
KRUTOSŤ - 4.časť 
 

A práve preto, že máte v sebe veľa energetických úrovní a rovín a jednou z nich je vaše ego, 

ktoré dokáže vnímať energie vo vašich nevedomých rovinách, tak vaše ego dokáže tieto energie 

používať v tom konkrétom živote Tu a Teraz proti vám, aby vás manipulovalo, ovládalo, malo vás 

tam, kde ono chce, aby ste si vytvárali POCIT VINY voči SEBE SAMÝM.  

Vaše ego použije a využije energie z minulých životov a tým vás prinúti konať takým 

spôsobom, akým ste vôbec nechceli.  

A je to tak preto, že vaše ego je veľmi rýchle, impulzívne a dokáže prekričať slová vašej 

duše, ktorá k vám prehovára a tak sa potrebujete naučiť stíšiť, skľudniť a ovládať, aby ste dokázali 

počuť vašu dušu, jej slová, aby ste sa dokázali rozhodnúť v súlade s vaším srdcom a nie s egom. 

SRDCOM preto, lebo je to hlas vašej DUŠE a vaše  SRDCE prijíma 

ZODPOVEDNOSŤ za svoje rozhodnutia, ale vaše ego  ZODPOVEDNOSŤ neprijíma. 

Toto je ďalší z dôvodov prečo stále nedokážete vo svojom vnútri prijať Zodpovednosť za 

svoje slová, rozhodnutia, skutky a ani za svoje myšlienky, lebo ako ľudské bytosti konáte rýchlo, 

impulzívne a zbrklo a nedovolíte prehovárať svojej duši a srdcu. 

A ten kto ODPÚŠŤA, kto MILUJE je vaše SRDCE. 

A ten kto NEODPÚŠŤA a BOJUJE, je vaše EGO. 
A obidve tieto roviny sú vašou súčasťou. 

Takže ZODPOVEDNOSŤ za to, čo necháte v sebe prehovárať, je vaša 

ZODPOVEDNOSŤ – vás ľudských bytostí. 

Keďže všetko so všetkým súvisí a všetko je so všetkým prepojené, nikdy nevytvoríte vo 

svojom vnútri len jednu energiu, ale spolu s ňou vytvárate ďalšie energie, ktoré k nej patria a sú jej 

sestrami, vychádzajú jedna z druhej, čiže z energie, ktorú prvotne v sebe vytvoríte. 

Tento energetický svet je rovnako zložitý, prepojený a prepletený ako aj ten hmotný , čiže 

fyzický svet, ktorý dokážete vidieť svojimi očami.  

A je to tak preto, že platí Vesmírny zákon : Ako hore tak dole, ako vo veľkom tak v malom, 

 ako vo vnútri, tak navonok. 

Tak  ako neoddeľujete vo fyzickom svete, nie je oddelenosť ani v nehmotnom svete.  

Aj tam všetko so všetkým súvisí. 

Keďže je najprv energia, ktorú vytvoríte v svojich myšlienkach a kým táto energia prejde do 

hmoty, je pre vás veľmi dôležité, aby ste mali snahu a ochotu chápať aj ten nehmotný svet, lebo 

v ňom všetko tvoríte, v ňom vytvoríte všetko to, čo sa potom stane súčasťou hmoty, teda reality, 

vášho života, ktorý žijete Tu a Teraz. 

Energia vašich myšlienok, je nesmierne dôležitá, avšak to je to, čomu  často krát vôbec 

nevenujete svoju pozornosť. A práve za toto potrebujete prijať svoju ZODPOVEDNOSŤ. 

Je nesmierne dôležité, aby ste si  začali uvedomovať,  ako ste ovládaní a manipulovaní, 

akým smerom ste tlačení, aby ste mysleli, ako si vytvárate MYŠLIENKY a aký  nesmierne 

veľký to má dopad na ŽIVOT na MATKE ZEMI, nie len ten váš osobný život, ale na život 

ako taký.  

Tak prijmite za to svoju ZODPOVEDNOSŤ, pretože to ako myslíte, akú energiu 

v svojich myšlienkach tvoríte, to naozaj potom žijete a táto energia tvorí realitu vášho života. 



Je to tak od počiatku zrodenia Vesmíru, pretože platí Zákon zachovania energie 

a tak vždy budete vo svojich životoch fyzicky prežívať to, čo v svojich myšlienkach 

energeticky vytvoríte.  

Ak pochopíte a prijmete tento Zákon zachovania energie a porozumiete mu, vo 

vašich životoch môže prebývať Láska, Radosť a Šťastie, ale ak ho nepochopíte 

a necháte sa manipulovať a ovládať vo vašich životoch bude  strach, nenávisť, 

nepochopenie, neprijatie, nepriateľstvo, neodpustenie, nešťastie, pocit viny, ktoré 

v konečnom dôsledku otočíte proti sebe samým.  

A tak to je. 
 

A teraz vrátim na počiatok. 

Aby sa tak nedialo a aby ste dokázali vo svojich životoch prežívať Lásku, 

Radosť a Šťastie, potrebujete pochopiť, že sa potrebujete naučiť ODPÚŠŤAŤ.  

V prvom rade ODPÚŠŤAŤ SAMI SEBE a to je alfa a omega vo vašom živote. 

Pretože, ak máte LÁSKU v SRDCI k SEBE SAMÝM, dokážete ju dať aj 

všetkým ostatným, ale ak nemilujete sami seba, ak vytvoríte nenávisť voči sebe 

samým, tak túto nenávisť potom transformujete cez zrkadlo  na ostatné ľudské 

bytosti až do energie krutosti, s ktorou voči nim konáte, lebo rovnako krutý ste 

sami k sebe, len to nevidíte a neprijímate za to ZODPOVEDNOSŤ. 

Preto KRUTOSŤ, s ktorou konáte voči sebe samým si 

neuvedomujete, lebo ju nevidíte. 

A preto sa učte ODPÚŠŤAŤ, MILOVAŤ 

a PRIJÍMAŤ SAMÝCH SEBA BEZ PODMIENOK. 
Uvedomte si, že naozaj to neviete v sebe zmeniť, ak to neprijímate. 

Ak to nedokážete prijať, nevidíte svoju  Zodpovednosť. 

Ak neprijmete Zodpovednosť za svoj život, teda za to, čo žijete, nedokážete to 

ani sami sebe odpustiť. 

A to je uzatvorený kruh. 
 

Otázka: Chcela by som sa ešte spýtať  na naša ego. Je v človeku stále prítomné ego? 

Odpoveď :  Áno. 
 

Otázka: Môže sa človek vzdať svojho ega?  

Odpoveď: Nie. 
 

Otázka: Môže bytosť bez ega vytvoriť hnev, zlosť alebo inú podobnú emóciu? 

Odpoveď : Ľudská bytosť  má  stále ego.  

Otázka : Ale ja mám na mysli bytosti, ktoré ego nemajú - napríklad stromy, môžu oni 

vytvoriť hnev, zlosť alebo inú podobnú emóciu?  

Odpoveď:  Nie.  
 

Otázka: Cítia stromy strach, pretože  vnímam ako sa chvejú, keď sa hovorí, že ich chce 

niekto vyrúbať? 

Odpoveď:  Nie je to strach vo vašom ľudskom ponímaní.  



Stromy vedia a vnímajú to ohrozenie života, ale oni nevyjadrujú hnev a strach.   

Nemajú to delenie emócií ako ľudské bytosti. 

Stromy proste vedia, ale neriešia to, lebo oni  nemajú ego, len oni sa podľa  toho 

dokážu zariadiť.  

Ten strom pred vypílením odvedie svoju dušu - nazvem to takto, aby ste tomu 

porozumeli, do zeme a prenesie ju na iné miesto, alebo tú svoju energiu nechá v zemi, alebo ju 

odovzdá inému stromu.  

Stromy fungujú v kolektívnom vedomí a nie v individuálnom ako Vy ľudia, aj keď 

každý strom je individuálny. 
 

Otázka :  Môže ego vytvárať strach a tak brzdiť dušu v posune?  

Odpoveď:  Samozrejme a o to sa aj snaží, pretože aj ego má viaceré úrovne. 
 

Otázka: Čo je ego ? 

Odpoveď:  Je to zložitá otázka, ale zjednodušene Ti to vysvetlím. Je to súčasť každej 

ľudskej bytosti a tak ako máš dušu, ducha, energetické roviny, fyzické telo, tak máš aj ego.  

Je to časť viacej tej rozumovej zložky, ktorá prehovára cez hlavu a myseľ, ale ego je 

v podstate PROGRAM. 
 

Otázka: Bolo teda ego vytvorené a dané ľudským bytostiam Stvoriteľom ?  

Odpoveď:  Nie.  
 

Otázka:Je ego súčasťou programu, ktorým nám mimozemské civilizácie zmenili DNA?  

Odpoveď:  Áno, ale tých zásahov mimozemskými civilizáciami bolo viacej. 
 

Otázka: Tie viaceré zásahy mimozemských civilizácii  tvoria tie viaceré úrovne ega ?  

Odpoveď:   Je to komplikované, lebo to, čo je vložené do DNA ako  informácia 

ovplyvňuje všetky roviny ľudskej bytosti.  

A ovplyňuje aj to, ako vnímate čas, realitu, aké ste osobnosti, aké máte schopnosti, že 

máte len päť zmyslových schopností a teraz rozvíjajúcu sa intuíciu a mimo zmyslové vnímanie 

a mimo zmyslové schopnosti, ktoré sa niektorým z vás otvárajú.  

A to je  vaša cesta k zmene, pretože týmto preprogramujete určité genetické vzorce, 

ktoré vám bránia v chápaní a aj uskutočnení posunov do iných dimenzií vedomia, pretože 

práve cez vaše vedomie dokážete tú zmenu uskutočniť – teda zmenu svojho vedomia.  

A ego, ktoré má tiež viacej rovín, je cielenou brzdou tomuto rozvoju.  

Nemôžete sa ega vzdať, lebo to nie je len slovo.  

Ego je vašou súčasťou od narodenia po smrť, ale Vy s ním môžete spolupracovať 

a naučiť ho inému spôsobu fungovania.  

Je to náročné, ale dá sa to.   

Nie však jeho potlačením a tvárením sa, že ja ego nemám a mňa neovplyvňuje, ale 

práve naopak, jeho prijatím, pretože Vy ste bytosti žijúce  v dualite – čiže všetko vo vašom 

svete má svoj protipól.  

Ale to, ktorý ten pól je silnejší, je už na Vás a je to vaša ZODPOVEDNOSŤ.  
 

Otázka: Môže to, čo pre jedného znamená seba láska, druhý vnímať ako egoizmus?  

Odpoveď:  Áno určite, je to o spôsobe vnímania a úrovne tej ľudskej bytosti a stupni 

úrovne „ osvietenia“ – či uvedomenia si a toho „byť vedomý“, pretože kto je vedomý, tieto 

súvislosti chápe úplne inak.  

 


