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Ak sa ľudská bytosť rozhodne, že prijme ponúknutú pomoc a dokáže 

prijať Poznania o tom ako fungujú Vesmírne zákony a zmení tak predsudky, 

ktoré jednak prijala výchovou, ale jednak  sama v sebe svojím žitím vytvorila, 

dá sama sebe šancu a príležitosť k tomu, aby  mohla svoj život zmeniť. 

A potom už záleží len na nej, či sa rozhodne slobodne túto zmenu urobiť 

a aplikovať  Vesmírne zákony do svojho života, aby sa stali jeho súčasťou, teda 

ich aj žila, nie len ich chápala a rozumela im, ale potom tú zmenu dokáže aj 

reálne urobiť, alebo sa rozhodne, že nechá všetko v svojom živote po starom. 

A či sa rozhodne tak alebo tak, je to jej Zodpovednosť, ktorú potrebuje 

prijať sama pre seba. 

A toto je uzatvorený kruh, ktorý vám  do života prináša možnosť voľby, 

možnosť zmeniť svoj život, ak sa pre  to  sami  slobodne rozhodnete. 

Vždy je to vaša voľba a len vaša voľba. 

A to si zapamätajte, lebo  je to vaša voľba aj vtedy, ak ste manipulovaní, 

lebo ste tú manipuláciu dovolili VY SAMI. 

Je dôležité, aby ste si z tohoto obrazu uvedomili, že keď sa rozhodujete 

ako nevedomá bytosť a rozhodnete sa pre možnosť, ktorá vám prinesie 

neslobodu do vášho života, po celý váš život urobí strach všetko pre to, aby vás 

v tejto neslobode dokázal udržať a zároveň vo vás bude vytvárať nesmierne 

veľa bolesti, pocitov vín, pochybností, nehodnosti a zlyhaní vás samých, aby vás 

udržal v pocite a pozícii OBETE. 

A práve z tohoto pocitu obete, túto jeho manipuláciu nevidíte, lebo ona 

zostáva skrytá pred vaším fyzickým zrakom a tá pozícia obete vám zatvorila 

vaše srdce pred Láskou, lebo máte v sebe  nesmierny pocit krivdy a vy 

nedokážete prehliadnuť túto skrytú manipuláciu strachu, pretože ona je 

viditeľná len vnútorným zrakom, čiže očami Lásky vášho srdca. 

Ale keďže srdce máte pred Láskou zatvorené, tak túto skrytú manipuláciu 

strachu neprehliadnete. 

A toto je uzatvorený kruh. 

Toto je základný princíp ako skrytá manipulácia strachu funguje, lebo využíva 

vašu nevedomosť a skutočnosť, že Poznania o tom ako fungujú Vesmírne zákony, nie 

je vašou súčasťou. 

Aj tu môžete vidieť základný princíp, že všetko so všetkým súvisí, všetko je 

prepojené  a navzájom previazané a všetko spolu pôsobí v kruhu. 

Nič nie je v priamke. Nemôžete jedno od druhého oddeliť, tak že by ste sa 

k tomu nevrátili, lebo všetko je v kruhu a tak sa k tomu v tom kruhu navrátite.  

Preto sa všetko navzájom ovplyvňuje a spolupôsobí a všetko so všetkým súvisí. 

A tak to je. 



Hoci si to uvedomujete svojím rozumom a aj to začínate hovoriť, nie je 

toto Poznanie , že všetko so všetkým súvisí súčasťou vašich buniek. Necítite to. 

Tieto slová zatiaľ neprešli do vašich hlbších energetických rovín                             

a neprepojili ste ich navzájom. Svojím rozumom ste  tie slová už pochopili, ale 

necítite ich v svojom tele a nie sú  zatiaľ súčasťou vašich buniek.   

Nemáte ich zatiaľ uložené vo vašej DNA. 

A stane sa tak až vtedy, keď prijmete ZODPOVEDNOSŤ ako svoju 

nedeliteľnú, nerozdeliteľnú a neoddeliteľnú súčasť, pretože je to práve 

ZODPOVEDNOSŤ, ktorá vám toto Poznanie, že „Všetko so všetkým súvisí“, 

pomôže zapísať do hmoty vášho fyzického tela, na úroveň vašich buniek a DNA. 

Až vtedy sa toto Poznanie, že „Všetko so všetkým súvisí“ stane vašou 

súčasťou a v tej chvíli, keď sa toto Poznanie stane vašou súčasťou, vrátia sa vám 

späť všetky Poznania o tom ako fungujú Vesmírne zákony a vtedy sa začnete 

VEDOME ROZHODOVAŤ SLOBODNE. 

A toto je uzatvorený kruh. 

A teraz sa každý z vás môžete pozrieť sám na seba a do svojho vnútra, ako to vnímate 

a máte v sebe uložené. A tak každý sám pre seba  môžete vnímať, akú  cestu máte ešte pred sebou. 

A tak to je.  
  

Paradox, ktorý si však stále neuvedomujete, spočíva v tom, že všetci ste 

ponorení v tom mede až po krk  a  vôbec to nevidíte. 

A ste v tom mede ponorení už desaťtisíce rokov, od chvíle, keď ste prestali prijímať 

Zodpovednosť za svoje rozhodnutia. 

A znovu sa k tomu vrátim, aby ste si to uvedomili, lebo opakovanie je matkou múdrosti.  

Žiadny prvotný hriech neexistuje a nikdy neexistoval a nikdy existovať nebude. 

To, čo vás dlhé veky učím a čo sa vám snažím povedať a čo vám 

opakovane stále vysvetľujem, je to, aby ste začali prijímať ZODPOVEDNOSŤ 

za svoje vlastné rozhodnutia v širších súvislostiach. Ale keďže si stále 

z generácie na generáciu cez pamäťovú stopu buniek a DNA odovzdávate toto 

falošné Poznanie o prvotnom hriechu, nedokážete vidieť, že žiadny prvotný 

hriech neexistuje a že to, čo potrebujete urobiť, je prijať ZODPOVEDNOSŤ za 

svoje vlastné rozhodnutia. 

A tak to je, A tak sa staň. Amen. 

A ten med, v ktorom ste až po krk namočení, je falošná ilúzia vášho prvotného hriechu 

ľudstva ako takého. 

A to je to, čo do vás vložil zámerne strach, aby vám zobral vašu schopnosť, 

vašu odvahu, prijímať a poznávať  Vesmírne zákony a prijať Poznania o tom 

ako tieto Vesmírne zákony fungujú. 

Toto je to sladké nevedomie, tá sladká nevedomosť, ktorá vám ako 

dôsledok zobrala vašu ZODPOVEDNOSŤ. 

A to je uzatvorený kruh. 



Práve preto ste stále strachom  manipulovaní a budete dovtedy, kým to sami v sebe prijatím 

Poznaní o fungovaní Vesmírnych zákonov, dokážete zmeniť. Pretože práve tieto Poznania, tým že 

ich prijmete vám potom dovolia prijať svoju Zodpovednosť za vlastné rozhodnutia a vtedy môžete 

vystúpiť z tej sladkej, ale falošnej nevedomosti. 

V ľudskej spoločnosti používate pravidlo, že nevedomosť zákona neospravedlňuje. 

A rovnako to platí aj vo Vesmíre. Sami ste sa slobodne rozhodli narodiť na Matku Zem, 

preto vás táto nevedomosť o tom ako fungujú Vesmírne zákony neospravedlňuje. 

Keď chcete fungovať v ľudskej spoločnosti, prečítate si zákony, ktoré prijala a snažíte sa ich 

dodržiavať. 

To isté platí aj vo Vesmíre. 

Narodili ste sa na Matku Zem, prišli ste sem dobrovoľne a preto je potrebné, aby ste sa 

naučili a prijali zákonitosti Vesmíru, ktoré v ňom platia a fungujú. 

Skutočnosť, že ich nepoznáte a konáte proti nim vás neospravedlňuje, ale zároveň vás to 

robí nešťastnými. 

Sami v sebe ich nerešpektovaním vytvárate  nesmierne veľa bolesti a preto je potrebné, aby 

ste sa ich vedome začali učiť a spoznávať, rovnako ako sa učíte spoznať vaše ľudské zákony a aby 

ste sa potom dokázali rozhodovať a konať  v súlade  s Vesmírnymi zákonmi a princípmi, pretože 

len vtedy, dokážete prezrieť  falošné manipulácie a rôzne ďalšie pasce strachu, ktoré pre 

vás  nastražil, aby vás mohol zovrieť do svojej moci a tak ponecháte sami sebe slobodu. 

SLOBODA je nedeliteľnou súčasťou vašej duše a ako ľudská bytosť 

ste  naplnený šťastím vtedy, ak ste v súlade so svojou dušou a práve preto je pre 

vás SLOBODA nedeliteľnou súčasťou aj vášho života, vás ako ľudskej bytosti. 

A to je uzatvorený kruh. 

Toto je dôvod toho, prečo strach na vás útočí a stále vytvára nové a nové  manipulácie 

k tomu, aby vám zobral vašu slobodu. 

A vedzte, že SLOBODA zostane vašou súčasťou  a ponecháte si ju ako 

jednotlivci, aj ako spoločnosť len vtedy, keď zostane vašou súčasťou 

ZODPOVEDNOSŤ, pretože ZODPOVEDNOSŤ je nedeliteľnou súčasťou SLOBODY 

a rovnako platí, že SLOBODA je nedeliteľnou súčasťou ZODPOVEDNOSTI. 

A toto je uzatvorený kruh. 

Preto platí, že  ak stratíte  jedno, zákonite stratíte aj to druhé. 

A toto je Vesmírny Zákon slobodnej vôle, (:1časť : https://posolstvalasky.sk/?p=160, 2.časť: 

https://posolstvalasky.sk/?p=166), ktorý som vám vysvetlil hneď na počiatku našich rozhovorov a ku 

ktorému sa vraciam v podstate v každom posolstve.  

Zákon Slobodnej vôle je alfou aj omegou vášho bytia tu na Matke Zemi.  

A mali by ste ho poznať tak dôkladne ako sa naučíte abecedu, ako sa naučíte každé jedno 

písmeno abecedy, tak dôkladne by ste mu mali porozumieť. 

Pretože len vtedy keď mu porozumiete, dokážete sa rozhodovať slobodne sami pre seba aj 

v spoločnosti pre každého jednotlivca, ktorý je jej súčasťou. 

A vtedy vaša spoločnosť ako taká bude naplnená Láskou, Šťastím a Radosťou, lebo Láska 

Šťastie a Radosť bude súčasťou každej jednej ľudskej bytosti. 

A to je obraz Vesmírneho zákona ako hore, tak dole, ako vo veľkom tak v malom, ako vo 

vnútri, tak navonok. 

A tak to je. Amen. 
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