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Teraz nehovorím o POKORE, ktorú hľadáte v chrámoch, kde sa  bijete do svojich pŕs 

a hovoríte “moja vina, moja vina“, lebo toto nie je pokora.  

Ja hovorím o úplne inej POKORE. 

V chrámoch  je to falošná pokora, lebo je hraná a povinná, ale nie je úprimná.  

POKORA vychádza z čistoty ľudského srdca, naplneného 

LÁSKOU, SÚCITOM a MILOSRDENSTVOM.  

POKORU, SÚCIT a MILOSRDENSTVO ako kvality LÁSKY, 

dostávate ako dar vtedy, keď pochopíte a prijmete svoju 

ZODPOVEDNOSŤ, čiže keď absolútne pochopíte Zákon slobodnej vôle. 

Tento dar, ktorý vám bol daný pri vašom zrodení, čiže SCHOPNOSŤ 

ODPÚŠŤAŤ, súvisí so Zákonom slobodnej vôle a je s ním veľmi úzko prepojený, 

lebo sa môžete slobodne rozhodnúť ODPUSTIŤ, ale rovnako sa môžete slobodne 

rozhodnúť NEODPUSTIŤ a za každé z týchto rozhodnutí potrebujete zobrať 

ZODPOVEDNOSŤ, lebo týmto rozhodnutím vytvárate  dve základné energie,  

ktoré k sebe stoja v dualite. 

Ak ODPUSTÍTE,  vytvoríte energiu LÁSKY. 

Ak NEODPUSTÍTE, vytvoríte energiu NENÁVISTI. 

A práve preto je to vaša ZODPOVEDNOSŤ, ako ste sa rozhodli. 

Túto ZODPOVEDNOSŤ zatiaľ nechápete a preto ju neprijímate, ale to je 

alfa a omega vášho života, pretože práve od týchto rozhodnutí závisí, aké 

energie vo  vašom živote budete vytvárať, aké energie vo vašom živote 

prevládajú, lebo takú realitu svojho života potom žijete. 

A toto je uzatvorený kruh. 
 

ZODPOVEDNOSŤ ako taká, je tá energia, ktorá nie je viditeľná. 

Keď sa vrátim k tomu biču, je to ako to šibnutie, ale dôsledky, ktoré vám to do života 

prinesie, už viditeľné sú a to je ten ZVUK, ktorý to šibnutie zhmotní. 

Tak, ako vnímate, chápete a rozumiete tomu, že ten zvuk vytvorilo to šibnutie biča a bola to 

vaša ruka, ktorá tým bičom švihla, potrebujete si uvedomiť a prijať, že je to vaša 

ZODPOVEDNOSŤ za rozhodnutie, ktoré ste urobili, ktoré potom  vytvorilo tie dôsledky, ktoré sú 

vo vašom živote. 

ROZHODNUTIE je ako VAŠA RUKA, ktorá drží ten bič. 

ZODPOVEDNOSŤ je ako to ŠIBNUTIE. 

DÔSLEDKY sú ten ZVUK, ktorý už počujete. 

A VY prijímate, že vaša ruka , drží ten bič. 

A rovnako viete, že máte právo sa akýmkoľvek spôsobom ROZHODNÚŤ. 

A VY viete, že to VY ste švihli tým bičom. 

A rovnako viete, že VY ste sa sami rozhodli. 



A rovnako ako nevnímate šibnutia biča, ktorý vytvára ten zvuk, tak nevidíte 

a neprijímate svoju ZODPOVEDNOSŤ za to svoje  ROZHODNUTIE, ale fyzicky 

počujete zvuk, ktorý to šibnutie vytvorilo a viete, že to existuje aj v reálnom živote, čiže 

viete, že vás zasiahnu dôsledky vašich rozhodnutí, ale práve preto, že nevnímate tú 

energetickú rovinu toho švihnutia, ktorá vytvára ten zvuk, neprijímate 

ZODPOVEDNOSŤ za svoje ROZHODNUTIA a napriek tomu, že tie dôsledky svojich 

rozhodnutí reálne v živote vidíte, neviete ich prijať. 

A to je uzatvorený kruh. 

Tak ako viete, že ten zvuk, ktorý počujete vytvorilo šibnutie bičom, potrebujete prijať 

ZODPOVEDNOSŤ za svoje rozhodnutia, ktoré vám priniesli tie dôsledky do vášho života. 

Tak ako v svojich životoch svojimi rozhodnutiami vytvárate NENÁVISŤ, je jej 

hmotným dôsledkom KRUTOSŤ, ktorú táto NENÁVISŤ vytvorí v hmote a ona vás naozaj vo 

vašom živote potom aj reálne zasiahne. 

Práve preto, že krutosť rastie exponenciálne, nie je priama úmera medzi 

NENÁVISŤOU,  ktorá sa vytvorila a KRUTOSŤOU, ktorá vás zasiahne, lebo tá 

KRUTOSŤ je  mnohonásobne väčšia ako energia nenávisti, ktorú ste vytvorili. 

Práve preto máte svoje porekadlo, že zlo plodí len zlo a zlo sa zlom násobí. 

Uvedomte si, že nikdy bojom nevytvoríte MIER. 

Preto sa potrebujete naučiť ROZHODOVAŤ  v sebe samých v LÁSKE 

a potrebujete sa naučiť ODPÚŠŤAŤ. 

Krutosť ako taká znásobuje samu seba exponenciálne preto, lebo krutosť vás priamo 

donúti, aby ste bojovali. 

A už som vám veľa krát povedal a vysvetlil, že žiadny boj nemá víťazov.  

Každý boj prináša veľa bolesti, skazy a smrti a to na obidvoch bojujúcich stranách.  

V boji  neexistuje víťaz a porazený, lebo  v ňom prehrávajú obi dve strany.  

A toto si zapamätajte, pretože história, tak ako je zapísaná vás klame a manipuluje. 

Uvedomte si, že v každom boji či vojne v celej histórii ľudstva máte označeného víťaza 

a porazeného, ale nie je to tak. Pre ľudské bytosti, ktoré sa toho boja zúčastnili a ktoré v ňom 

zomreli, neexistuje víťazná  strana a strana porazených. Rovnako každá ľudská bytosť, ktorá sa 

toho boja zúčastnila si v tom boji vytvorila v sebe rany a hlboké zranenia a v energetickom 

význame prehrala, lebo v sebe  zasadila semienko nenávisti a následnej krutosti a práve tieto 

zranenia v tých nasledujúcich životoch potrebuje liečiť a uzdraviť. 

Je to len ilúzia, klam a manipulácia, že vaša história v bojoch označuje jednu stranu  za 

víťaza a tú druhú za porazeného. A deje sa tak práve preto, že nevidíte to energetické pôsobenie. 

Práve preto, že tieto energetické zranenia a jazvy, ktoré sa vo vás vytvorili a zostali vo 

vašom vnútri, nie sú viditeľné,  tak ako rany vášho fyzického hmotného tela, ktoré ihneď liečite, 

lebo sa staráte len o hmotnú rovinu, čiže o vaše fyzické telo, ale zranenia, ktoré sú hlbšie vo vašom 

vnútri nechávate neliečené. 

Konáte tak práve preto, že nedokážete vidieť energetické pôsobenie týchto energií a tieto 

hlboké rany vo vašom vnútri nechávate otvorené mnohé a mnohé životy, dokonca ich svojím 

konaním, rozhodnutiami, slovami a skutkami v nasledujúcich životoch prehlbujete a robíte ich ešte 

väčšími.  

A je to tak práve preto, že ich fyzicky, teda svojimi očami,  nevidíte. 



         Konáte tak preto, že nedokážete  uchopiť ZODPOVEDNOSŤ ako takú do svojich 

rúk, aby sa stala vašou nedeliteľnou, neoddeliteľnou a nerozdeliteľnou súčasťou.  

ZODPOVEDNOSŤ ako taká, nie je len SLOVO, zoskupenie niektorých písmen, 

je to nepredstaviteľne veľká energia, ktorú keď začnete vnímať, keď si ju uvedomíte 

aj svojím VEDOMÍM a keď ju začnete CÍTIŤ ako energiu vo svojom vnútri, dá vám 

ako bytosti nesmierne veľkú VNÚTORNÚ SILU.  

Nie tú fyzickú silu, ale tú VNÚTORNÚ SILU. 

A teraz sa vrátim k ďalšiemu prirovnaniu, ktorým vám to môžem priblížiť. 

Žena ako taká, práve preto, že je darkyňa života, toho nového života na Matke Zemi, dostala 

ako dar, ako svoju prirodzenú súčasť ZODPOVEDNOSŤ za tento nový život a s touto 

ZODPOVEDNOSŤOU sa každá žena ako ľudská bytosť na Matku Zem rodí, je jej  nedeliteľnou, 

neoddeliteľnou a nerozdeliteľnou  súčasťou. A práve preto, hoc je žena fyzicky krehká a telesne je 

oveľa slabšia ako muž, má vnútorne oveľa väčšiu silu ako muž.  

Je to tá VNÚTORNÁ SILA, ktorá zmení vaše ROZHODNUTIE, pretože ona 

dokáže prijať aj dôsledky vašich  ROZHODNUTÍ .  

Vaša VNÚTORNÁ SILA si ich dokáže uvedomiť a až keď sa tak stane, dokážete 

sa ROZHODOVAŤ V PROSPECH ŽIVOTA ako takého, čiže v prospech  

ZACHOVANIA ŽIVOTA  nie len toho vlastného a života každej jednej ľudskej 

bytosti, ale aj ŽIVOTA na MATKE ZEMI ako celku. 

Ďalšia rovina, ktorá sa vo vás energeticky deje, je tá, že ak tento  svoj vnútorný 

nástroj  použijete k tomu, aby ste sa rozhodli pre neodpustenie, nepochopenie, 

neprijatie, neporozumenie vytvoríte  tak energiu NENÁVISTI. 

  Je to práve táto energia NENÁVISTI, ktorá vám potom zoberie 

ZODPOVEDNOSŤ, ktorá je vašou súčasťou, pretože len vtedy, keď prestanete mať 

ZODPOVEDNOSŤ za svoje ROZHODNUTIA, sa dokážete rozhodovať proti životu. 

Ak zostane ZODPOVEDNOSŤ energeticky vašou súčasťou, vždy sa  

ROZHODNETE v prospech života a nikdy sa nerozhodnete proti životu. 
 Preto každá jedna vojna, ktorá vo vašej histórii  existovala, bola rozhodnutím tých ľudských 

bytostí, ktorých súčasťou nebola ZODPOVEDNOSŤ.  

A toto si zapamätajte, lebo oni sa rozhodli proti životu. 

Život ako taký, je pre každú ľudskú bytosť  nesmierne veľký dar, lebo každá  ľudská 

bytosť prichádza s poslaním, ktoré v tom živote túži naplniť a práve tieto rozhodnutia, ktoré 

sú proti životu, bránia ľudským bytostiam, aby mohli svoje poslanie naplniť. 

Práve preto sa v časoch MIERU na Matke Zemi, inkarnuje také veľké množstvo duší, 

pretože len v týchto časoch môžu tie  duše slobodne naplniť svoje poslanie a nikto im nezabráni 

v tom, aby to svoje poslanie naplnili. Aj toto je jeden z dôvodov prečo  je teraz na Matke Zemi tak 

veľa ľudských bytostí. Je to tak preto, že všetko so všetkým súvisí a aj toto je dôsledok vašich 

rozhodnutí a konaní. Iba si to neuvedomujete, pretože nevnímate pôsobenie týchto energií 

a neprijímate za to svoju ZODPOVEDNOSŤ a toto sú už širšie súvislosti spolupôsobenia 

Vesmírnych zákonov a previazanie týchto energií.  

Pre vás samých ste, ale najdôležitejší VY SAMI a aby sa to zmenilo v celej ľudskej 

spoločnosti, musí to pochopiť najprv každý jeden z vás pre seba samého a urobiť tú zmenu vo 

svojom vnútri. 


