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V mnohých posolstvách vám opakovane vysvetľujem, že potrebujete 

zobrať ZODPOVEDNOSŤ za svoje rozhodnutia a je to tak preto, že len vtedy 

a jedine vtedy, keď túto ZODPOVEDNOSŤ prijmete začnete vidieť a vnímať 

objektívnu realitu vášho života. 

Inými slovami povedané, len vtedy, keď je vašou súčasťou 

ZODPOVEDNOSŤ v širších súvislostiach, vnímate OBJEKTÍVNU PRAVDU 

toho, čo sa v skutočnosti deje. 

 V opačnom prípade ste prijali do nevedomých rovín všetky falošné obrazy, ktoré vám boli 

podsunuté  a je jedno, či sa tak stalo v dobrej viere alebo s vedomým zámerom a tieto falošné 

obrazy sú pre vás potom tou objektívnou pravdou a realitou vášho života a VY nevidíte, že ste 

manipulovaní. 

Ak sa tak stane a tieto falošné obrazy sa zapísali do vašich nevedomých rovín                               

ako objektívna pravda a realita vášho života, nedokážete ich už v tom konkrétnom živote zmeniť, 

lebo ich nedokážete prehliadnuť, nedokážete sa z nich vymaniť, pretože sa stanú vašou súčasťou 

a súčasťou vášho presvedčenia, že VY ste obeťou a tak nie ste tvorcom svojho života. 

A ak sa dostanete do tohoto bodu, v tom konkrétnom živote, už nedokážete 

urobiť zmenu vo svojom živote, lebo je to pre vás príliš ťažké a nemáte v sebe tú 

energiu, nemáte tú silu k tomu potrebnú, aby ste to urobili, aby ste to zmenili, lebo 

nemáte tú  silu ani fyzicky ani vnútorne. 

A potom  tú zmenu v svojom živote už nedokážete urobiť a musíte sa narodiť 

znova, aby ste sa  to pokúsili zmeniť v niektorom budúcom živote. 

A toto je presne obraz toho, kedy som sa vzdala a už ma to s tým medom prestalo baviť 

a rozhodla som sa vrátiť späť domov „hore do nebies“. 

Ako ľudská bytosť ste úplne vyčerpaný, unavený, dokonca nemáte žiadnu energiu, lebo ten 

pocit  obete z vás vysáva vašu životnú silu a deje sa tak práve preto, aby ste  nekonali, aby ste 

v tomto pocite obete zotrvali. 

Pretože, pokiaľ zotrvávate v pozícii obete, nedokážete sa slobodne rozhodovať. 

Rozhodujete sa len tak ako vám to strach dovolí a zároveň za tieto 

rozhodnutia neprijímate Zodpovednosť a tak nevidíte, že je to vaša 

Zodpovednosť, že ste sa ocitli v pozícii obete a ste tým strachom stále viacej 

a viacej manipulovaní. 

A to je uzatvorený kruh. 

Otázka: A už vieš kedy má ľudská bytosť  najväčšiu fyzickú silu ? 

Ja: Neviem. 

Odpoveď: Keď je mladá. Preto najväčšiu šancu zlomiť a rozpustiť tieto falošné 

ilúzie strachu, ktoré vám strach podsúva, najväčšiu šancu ich prehliadnuť a zároveň 

odhaliť  tento ochraniteľský komplex strachu, máte práve vo svojej mladosti, lebo 

vtedy vám táto vaša fyzická sila dáva odvahu vzoprieť sa, pretože máte v sebe zároveň 

VIERU, že to dokážete, práve  vďaka fyzickej sile vášho mladého hmotného tela. 



A vtedy sa dokážete oslobodiť z manipulácii ochraniteľského komplexu, pretože 

dokážete vstať a odísť preč. 

Dokážete sa rozhodnúť a kráčať svojou vlastnou cestou. 

Ale vedzte, že ak to neurobíte v tomto období svojho života, kedy disponujete tou najväčšou 

fyzickou silou svojho hmotného tela, veľmi rýchlo potom o túto silu prichádzate práve cez rôzne 

manipulácie, ktoré vás doslova zavalia a zasypú, ak sa rozhodnete kráčať po falošnej ceste, ktorá 

vám bola týmito manipuláciami ukázaná, pretože to je cesta, ktorá nie je v súlade s vaším poslaním 

a s vašou dušou.  

Aby ste po nej dokázali kráčať, stojí vás to obrovské množstvo vašich fyzických síl a tak ich 

veľmi rýchlo stratíte a preto sa už potom málokedy dokážete z tejto cesty vrátiť späť. 

Dávam vám toto Poznanie práve pre generáciu rodičov, aby mohli pochopiť,               

že je nesmierne dôležité, aby prehliadli oni sami práve tento ochraniteľský komplex, 

ktorým manipulujú  svoje deti, aby im prestali vnucovať cestu, po ktorej kráčajú oni 

sami, aby im dovolili – tým svojim milovaným deťom, sa slobodne rozhodnúť, aby si 

tak oni samé mohli vybrať cestu, pre ktorú sa narodili, aby mohli žiť svoj život 

v súlade so svojou dušou a poslaním, s ktorým na Matku Zem prišli, nech by to bolo 

akokoľvek v rozpore s predsudkami a predstavami ich rodičov. 

Toto je nesmierne dôležité a preto vám to poviem ešte raz.  

Je najvyšší čas, aby ste prestali používať túto veľmi starú a nesmierne silnú 

manipuláciu strachu, ktorou manipuluje vás - ľudské bytosti, už nepredstaviteľne dlhý 

čas, pretože je to manipulácia, ktorá sa deje vo vašich  rodinách  a prechádza skryte 

z generácie na generáciu. 

Či už sa diala v minulosti tou formou, že rodičia určovali deťom koho si zoberú 

za svojich celoživotných partnerov, alebo sa  deje tým spôsobom, že im určujú čo majú 

ísť študovať, kde majú pracovať, kde a ako majú bývať, ako majú žiť, alebo ich 

zväzujú rôznymi sľubmi  v súvislosti s majetkom, ktorý ich deti zdedia, bránia svojim 

potomkom, aby sa mohli slobodne rozhodovať. 

A túto manipuláciu si dlhé veky z generácie na generáciu odovzdávate v tomto 

nekonečnom kolobehu vášho bytia. 

A je najvyšší čas, aby ste s tým VEDOME PRESTALI. 

Beriete tak svojim potomkom, čiže každej nasledujúcej generácii, právo sa 

SLOBODNE  ROZHODOVAŤ a toto je dôvod toho, prečo stále nedokážete 

prijať ZODPOVEDNOSŤ ako takú v širších súvislostiach nie len ako 

jednotlivci, ale aj ako celá spoločnosť. 

A toto je uzatvorený kruh. 

Uvedomte si, že v tomto kruhu strach zneužíva Lásku rodičov k svojim 

deťom a aj Lásku detí k rodičom a manipuluje vami na obidvoch stranách, lebo 

vytvára v rodičoch falošné presvedčenie toho, že na základe ich vlastných 

skúsenosti oni predsa najlepšie vedia, čo je pre ich deti správne, dobré 

a prospešné a preto oni najlepšie vedia, čo ich deti potrebujú a čo majú robiť. 

A rovnako manipuluje Láskou detí k svojim rodičom, pretože ju zamieňa 

za poslušnosť, že oni musia rodičov poslúchať. 



Ale poslušnosť nie je Láska. 

Poslušnosť nemá s Láskou vôbec nič spoločné. 

Poslušnosť je ďalším nástrojom strachu a v tomto prípade sa skryla, 

preobliekla, či zamenila s rešpektom. 

Ak má človek REŠPEKT k tomu druhému, dokáže s Láskou rešpektovať 

slobodné rozhodnutie tej druhej ľudskej bytosti s tým, že jej zároveň ponechá 

ZODPOVEDNOSŤ za jej slobodné rozhodnutie. 

         Rovnako sa poslušnosť skrýva zámerne aj za ÚCTU k rodičom ako takým. 

Každá ÚCTA je tvorená Láskou, ktorá vyviera zo srdca, ale poslušnosť je 

tvorená strachom, ktorý tú ľudskú bytosť zovrel. 

A je najvyšší čas, aby ste to ako jednotlivci aj spoločnosť začali rozlišovať. 

Rešpekt a Úcta sa nikdy nedajú vynútiť. Prirodzene prúdia zo srdca 

ľudskej bytosti k tej druhej ľudskej bytosti, ak je v tom ich srdci Láska, ale ak                     

srdce tej ľudskej bytosti zovrie strach, Úcta a Rešpekt za zmenia na poslušnosť. 

Je medzi mini obrovský energetický rozdiel, pretože Úcta a Rešpekt, ktorý 

je tvorený z Lásky dáva tej ľudskej bytosti pocit radosti, šťastia a naplnenia. 

Každá poslušnosť, ktorá je tvorená zo strachu prináša pocit krivdy, obete, 

nenaplnenia, hnevu, flustrácie, nešťastia, súdenia a v konečnom dôsledku až 

zášte, zatvrdnutosti, nespravodlivosti a pomstychtivosti. 

A toto je energetický rozdiel toho, čo vytvoríte. 
  

Práve tým, že mi nikto  nepovedal, nevysvetlil mi, nenaučil ma, neukázal mi tie dôsledky, 

toho, čo mi prinesie to, ktoré rozhodnutie, sa po prvé neviem rozhodnúť slobodne, pretože potom za 

to moje rozhodnutie neviem prijať zodpovednosť, ale po druhé som  rovnako manipulovaná tým, 

kto mi tie možnosti ponúka. 

A ak sa  rozhodnem nesprávne, potom ma za to moje rozhodnutie trestá. 

A to sú presne tie hlasy, ktoré som počula, že to, čo som ja sama chcela, aby som si to teraz 

vyžrala, že ja som si to vybrala, ja som sa tak rozhodla, ale toto je opäť skrytá manipulácia, pretože 

mi zámerne nebolo odovzdané Poznanie toho, aké dôsledky mi to prinesie a čo mi to, ktoré 

rozhodnutie do môjho života prinesie. 

A táto následná manipulácia vytvorila vo mne pochybnosti, výčitky, hnev, 

neodpustenie, pocit viny, ktoré som vytvorila voči sebe samej. 

A tieto energie, ktoré potom nesiem ja sama, pretože  to ja ich sama v sebe vytváram, mi 

veľmi rýchlo zoberú nie len moje vnútorné sily, ale aj tie vonkajšie, čiže silu môjho fyzického tela.  

Takáto ľudská bytosť sa stáva unavenou, nešťastnou a zatrpknutou ľudskou bytosťou 

a vníma svoj život ako utrpenie, nenachádza možnosť, aby sa mohla z týchto  situácií dostať von, 

ale zároveň nevie urobiť žiadne zmeny v svojom živote, pretože k nim nemá tú fyzickú silu, ale 

rovnako nemá ani tú vnútornú silu a vníma samú seba ako obeť.  

Takáto ľudská bytosť potrebuje v živote pomôcť. 


