
POKORA a PREDSUDKY – 4. časť  

Ak vo vzťahu k druhej ľudskej bytosti potrebujete dosiahnuť, aby  sa energie vytvoreného 

boja neutralizovali, musíte v prvom rade zosúladiť svoj vlastný energetický tok myšlienok, slov, 

rozhodnutí a skutkov. 

Až keď toto všetko  máte v súlade voči sebe samým, môžete potom zmeniť  energie, ktoré sa 

vytvorili medzi vami navzájom. 

Len vtedy je to možné a len vtedy to dokážete. 

Ak si však iné budete myslieť, iné hovoriť a inak budete konať, nikdy 

energie, ktoré sa medzi vami ako dvoma ľudskými bytosťami vytvorili, 

nedokážete zmeniť a transformovať na LÁSKU. 

A tým, že si iné myslíte v svojich myšlienkach a reálne vo vzťahu k tej druhej ľudskej 

bytosti inak konáte, nemôže sa zmeniť váš vzájomný vzťah a ani energie, ktoré medzi vami 

pôsobia, lebo ich nedokážete neutralizovať.  

Je dôležité, aby ste pochopili, že v celom svojom bytí, v každom živote, v ktorom sa zrodíte 

na Matku Zem, ste tu v prvom rade SAMI za SEBA. 

           Ste absolútne ZODPOVEDNÝ za každú energiu, ktorú SAMI v SEBE vytvoríte. 

A toto platí, či si to uvedomujete, alebo nie. 

Je to dôsledok Vesmírneho Zákona zachovania energie. 

Tým, že neviete prijímať ZODPOVEDNOSŤ za energie, ktoré vytvoríte vo 

všetkých rovinách  celej svojej bytosti, neviete ODPÚŠŤAŤ BEZ PODMIENOK. 

A práve toto je to, čo sa učíte a prečo sa opakovane na Matku Zem rodíte. 

Učíte sa ODPÚŠŤAŤ BEZ PODMIENOK ako ľudské bytosti, 

lebo ODPUSTENIE BEZ PODMIENOK je nedeliteľnou 

súčasťou  vašej  DUŠE. 
Ak aj Odpúšťate ako ľudské bytosti, je to s podmienkami, pretože OČAKÁVATE, že tá 

druhá ľudská bytosť po vašom Odpustení zmení spôsob, s ktorým vytvára energie voči vám a teda 

zmení svoj spôsob správania voči vám, ale vôbec sa tak nemusí  stať. 

A nie je to preto, že by tá druhá ľudská bytosť vám to robila napriek, alebo zámerne tak 

konala, ale je to preto, že v úrovní Poznania, ktoré ona má, nedokáže konať iným spôsobom. 

Práve SÚCIT ako taký, ktorý je vašou súčasťou vám v POKORE umožní 

prijať konanie tej druhej ľudskej bytosti voči vám. 

Ak nie je vašou súčasťou SÚCIT, tak jej konanie neprijmete a opakovane 

voči nej sami v sebe vytvoríte neodpustenie. 

SÚCIT k vám prichádza ako DAR vyšších princípov Vesmírnych zákonov 

a prichádza vtedy, keď začnete prijímať ZODPOVEDNOSŤ  za všetky energie, 

ktoré vytvárate, čiže za svoje myšlienky, slová, rozhodnutia, skutky, pocity aj 

emócie a  vtedy začínate konať VEDOME. 

SÚCIT je ten DAR, ktorý vám potom umožní ODPUSTIŤ BEZ 

PODMIENOK. 

A toto je uzatvorený kruh. 



To do akej miery ste naplnení SÚCITOM a SÚCITNOU LÁSKOU, ktorá 

vám umožňuje ODPÚŠŤAŤ druhým BEZ PODMIENOK, je priamo úmerné 

tomu, ako dokážete prijímať ZODPOVEDNOSŤ za svoje myšlienky, slová, 

rozhodnutia, skutky, pocity a emócie. 

Je navzájom prepojená ZODPOVEDNOSŤ, SÚCIT a POKORA, pretože 

tak, ako sa zväčšuje vaša ZODPOVEDNOSŤ, rastie váš SÚCIT aj POKORA 

a VY dokážete prijímať svoju ZODPOVEDNOSŤ v širších súvislostiach. 

Prijatiu ZODPOVEDNOSTI ako takej, vám bráni práve vaša PÝCHA 

a to ktoroukoľvek zo svojich hláv, ktorá vo vás narástla. 

 Pýcha vás stavia do pozície OBETE a vtedy nedokážete túto 

ZODPOVEDNOSŤ vidieť a preto ju nedokážete ani prijať. 

Ak neprijímate ZODPOVEDNOSŤ za 

energie, ktoré vytvárate, nemáte v sebe SÚCIT 

a preto  neviete v POKORE ODPÚŠŤAŤ. 

Práve preto platí, že ten kto vám nedovoľuje ODPÚŠŤAŤ je vaša vlastná 

PÝCHA, pretože PÝCHA ako taká so všetkými svojimi hlavami za všetkým 

týmto stojí a nedovoľuje vám prijať ZODPOVEDNOSŤ za svoje energie, ktoré 

ste sami vytvorili a tým, že túto ZODPOVEDNOSŤ  neprijmete, neprichádza 

k vám požehnanie energiou SÚCITU. 

Ak nemáte v SRDCI SÚCIT, neviete ODPÚŠŤAŤ. 

A toto je uzatvorený kruh. 

  

Tým, že strach ako taký presne rozumie tomu ako  tento mechanizmus 

funguje, vám VEDOME zobral ZODPOVEDNOSŤ ako takú, aby vás mohol cez 

falošné obrazy a ilúzie toho, že sa VY SAMI SLOBODNE ROZHODUJETE 

manipulovať. 

Keďže väčšina vás ľudských bytostí je hlboko presvedčená o tom, že sa 

rozhoduje SLOBODNE, túto skrytú manipuláciu strachu si v svojom živote 

vôbec neuvedomujete. 

SLOBODNE sa však rozhodujete len vtedy a jedine vtedy, keď je 

súčasťou vašich rozhodnutí ZODPOVEDNOSŤ V ŠIRŠÍCH 

SÚVISLOSTIACH, pretože len vtedy dokážete vidieť dôsledky svojich 

rozhodnutí, len vtedy dokážete vnímať ich energetický dopad a vtedy sa stávate 

TVORCOM svojho života a strach vás už nevmanipuluje do pozície OBETE, 

kedy vytvárate sami v sebe neprijatím situácie, ktorá nastala, veľmi veľa bolesti, 

či už svojím hnevom, nenávisťou, závisťou, zlobou, zášťou, pomstychtivosťou 

alebo neprajnosťou. 



A vtedy prestávate podporovať strach  ako taký, nie len sami v sebe ale aj na Matke Zemi. 

A môže sa vám stať, že keď si o tej druhej ľudskej bytosti iné myslíte a iné vo vzťahu k nej 

konáte,  tak vtedy podporujete strach v sebe samých 

Ten strach   môže vo vás narásť až do tej úrovne,  že sa začnete tej druhej ľudskej bytosti 

báť tak veľmi, že si  v sebe vytvoríte až panický strach z toho, aby ste s ňou zostali sami a pri tom tá 

druhá ľudská bytosť voči vám nijakým spôsobom nemusela konať.  

A stačilo len to, aby ste boli úprimný  v svojom konaní sami k sebe a máte dve možnosti. 

Prvá možnosť : Zosúladiť svoje konanie s myšlienkami a otvorene sa spýtať 

druhej ľudskej bytosti,  prečo sa začala voči vám nepriateľsky správať. 

Druhá možnosť : Zosúladiť svoje myšlienky s konaním a bez ohľadu na to ako 

sa k vám tá druhá ľudská bytosť  správa a dať jej svoje odpustenie bez 

podmienok. 

V obidvoch prípadoch by ste prestali vytvárať neúprimnosť a falošnosť a vytvoril by sa 

priestor k tomu, aby sa tie energie medzi vami mohli vysporiadať. 

Avšak tou falošnosťou a neúprimnosťou sa znásobujú energie strachu a to nie len vo vás 

samých, ale aj v tej druhej ľudskej bytosti.  

Je to práve  ten strach, ktorý  takto otvára tú priepasť nepochopenia a odcudzenia medzi 

tými dvoma ľudskými bytosťami. 

Tie energie môžu  narásť až do takej miery, že potom jedna z tých ľudských bytostí 

nedokáže byť v prítomnosti tej druhej ľudskej bytosti. 

A toto je práve tá energia odcudzenia, ktorá sa medzi nimi vytvorila.  

Veľa krát som vám vysvetlil, že v prvom rade potrebujete byť úprimný sami k sebe a táto 

energia sa vytvorí vtedy, keď  nie ste sami k sebe úprimný. 

Ak sa táto energia vytvorí,  je to vaša ZODPOVEDNOSŤ, ktorú však 

nevidíte, lebo VY SAMI ste tieto energie NEÚPRIMNOSTI  v sebe vytvorili, 

lebo ste si iné mysleli a inak ste konali vo vzťahu k tej druhej ľudskej bytosti. 

Vytvára sa tu aj ďalšia energetická rovina. 

Často krát sa stane, že sa snažíte odpustiť tej druhej ľudskej bytosti, ale keďže nie 

ste  úprimný sami k sebe, tak vám  nepomôžu ani žiadne „ snahy o odpustenie“, ktoré slovne 

deklarujte,  lebo tá vaša neúprimnosť vo vnútri vytvorí energetický odpor voči tomu čo sa snažíte 

robiť, pretože síce deklarujete  slovne odpustenie, ale energeticky v myšlienkach, to tak nie je. 

A vtedy sami v sebe vytvoríte vo vzťahu k tej  druhej ľudskej bytosti ODPOR. 

Kedže energeticky tvoríte naozaj svojimi myšlienkami, tak energia ODPORU, ktorú  

vytvoríte v svojich myšlienkach  sa potom premietne do reality vášho života. 

Je dôležité, aby ste si uvedomili, že čím viacej Poznaní prijmete a stanú sa 

vašou súčasťou, stávate sa tak vedomými bytosťami a tým priamo úmerne rastie 

aj vaša vlastná ZODPOVEDNOSŤ za všetko to, čo ako energetické bytosti 

vytvoríte. 

Je veľmi dôležité a potrebné, aby každý jeden z vás začal  byť ÚPRIMNÝ 

SÁM k SEBE. 


