebe  energeticky vytvárate. 

A tak ste sami v sebe podporovali túto energiu strachu a zároveň cez tento strach ste 

podporovali aj  energie tej druhej ľudskej bytosti, ktoré ona vo vzťahu k vám vytvárala, či už to 

bol  jej hnev, nenávisť, záviť, neprajnosť, pomstychtivosť, žiarlivosť, chtíč, zášť alebo chamtivosť. 

Nedokázali ste si uvedomovať  aj túto svoju úlohu v tomto procese tvorenia energií. 

Väčšinou ste to videli a vnímali len cez tú stránku tej druhej ľudskej bytosti a tak ste videli 

len jej podiel zodpovednosti za energie, ktoré vytvorila ona sama vo vzťahu k vám. 

Ale nedokázali ste si uvedomiť práve to, že VY SAMI  svojím vlastným strachom, ste 

podporovali a znásobovali energie, ktoré tá druhá ľudská bytosť voči vám vytvárala.  



Toto je podstata Poznania, ktoré je vyjadrené vo vete: „Kto do teba 

kameňom, ty do neho chlebom“, lebo CHLIEB je tá LÁSKA v tom vašom 

vnútri, ktorú  keď prijmete a z nej konáte, tak prestanete konať zo strachu 

a prestanete podporovať negatívne energie  kameňa, ktorý bol do vás 

hodený. 

A práve LÁSKA toho chleba, čiže toho SÚCITU POKORY a 

MIERU, ten kameň zastaví. Inými slovami povedané, prestanete 

znásobovať a posilňovať negatívne energie,  ktoré voči vám vytvorila 

druhá ľudská bytosť a tým ten  boj zastavíte. 

     Ten boj sa v LÁSKE vášho SÚCITU POKORY a MIERU rozpustí. 

Je len veľmi málo ľudských bytostí na Matke Zemi, ktoré dnes podstatu tohoto Poznania 

dokážu chápať a nie len chápať, ale aj žiť v svojich životoch. 

Toto Poznanie je to, čo vám opakovane vysvetľujem a čo vás učím žiť vo vašich 

životoch. Jeho význam spočíva v tom, že ak napriek všetkým nepochopeniam a 

neporozumeniam, ktoré sa udejú vo vašom živote, sa  nepostavíte do role obete, ale 

stále konáte  v  LÁSKE, stanete sa tvorcom svojho života. 

Všetko na Matke Zemi je  v spolupôsobení a pretože platí Vesmírny zákon akcie a reakcie, 

je  nesmierne dôležité, aké reakcie vytvorí ľudská bytosť na akúkoľvek akciu voči inej ľudskej 

bytosti. 

Keďže tvoríte energie svojimi myšlienkami, už v rovine vašich  myšlienok je nesmierne 

dôležité, aby ste konali v LÁSKE a s LÁSKOU. 

A vedzte, že nestačí, aby len hmotná rovina vašich skutkov bola v LÁSKE, ale aj rovina 

vašich myšlienok, slov a rozhodnutí, je potrebné, aby bola v energii LÁSKY. 

Žiadna energia, ktorú vytvoríte sa nikdy nestratí, preto nemusíte len reálne 

konať nejaké skutky, ale  stačí ak myslíte a hovoríte a preto potrebujete prijať 

Zodpovednosť nie len za svoje reálne skutky, ale aj za svoje myšlienky, slová 

a rozhodnutia, ale toto žiaľ väčšina ľudských bytostí nerobí. 

Myslíte si, že môžete v svojich myšlienkach voči iným  ľudským bytostiam vytvoriť 

čokoľvek, ale nie je to tak, lebo energia vašich myšlienok je vašou súčasťou, ona sa zapisuje do 

vašich buniek, je súčasťou vášho energetického poľa. 

Ak vytvárate nenávisť v svojich myšlienkach  voči druhej ľudskej bytostí, ale v svojich 

skutkoch sa voči nej snažíte tvoriť priateľstvo, tak klamete a to v prvom rade samých seba. 

Ale napriek tomu, že  vystupujete priateľsky voči tej druhej ľudskej bytosti, energiu 

nenávisti, ktorú voči nej vytvárate v svojich myšlienkach, ona vníma a tak podporujete iba 

neúprimnosť a falošnosť, ktorá tak v celej vašej spoločnosti narastá. 

Aby ste to zmenili, potrebujete začať byť  úprimný v prvom rade sami k sebe. 

Potrebujete mať  v súlade energie, ktoré tvoríte, čiže to, čo myslíte, aj cítiť, hovoriť, 

rozhodovať sa a aj konať. 

A toto je vaša ZODPOVEDNOSŤ, každého jedného z vás. 
Ak v tejto línii nemáte súlad energií, ktoré tvoríte, stane sa súčasťou vášho života 

neúprimnosť, klam a falošnosť. 

A vedzte, že  nie ste  OBETE spoločnosti, ale ste si to sami pre seba vytvorili. 


