
POKORA a PREDSUDKY – 5. časť  

V tomto konaní, ktoré vám na príklade vysvetľujem, ste ako ľudská bytosť neboli úprimný 

sami k sebe, ale nie preto, že by ste  to robili vedome alebo  zámerne, lebo to je  nevedomý prejav, 

ktorý je  súčasťou vašich nevedomých rovín a je vytvorený ako vzorec správania, ktorý sa vo vás 

zapísal ako dôsledok energií, ktoré ste často krát v svojich  minulých životoch prežívali a mylne ste 

sa domnievali, že to čo vytvárate, je pre vašu  vlastnú ochranu, ale nevideli ste, že tým konáte sami 

proti sebe. 

Vtedy  nedokážete prijať dôsledky tohto  svojho konania voči tej druhej ľudskej bytosti 

a postavíte samých seba  do role obete, v ktorej  v svojej  nadradenosti a pýche obete odsúdite 

tú  druhú ľudskú bytosť a vytvoríte si voči nej ešte  väčšiu  nenávisť a neodpustenie.  

Teraz prišiel čas, aby ste aj tento nevedomý program sami v sebe zmenili tým, že 

prijmete ZODPOVEDNOSŤ za energie, ktoré v svojich myšlienkach k tej druhej 

ľudskej bytosti vytvárate. 

A vtedy  k vám  prichádza ďalšia zmena. 

Ak dokážete prijať túto ZODPOVEDNOSŤ, teda ZODPOVEDNOSŤ za svoje 

myšlienky v širších súvislostiach,  zoberiete symbolicky, či pomyselne vášmu egu ten 

„vietor z plachiet“, čiže mu zoberiete tú rýchlosť, s ktorou ego koná, pretože rýchlosť 

vašich myšlienok je nepredstaviteľne väčšia ako rýchlosť konania vášho ega. 

Vtedy prestávate konať z pozície vášho ega a tak  umožníte sami sebe 

spojiť sa so svojou dušou a konať z úrovne SRDCA, teda z roviny LÁSKY. 

Skutočnosť, že väčšina ľudských bytostí vo vašej spoločnosti koná 

z úrovne ega, je daná práve tým, že neprijímate ZODPOVEDNOSŤ  za 

energetickú rovinu svojich MYŠLIENOK. 

Prijatím tejto ZODPOVEDNOSTI v širších súvislostiach práve cez 

ZODPOVEDNOSŤ, prichádza k vám ako DAR, ako POŽEHNANIE, nesmierne 

veľká energia SÚCITU a SÚCITNEJ LÁSKY, ktorá vám potom umožní 

ODPÚŠŤAŤ BEZ PODMIENOK z úrovne LÁSKY vašej DUŠE, z úrovne vášho 

SRDCA, ktoré sa tomu SÚCITU otvorilo a celé sa SÚCITNOU LÁSKOU 

navibrovalo. A vtedy prestávate konať z roviny ega a strachu. 

A toto je uzatvorený kruh. 

  

Ak ani v jednom z minulých životov ste nedokázali vo vzťahu k tej druhej ľudskej bytosti 

vytvoriť rovnakú energetickú líniu svojich myšlienok, slov, rozhodnutí, skutkov, pocitov a emócií, 

tak ste jej nikdy nedokázali dať ODPUSTENIE BEZ PODMIENOK. 

Vždy ste vytvorili rôzne podmienky a očakávania toho, že sa vzťah tej druhej ľudskej 

bytosti  k vám zmení po ODPUSTENÍ, inými slovami, že ona zmení svoje správanie k vám.. 

A tak ste vždy vo vzťahu k tej druhej ľudskej bytosti vytvorili ODPOR aj napriek 

ODPUSTENIU, ktoré ste jej dali, lebo vaše ODPUSTENIE nikdy nebolo bezpodmienečné. 

BEZPODMIENEČNÉ  ODPUSTENIE znamená, že  dokážete tú druhú 

ľudskú bytosť  PRIJAŤ takú aká je práve v tom ODPUSTENÍ  bez toho, aby ste 

očakávali akúkoľvek zmenu v jej správaní vo vzťahu k vám. 



Energia BEZPODMIENEČNÉHO  ODPUSTENIA, rovnako ako aj 

energia BEZPODMIENEČNÉHO PRIJATIA dokáže každú ľudskú bytosť 

liečiť a na jej nevedomých rovinách rozpúšťať všetky negatívne energie, ktoré 

ona sama vytvorila voči tej druhej ľudskej bytosti. 

A toto je Vesmírny zákon LÁSKY. 

To je dar BEZPODMIENEČNÉHO  ODPUSTENIA. 

Ak dokážete BEZ PODMIENOK ODPÚŠŤAŤ, rozpúšťate zároveň aj 

negatívne energie, ktoré tá druhá ľudská bytosť voči vám vytvorila a tak všetky 

negatívne energie transformuje práve tá BEZPODMIENEČNOSŤ na energiu 

LÁSKY. 

Ak to  dokážete v niektorom zo svojich  životov urobiť, bez ohľadu na to 

aké energie tá druhá ľudská bytosť vo vzťahu k vám  vytvorila, vytvára a ešte 

vytvorí, práve to BEZPODMIENEČNÉ  ODPUSTENIE,  všetky tie negatívne 

energie transformuje na LÁSKU bez ohľadu na to, či bude tá druhá ľudská 

bytosť s nimi pracovať alebo nie a tak  sa už neprenesú do ďalšieho života 

ako  nenávisť, závisť, žiarlivosť, neprajnosť, pomstychtivosť alebo zášť vo 

vzťahu k vám. 

      Toto je  dar BEZPODMIENEČNÉHO  ODPUSTENIA. 

Práve toto sa ako  ľudská bytosť v tej hmote učíte tu na Matke Zemi. 

BEZPODMIENEČNÉ  ODPUSTENIE dokážete vo vzťahu k druhej ľudskej 

bytosti vytvoriť v svojom srdci vtedy, keď všetky energie  vo všetkých 

energetických rovinách, v ktorých tvoríte, čiže vaše myšlienky, slová, 

rozhodnutia, skutky, pocity a emócie tvoríte v súlade s energiou LÁSKY. 

A toto je uzatvorený kruh. 

  

Pokiaľ to tak v sebe nemáte, tak neviete ODPÚŠŤAŤ BEZ PODMIENOK. 

Rovnako toto platí aj pre  BEZPODMIENEČNÉ PRIJATIE. 

Tým, že žena ako taká, je viacej naplnená LÁSKOU, lebo je predurčená 

stať sa matkou, má v sebe zakódované práve cez esenciu ŽIVOTA, ktorá sa  v 

pokrvnej línii cez pokrvné puto prenáša na jej deti, práve túto 

BEZPODMIENEČNOSŤ. 

A tak často krát práve cez toto pokrvné puto vo 

vzťahu  MATKY a DETÍ sa cez BEZPODMIENEČNÚ  LÁSKU 

a BEZPODMIENEČNÉ  PRIJATIE liečia mnohé negatívne energie 

uložené na nevedomých  rovinách z minulých životov, lebo matka vo 

vzťahu k svojom deťom dokáže v svojom srdci toto 

BEZPODMIENEČNÉ  ODPUSTENIE vytvoriť. 



Ak v tejto pokrvnej línii vo vzťahu medzi matkou a deťmi dokáže byť táto 

BEZPODMIENEČNÁ  LÁSKA a BEZPODMIENEČNÉ  PRIJATIE zachované 

po celý život, transformujú na energiu LÁSKY  bez toho, že by vedome o tom 

vedeli, všetky negatívne energie, ktoré voči sebe vytvorili v minulých životoch. 

A takto sa rozpúšťajú aj mnohé kliatby a prekliatia, ktoré tieto ľudské bytosti  navzájom na 

seba uvalili. 

Ak však v tom živote nedokážu tie bytosti v pokrvnej línii tú bezpodmienečnú 

lásku a bezpodmienečné prijatie  navzájom si ponechať a vytvoria nejaký hnev, 

nenávisť či odcudzenie, tak tieto negatívne energie sa znásobia a odnesú si ich do 

nasledujúcich životov. 

A preto je dôležité, aby ste uvedomili, že svoje životy môžete meniť tým, že 

prijmete ZODPOVEDNOSŤ za energie, ktoré tvoríte a vtedy k vám prichádza 

SÚCIT ako DAR a prostredníctvom ODPUSTENIA transformujete všetky 

negatívne energie, ktoré ste vytvorili a zmeníte ich na energiu LÁSKY, aby sa 

LÁSKA stala súčasťou vášho života a  bytia a tak sami sebe dovolíte práve tú 

LÁSKU žiť a prežívať v svojom živote. 

A toto je Vesmírny zákon LÁSKY. 
A tak to vždy na Matke  Zemi bolo, je a vždy bude. Amen. 
  

A teraz je to už len a vás samých, aby ste si to dokázali uvedomiť a prijali Zodpovednosť za 

myšlienky, ktoré voči druhej ľudskej bytosti  tvoríte a dokázali byť úprimný nie len sami k sebe, ale 

aj k tej druhej ľudskej bytosti, aby sa to  medzi vami mohlo energeticky premeniť.. 

A môžete sa rozhodnúť akokoľvek, ale je dôležité, aby ste si v tom procese uvedomili aj 

svoju Zodpovednosť, lebo netvorí len tá druhá ľudská bytosť tou energiou  hnevu,  nenávisti, závisti 

a neprajnosti voči vám, ale samozrejme v tomto procese máte posvätné právo tvoriť aj VY 

SAMI   a ste jeho spolutvorcom. 

Toto je to, čo ste si v svojich predchádzajúcich životoch  nedokázali uvedomiť  a vidieť. 

A ešte jedna vec je dôležitá, aby sme si uvedomili, že je jedno akú farbu má ten kôň, ktorý 

prišiel, či je biely, hnedý, gaštanový, či čierny, lebo podstata nie je vo farbe, ale v tom koni.  

Ten kôň je tá SLOBODA a nie sú to tie šaty, čiže jeho farba. 

Uvedomte si, že to platí rovnako aj o PÝCHE, lebo pýcha sa vie obliecť do akýchkoľvek 

šiat,  ale je jedno aké tie šaty sú, vždy je to PÝCHA. 

Preto aj ten kôň môže mať akúkoľvek farbu, ale vždy je to kôň. 

A nie sú dôležité tie šaty, ale tá podstata vo vnútri. 

A toto platí rovnako aj o vás – ľudských bytostiach. 

Je jedno akú masku si nasadíte a rovnako je jedno aké šaty si oblečiete, dôležité je to, čo 

máte vo svojom vnútri. 

To, že sa menila farba koňa , ktorý prichádzal bol symbolický obraz, aby ste to mohli 

pochopiť, lebo nie je dôležitý obal, ale to, čo je vo vnútri. 

Ale VY dnes vo vašej spoločnosti ste prestali klásť dôraz na to, čo je vo vnútri a zamerali ste 

sa len na ten obal a preto sa stal pre vás dôležitý ten vonkajší obal, čiže to, čo je povrchné a tak ste 

dali priestor k tomu, aby vo vašej spoločnosti narástla pretvárka, falošnosť a neúprimnosť. 

Toto je dôležité, aby ste z toho obrazu, ktorý vám bol na začiatku  ukázaný, pochopili. 


