
CUKOR A BIČ – 3.časť 
 

Práve preto, že som zostala slobodná a dokážem prehliadnuť manipulácie biča, viem sa 

potom s ním aj dohodnúť. 

Dokonca môžem odísť od toho biča preč, kam len chcem,  aj nekonečne ďaleko, pretože 

viem a dohodla som sa s ním  na tom, že keď ho zavolám a budem sa chcieť vrátiť domov, tak príde 

a vynesie ma hore „do nebies“. 

A môžem to urobiť práve preto, že si viem zobrať z toho ovocia veľké množstvo, ktoré si 

odložím do kapsičiek, ktoré som si na šatách vytvorila a tak nie je potrebné, aby som pri tej mise 

s kandizovaným ovocím zostala stáť po celý môj život. 

A ja zároveň môžem skúšať každé jedno ovocie, ktoré je súčasťou misy tak dlho, ako ja 

sama chcem, ako sa pre to  ja sama slobodne rozhodnem. 

To, čo je pre mňa dôležité, je to, aby som dokázala prijať ZODPOVEDNOSŤ  

za svoje rozhodnutie, že som si práve toto ovocie z tej misy vybrala, lebo to je tá moja 

konkrétna skúsenosť toho konkrétneho života, ktorý tu na Matke Zemi prežívam.  
 

Teraz sa vrátim k tomu medu. 

Ten med, tým že je tekutý a neviem si ho odložiť, tak vytvoril to, že som závislá na tom, 

kedy mi bič odkryje vrch amfory, aby som sa mohla najesť, čiže mi prináša stále jednu a tú istú 

skúsenosť v mojom bytí a to skúsenosť NESLOBODY. 

       Hoci je ten med vždy z iných kvetov a môže mať aj rôznu vôňu a inú chuť, vždy je to len med.   

A to je tá podstata, čiže stále prežívam tú neslobodu, len okolnosti  toho života a tej neslobody 

môžu byť a aj sú rôzne. A to je tá rôzna chuť medu. 

V tej neslobode ste vždy manipulovaní – a toto si uvedomte. 

Práve preto, že  máte v sebe falošnú ilúziu toho, že sa rozhodujete slobodne,  neviete prijať 

a neprijímate Zodpovednosť za svoje rozhodnutia v tých širších súvislostiach. 

Práve preto je možná táto skrytá manipulácia strachu a to vo všetkých možných formách, 

ktoré zatiaľ vôbec nedokážete vidieť a vnímať ani ako jednotlivci, ani spoločnosť ako celok, lebo 

nie sú vašou súčasťou Poznania o tom ako fungujú Vesmírne zákony. 

Toto Poznanie vám veľa krát v línii času bolo vzaté. 

Naposledy sa tak stalo v  Egypte, kedy veľkňazi zámerne a vedome a toto je dôležité, aby ste 

si uvedomili, že to urobili zámerne a vedome, vymazali z histórie ľudstva celých 1400 rokov 

a práve preto nepoznáte pravdu sami o sebe, o svojom vývoji, čiže nepoznáte tú skutočnú 

objektívnu pravdu svojej vlastnej histórie a vývoja ľudskej spoločnosti a tak NEVIETE KTO STE. 

A práve preto  ste veľmi ľahko manipulovateľní. 

Vysvetlil som vám to v posolstve “Zmena energií na Matke Zemi“, ktoré má tri časti: 1časť: 

https://posolstvalasky.sk/?p=782,  2.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=784 , 3.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=786  

Nie nadarmo hovorievate, že je potrebné poznať svoje korene, svoju minulosť, 

aby ste pochopili to kým ste Tu a Teraz, aby ste tak mohli prijať Zodpovednosť za to, 

kam vo svojej budúcnosti kráčate. 

Vaša prítomnosť Tu a Teraz je tvorená celou vašou históriou, všetkým čo ste 

v minulosti vytvorili.  

A len vtedy keď ju poznáte a porozumeli ste jej, viete sa slobodne rozhodovať, 

kam svoj život budete smerovať, lebo tvoríte svoju budúcnosť, každým svojím 

https://posolstvalasky.sk/?p=782
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https://posolstvalasky.sk/?p=786


slobodným rozhodnutím v tej prítomnosti Tu a Teraz a dokážete za to prijať svoju 

Zodpovednosť, pretože tak konáte VEDOME. 

Ak však nepoznáte svoju minulosť, tápete, lebo nerozumiete tomu, čo sa 

deje v prítomnosti Tu a Teraz a preto sa neviete rozhodovať slobodne a práve 

preto sa necháte manipulovať falošným obrazom vašej prítomnosti Tu a Teraz 

a na základe toho falošného obrazu sa potom rozhodujete, ale nedokážete prijať 

za toto rozhodnutie  Zodpovednosť v širších súvislostiach a svoju budúcnosť 

vytvárate len tak, ako vám to strach v tejto manipulácii podsunul a dovolil.  

To znamená, že ste sa rozhodli nie tak, ako ste  chceli 

VY SAMI, ale tak,  ako chcel strach, aby ste sa rozhodli. 
A na tomto princípe, čiže na princípe tejto manipulácie strachom, funguje 

a je založený aj ochraniteľský komplex, kedy ten kto chráni, manipuluje tým, 

koho chráni, pretože ten kto chráni, vytvára vedome falošné obrazy, ktoré 

podsúva tomu koho chráni. A podsúva mu ich do jeho podvedomia. 

A na základe týchto falošných obrazov, kedy ten kto je chránený ich prijal sa potom 

rozhoduje a naivne si myslí, že on sa rozhodol slobodne. 

 Ale nie je to tak, lebo sa rozhodol v súlade s falošným obrazom, ktorý prijal do svojho 

nevedomia ako objektívnu pravdu a preto sa rozhodol práve tak,  ako chcel práve ten, kto tieto 

falošné obrazy vytvoril, čiže ten kto chráni. 

 Nerozhodol sa v súlade sám so sebou, v súlade so svojím poznaním a samozrejme 

nerozhodol sa v súlade so svojou dušou, ale túto objektívnu pravdu nedokáže vidieť, lebo prijal 

falošné obrazy, ktoré vytvoril ten kto ho chráni, do svojho podvedomia.  

A tak sa často krát stane, že v svojom živote je potom veľmi nešťastný, pretože kráča po 

ceste, ktorá nie je v súlade s jeho vlastným poslaním, pre ktoré sa narodil, nie je v súlade so svojou 

dušou, ale nedokáže za to prijať svoju Zodpovednosť a tak skĺzne do pocitu OBETE. 

V tomto pocite obete sa v podstate nachádza celá vaša ľudská spoločnosť.  

Až vtedy, keď VEDOME dokážete prijať ZODPOVEDNOSŤ, práve za to, 

že ste sa nerozhodli slobodne a že nie ste žiadnou obeťou, ale ste sami 

ZODPOVEDNÍ, za svoj život, ste sami ZODPOVEDNÍ za to, že ste nešťastní, 

tak to môžete zmeniť. 

A ten okamih, kedy sa tak stane je práve 

ten,  kedy tú ZODPOVEDNOSŤ, PRIJMETE. 

Pretože práve ONA- tá ZODPOVEDNOSŤ, vám ako svoj dar prinesie 

schopnosť, že môžete začať vidieť OBJEKTÍVNU PRAVDU toho, že ste 

sa  nechali manipulovať a ste sami dovolili, aby ste boli manipulovaní. 

A práve cez toto pochopenie sa vám  navráti späť Poznanie, že ste sa nerozhodli slobodne, 

že to nebola vaša slobodná vôľa, aby ste kráčali práve po tejto ceste, po ktorej v tom živote kráčate, 

ale že je to cesta, na ktorú vás nasmeroval a ktorú vám vybral práve ten, kto vás chráni. 

A rovnako sa tak deje v malom ako aj vo veľkom. 



V malom sa tak deje, nie len  vo vás samých, kedy sa nechávate 

manipulovať svojím vlastným egom, ale aj v rodinách, kedy rodičia v dobrej 

viere určujú cestu, po ktorej majú kráčať ich deti, nevidiac, že im berú právo sa 

slobodne rozhodovať. 

A rovnako sa tak deje aj vo  veľkom, kedy jedna skupina ľudí, diktuje druhým ľuďom ako 

sa  majú rozhodovať a konať na svojom území a pritom neberú do úvahy rôznorodosť vývoja toho, 

ktorého národa, neberú do úvahy jeho históriu, ale nahradzujú ju svojím vlastným vývojom, mysliac 

si, že aj tí druhí majú kráčať po tej istej ceste, po ktorej kráčajú oni sami.  

Ale vedzte, že to tak nie je, pretože sa tým stráca rôznorodosť. 

Strácate tak nekonečné možnosti slobodného rozhodovania sa a to je presne 

obraz, ktorý Ti bol ukázaný na začiatku, že si môžeš vybrať misu s rôznorodým 

kandizovaným ovocím, alebo amforu s medom. V tom mede sa tá rôznorodosť toho 

ovocia stratila. 

Med je síce sladký, výživný, zdravý, ale zobral Ti to  pole nekonečných možností 

slobodného rozhodovania sa. 

A toto je tá podstata skrytej manipulácia. 

Skryla sa za sladkosť medu. 

V tej rozmanitosti, rozdielnosti, rôznorodosti a nekonečnej 

jedinečnosti, je vám ponechaná SLOBODA a vaše posvätné právo 

SLOBODNE SA ROZHODOVAŤ. 
Ale v tej UNIFORMITE  sa SLOBODA STRATÍ. 

Pretože vám ponúka len jednu jedinú možnosť, len jedno jediné rozhodnutie. 

Zoberie vám možnosť voľby, možnosť výberu  

A VY ani neviete ako a prišli ste o svoju vlastnú SLOBODU. 

A vtedy sa život stáva pre vás utrpením, lebo sa z neho stratí Radosť, Šťastie, 

Voľnosť, Veselosť a Hravosť. 

Zostanú vám len povinnosti, napätie, stres a tlak, aby ste tieto povinnosti 

dokázali napĺňať . 

A to je uzatvorený kruh. 

Je veľmi dôležité, aby ste si sami pre seba ako jednotlivci aj spoločnosť 

ako taká, ponechali rôznorodosť a rozmanitosť, nekonečné pole  vašich 

možností a ciest, ktorými môžete v svojich životoch kráčať. 

Dávajte si dobrý pozor na  UNIFORMITU, pretože to je 

MANIPULÁCIA, ktorá vás vráti späť k NESLOBODE, lebo vám zoberie 

možnosť voľby, zoberie vám právo SLOBODNE sa rozhodovať, zoberie 

vám  možnosť výberu. 

A práve preto potom prestávate prijímať ZODPOVEDNOSŤ za svoje 

rozhodnutia a prestávate vidieť objektívnu pravdu a prijímate falošné ilúzie, ktoré 

vám budú podsúvané za objektívnu realitu vášho života a do vašej spoločnosti sa vráti 

späť NESLOBODA. 

A toto je uzatvorený kruh. 


