
POZÍCIA OBETE – 2.časť 
  

Všetko to, čo sa vo vašom živote stane, je dôsledok vesmírnych zákonov a to Zákona 

slobodnej vôle,  Zákona zachovania energie a Zákona Poznania, pretože aj keď si v tej pozícií 

obete a v tom vašom pomyselnom “spravodlivom hneve” myslíte, že tá kliatba, ktorú ste 

vytvorili, zasiahne tú druhú ľudskú bytosť, na ktorú tú kliatbu hádžete, veľmi sa mýlite, pretože 

ona zostane súčasťou vášho energetického poľa a tak pôsobí vo vašom živote, ale aj v tých 

nasledujúcich životoch a v celom vašom bytí, až pokiaľ ju vedome nezrušíte, alebo v 

bezpodmienečnej Láske, ktorú dokážete vytvoriť k tej druhej bytosti, na ktorú ste tú kliatbu 

hodili, ju práve tá BEZPODMIENEČNÁ LÁSKA  potom rozpustí.  A toto je uzatvorený kruh. 
 

Aby ste tak dokázali konať, je potrebné, aby vašou súčasťou bola POKORA. Pokiaľ 

neprijmete ZODPOVEDNOSŤ  sami za seba, za svoje myšlienky, slová, rozhodnutia, skutky, 

pocity a emócie, ktoré vytvárate, táto POKORA nie je vašou súčasťou. A toto máte ďalší 

uzatvorený kruh. 
 

Práve preto vás celé veky učím, aby ste dokázali vnímať to, čo je vaše vlastné a prijímali 

za to svoju ZODPOVEDNOSŤ a naučili sa rozlišovať to, čo patrí tým druhým a vedeli im ich 

ZODPOVEDNOSŤ ponechať, alebo im ju vrátili späť, ak ste tú ich ZODPOVEDNOSŤ prevzali 

na seba samých. Je to úplne prvý krok, ktorý sa potrebujete naučiť vo svojom živote urobiť.  
(Vysvetlil som vám to v posolstve ZODPOVEDNOSŤ: 1.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=1345, 2.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=1357, 

3.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=1359, 4.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=1365, 5.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=1367) 
 

Je to spolupôsobenie viacerých vesmírnych zákonov : Zákona slobodnej vôle, Zákona 

zachovania energie, Zákona ako hore tak dole, ako vo veľkom, tak v malom, ako vo vnútri, tak 

navonok, Zákona zrkadlenia, Zákona akcie a reakcie, Zákona poznania a Zákona Lásky. 
Zákon slobodnej vôle: :1časť:https://posolstvalasky.sk/?p=160,2.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=166, Zákon zachovanie energie: 

1.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=247, 2.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=250, 3.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=254, 4.časť: 

https://posolstvalasky.sk/?p=256,Zákon Poznania:1.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=219,2.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=231 
 

Ešte je dôležité aby ste si uvedomili, že ak ľudská bytosť spadne do pasce svojho ega                   

a naozaj sa ocitne v tom energetickom mixéri pozície obete, nie je vôbec schopná to vidieť.  

Táto ľudská bytosť potom nevidí objektívnu pravdu a naozaj si vytvára svoje vlastné 

očakávania a prijíma iba falošnú ilúziu toho, čo jej vytvorí a podsunie jej vlastné ego.  

Ak jej chcete pomôcť, potrebujete k tejto ľudskej bytosti pristúpiť so SÚCITOM                        

v SRDCI a vo veľmi hlbokej POKORE.  

Len vtedy dokážete pomôcť tej ľudskej bytosti, aby z tej pozície obete vystúpila von                

a časom prezrela tie falošné ilúzie svojho vlastného ega, ktoré jej podsunulo a to cez pochopenie,     

a uvedomenie si mnohých Poznaní, ktoré potom tá ľudská bytosť dokáže prijať.  

Čím väčšia je bolesť tej ľudskej bytosti, ktorá sa v tej pozícií obete nachádza, tým dlhší 

čas trvá, kým prijme to pochopenie a poznanie, aby prezrela tú falošnú hru a ilúzie svojho ega, 

ktoré predtým prijala za objektívnu pravdu a realitu toho, čo sa dialo a stalo v jej živote.  

Čiže v tomto prípade je potrebné, aby ste mali k tejto ľudskej bytosti aj veľmi veľa 

TRPEZLIVOSTi a TOLERANCIE  a to je to, čo vám prinesie práve POKORA ako svoj dar.   

V tomto prípade existuje šanca, že sa táto ľudská bytosť uzdraví, ale nezávisí to od vás, 

stále to zostáva jej ZODPOVEDNOSŤ a závisí to od jej  SLOBODNÉHO ROZHODNUTIA, či sa 

rozhodne ODPUSTIŤ sama sebe, že nevidela túto pascu svojho ega, do ktorej sa nechala chytiť.  

https://posolstvalasky.sk/?p=1345
https://posolstvalasky.sk/?p=1357
https://posolstvalasky.sk/?p=1359
https://posolstvalasky.sk/?p=1365
https://posolstvalasky.sk/?p=1367
https://posolstvalasky.sk/?p=160
https://posolstvalasky.sk/?p=166
https://posolstvalasky.sk/?p=247
https://posolstvalasky.sk/?p=250
https://posolstvalasky.sk/?p=254
https://posolstvalasky.sk/?p=256
https://posolstvalasky.sk/?p=219
https://posolstvalasky.sk/?p=231


Takže nie je to vaša ZODPOVEDNOSŤ, či sa dokáže táto ľudská bytosť uzdraviť, alebo 

nie a to si uvedomte, lebo stále to zostáva ZODPOVEDNOSŤOU tej ľudskej bytosti, ktorá sa v 

tej role a pozícii obete nachádza.  

Ak sa stane, že túto jej ZODPOVEDNOSŤ prevezmete na seba, a tej druhej ľudskej 

bytosti sa nepodarí z tej pozície obete vystúpiť von, tak práve táto jej ZODPOVEDNOSŤ  vás 

potom  rovnako do pozície obete strhne. Takto sa dostanete a ocitnete v rovnakom postavení ako 

tá druhá ľudská bytosť, ktorej ste sa rozhodli pomôcť.  

V tomto prípade sa potom obidvaja stanete slepými a nedokážete pomôcť jeden druhému 

a potrebujete, aby prišla ďalšia ľudská bytosť, ktorá vám pomôže svojim Poznaním                                 

a nezainteresovaným uhlom pohľadu pomôcť pochopiť a vidieť objektívnu pravdu a realitu 

toho, prečo ste obidvaja do tejto pozície obete spadli.  
 

Otázka: Keď človek začne sám seba vnímať ako obeť, ako sa z toho môže dostať von? 

     Odpoveď : Len vtedy, keď ten človek dokáže prijať POKORU ako svoju súčasť, bude môcť z 

tej pozície obete vystúpiť von. Lebo je to o tom človeku, o jeho uhle pohľadu, o jeho myšlienkach, 

ktoré sú veľmi dôležité, lebo myšlienka je ten nástroj tvorenia, ktorým tú energiu prvotne vytvoríte.                        

Je potrebné, aby ten človek to v sebe zmenil  a zobral tú situáciu, ktorá prišla do jeho života a na 

základe, ktorej začal sám seba vnímať ako obeť, ako dar a príležitosť k tomu, aby  iné časti svojho 

života mohol rozvinúť a aby sa dokázal vrátiť k POKORE, lebo je to jeho ZODPOVEDNOSŤ, či sa tak 

stane, alebo nie. 
 

Otázka: Často krát sa stane, že na základe nejakých malých nepochopení, vzniknú  medzi 

ľudskými bytosťami veľké nedorozumenia a obidve sa ocitnú v pozícii obete a potom sa  

nedokážu stretnúť, ani rozprávať medzi sebou  do konca života. Stáva sa to nie len medzi 

priateľmi, ale často krát aj v rodinách medzi manželmi, medzi deťmi a rodičmi alebo medzi 

súrodencami. Ako im pomôcť, aby sa to zmenilo a opäť dokázali medzi sebou navzájom 

komunikovať s porozumením a s láskou ? 

     Odpoveď :  S týmito ľudskými bytosťami je potrebné pracovať, aby pochopili a prezreli.  

Niekedy sa dá pracovať s obidvoma ľudskými bytosťami, niekedy len s jednou z nich a niekedy  nie je 

ochota ani u jednej z tých dvoch ľudských bytostí, aby sa to zmenilo. 

Môžete sa pokúsiť im  vysvetliť, že ak oni dovolia, aby v nich tá pýcha narastala, tak 

práve tá ich PÝCHA spáli tie MOSTY medzi nimi a práve preto nebudú vedieť nájsť v tomto 

živote cestu k sebe späť a ani nebudú ochotné to urobiť, ani jedna z nich a potom sa to už v tom 

konkrétnom živote nezmení.  V každom prípade je to ich ZODPOVEDNOSŤ a nie vaša. 

Veľa krát som vám povedal, že vždy existuje určitá hranica, ktorú keď prekročíte, nie je 

cesty späť. Táto hranica platí nielen pre fyzické telo, ale aj pre duchovnú rovinu.  

Tieto ľudské bytosti nie sú v POKORE práve preto, lebo nevedia ODPUSTIŤ SAMI 

SEBE, ale nevidia to a zároveň s tým nevedia nič urobiť a nie sú zatiaľ ani ochotné na sebe 

pracovať a prijímať Poznania, aby dokázali prijať svoju vlastnú  ZODPOVEDNOSŤ za situáciu, 

v ktorej sa ocitli. 

Každá z tých dvoch ľudských bytostí OČAKÁVA, že musí konať ten DRUHÝ, ale takto to 

nefunguje.   

Je potrebné sa s tými ľudskými bytosťami rozprávať a vysvetliť im objektívnu pravdu a realitu 

vzniknutej situácie, ktorú oni v tej pozícii obete a v svojej pýche nevidia, lebo ak ľudská bytosť 



zatvrdne, tá škrupina, ktorú v sebe vytvorí, je nesmierne tvrdá a naozaj málokedy sa stane vo vašich 

životoch, že tú škrupinu dokážete potom rozbiť. 

Takže sa môžete pokúsiť láskavým vysvetlením tej objektívnej pravdy a reality toho čo sa stalo, 

zabrániť tomu, aby sa v nich tá škrupina vytvorila a aby v nich zatvrdla.  

Je to tak preto, lebo v tejto pozícii obete a v pýche  ľudská bytosť spracováva veci len povrchne, 

vôbec nie je ochotná ísť do hlbších rovín svojho srdca, aby danú situáciu prijala a spracovala v rovine 

svojho srdca, ale koná len v rovine svojho ega.  

Práve tie hlbšie roviny sú tie energetické roviny, ktoré tá ľudská bytosť potom vôbec nevidí. 

 Každá ľudská bytosť sa potrebuje naučiť vysporiadať energie, ktoré sama v sebe vytvorí, 

práve cez tie hlboké vnútorné roviny svojho srdca, aby potom zo všetkých energetických rovín 

celej svojej bytosti, dokázala vysielať energiu LÁSKY voči tým druhým ľudským bytostiam. 

Ak dokáže ľudská bytosť zo všetkých energetických rovín celej svojej bytosti  vysielať energiu 

LÁSKY voči druhej ľudskej bytosti, tak až vtedy sa môže začať liečiť aj tá druhá ľudská bytosť. 

Na povrchu však toto nikdy neuvidíte.  

Je to o  ochote tej ľudskej bytosti doslova vyzliecť sa sama pred sebou a odhaliť svoju nahotu 

sama  sebe.  

Ak sa tá ľudská bytosť sama pred sebou nevyzlečie, tak v tých záhyboch šiat, je skryté všeličo, 

ale ona si potrebuje tie šaty vyzliecť úplne, vrstvu po vrstve, bez toho sa to nedá, lebo pred tým bola 

ochotná tie situácie  a veci riešiť len povrchne a tak sa vyriešili len do určitej úrovne a roviny.  

Tieto hlboké roviny sa vám bežne neukážu, lebo v ľudskej bytosti sú uložené                                  

a naprogramované aj ochrané mechanizmy a programy vášho vedomia, ktoré určité veci vytesnia 

a veľmi hlboko skryjú, aby ste sa k nim nemohli tak ľahko dosťať, lebo je za nimi naozaj veľmi 

hlboko skrytá nesmierne veľká bolesť a je to naozaj naprogramované tak,  že sa môžete k nim 

dostať a vrátiť len vtedy, keď sa preto sami slobodne rozhodnete.  

To znamená, že ste tak naplnení LÁSKOU, že sa dokážete na tie energie a na tú bolesť, 

ktorá tam v dávnej minulosti bola vytvorená, teraz už pozrieť, aby ste to cez tú LÁSKU a 

ODPUSTENIE SEBE SAMÝM mohli zmeniť.  

V reálnom živote tu a teraz, ktorý žijete, toto bežne nemáte zvedomené.  

Aby tá ľudská bytosť bola schopná sa tejto bolesti vôbec dotknúť,  musí prejsť vedomou cestou, 

aby sa mohla pre to SLOBODNE ROZHODNÚŤ. 

Vaša duša nefunguje tak, že na vás hodí všetko to, čo ste kedy v minulých životoch prežili, ale 

ukáže vám to vtedy, keď sa pre to slobodne rozhodnete, keď ste na to pripravení, ináč by vás tie 

energie zabili bez ohľadu na to, že sa stali v dávnej minulosti, že sa to udialo akokoľvek dávno dozadu. 

V tomto živote tu a teraz ste dostali dar života, čiže nie je cieľom vašej duše, aby vám život tu a 

teraz zobrala, takže ak chcete, aby vám vaša duša ukázala a zvedomila tieto vaše hlboko skryté 

nesmierne veľké bolesti, musí to byť v prvom rade vaše vedomé a slobodné rozhodnutie.  

Práve preto sa tieto veci dejú v živote mnohých ľudských bytostí, lebo tá ľudská bytosť je 

nesmierne tvrdá a v prvom rade je tvrdá sama na seba a tak nemá  prijaté mnohé situácie zo svojho 

života a nemá ich ODPUSTENÉ v prvom rade voči sebe samej. 

 Tak ako táto ľudská bytosť koná voči sebe samej, tak potom koná aj vo vzťahu k druhým.  

 A či si to uvedomujete alebo nie, práve kvoli všetkým týmto veciam,  je v pozícií obete. 

 Samozrejme navonok voči ostatným ľudským bytostiam to vôbec nie je viditeľné.  


