
POZÍCIA OBETE – 3.časť 
 

 Vrátim sa teraz k poslaniu a úlohe ženy v rodine. 

Základným a posvätným poslaním ženy je milovať, vytvárať teplo domova a stlmeľovať rodinu. 

Žena ako taká ,  je obdarená väčšou LÁSKOU ako ktorýkoľvek muž. 

Žena má dar vytvoriť v svojom srdci BEZPODMIENEČNÚ LÁSKU a PRIJATIE. 

Žena má aj dar väčšieho SÚCITU ako muž.  

Je potrebné si uvedomiť, že duša ľudskej bytosti sa vedome rozhodla, že sa do života tu a teraz 

narodí ako žena, preto žena je tá, ktorá na seba prijala úlohu a poslanie, aby to v rodine vysporiadala, 

odpustila a priniesla ZMIERENIE. 

Toto je o POKORE, lebo žena v LÁSKE ODPUSTENIA, dokážete tú rodinu spojiť a stmeliť.  

Ak to žena nedokáže, tak rodina zostane rozdelená a ona v tom svojom zatrpknutí naozaj spáli 

tie mosty a  ani nebude vidieť, že tak konala ona sama.  

Ten paradox je v tom, že ona bude presvedčená, že tie mosty spálila tá druhá ľudská bytosť                  

a nie ona a preto sa bude na tú druhú ľudskú bytosť hnevať ešte viacej a  neodpustí jej, že spálila tie 

mosty a pri tom vôbec nebude vidieť, že tie mosty spálila ona sama.  

Takto to funguje.  

Toto je ten princíp, ktorým ego spolu s pýchou vytvorí v ľudskej bytosti ešte väčšiu bolesť.  
 

POKORA vám potom dá ten dar TRPEZLIVOSTI, bez ktorého to nedokážete urobiť, 

lebo potrebujete byť trpezlivý, aby ste tieto Poznania dokázali tým ľudským bytostiam vysvetliť. 

V tomto procese bude potrebné rozlišovať svoju ZODPOVEDNOSŤ a ZODPOVEDNOSŤ 

tej ľudskej bytosti, ktorej to vysvetľujete, lebo je potrebné, aby ste jej  tú ZODPOVEDNOSŤ 

ponechali a nepreberali ju na seba, lebo ona musí cítiť ťarchu a tiaž svojej vlastnej 

ZODPOVEDNOSTI, aby ju ona energeticky prinútila konať iným spôsobom.  

Ak tú jej ZODPOVEDNOSŤ  prijmete a ponesiete za ňu, nič sa nezmení voči tej ľudskej 

bytosti,  ale zmení sa energeticky to, čo sa týka vás samých, pretože tá jej ZODPOVEDNOSŤ 

bude potom pre vás energeticky veľmi ťažká a stiahne vás do pozície obete, v ktorej sa ona teraz 

nachádza.   

Potom aj VY sami  prestanete vidieť objektívnu pravdu a realitu toho čo sa deje a môže sa 

stať, že potom aj VY sami začnete  prenášať pocit viny na tú ďalšiu ľudskú bytosť. 

Potrebujete si zachovať Lásku, Súcit a Pokoru v srdci, aby ste to všetko dokázali vidieť, 

aby ste dokázali rozlišovať čo je objektívna pravda a čo sú tie falošné ilúzie.  

Toto dokážete rozlíšiť len vtedy, ak  tej ľudskej bytosti, ktorej to všetko vysvetľujete, 

ponecháte jej vlastnú ZODPOVEDNOSŤ a budete prijímať len svoju vlastnú 

ZODPOVEDNOSŤ. 

Toto je tá podstata.   

Deje sa tak preto, že nerozumiete tomu ako fungujú Vesmírne zákony  a nedokážete to  vidieť v 

realite svojho vlastného života a preto často krát tápete, pretože neviete ako to energeticky funguje. 

Aj keď z pohľadu ľudskej spoločnosti ste veľmi múdre, šikovné a integeligentné ľudské bytosti, 

z pohľadu Vesmírnych zákonov sami pre seba častokrát konáte proti nim.  

Deje sa tak preto, že ich nemáte zvedomené a  neviete ako to funguje v  tej energetickej rovine.   
 



Teraz vám to ešte vysvetlím z pohľadu plynutia času v živote ľudskej bytosti. 

Na niektoré veci  v živote ľudskej bytosti dozreje ten pravý čas a je dobré, keď to dokážete 

zachytiť a uvedomiť si, že toto je ten správny čas, ktorý pre vás, alebo pre tú ľudskú bytosť dozrel.  

Ak tie veci urobíte v tom správnom čase, v ktorý to dozrelo, prinesie to veľký osoh a prínos pre 

všetky ľudské bytosti, lebo môže prísť to pochopenie aj oveľa, oveľa rokov neskôr vo veku, keď 

ľudskej bytosti prichádza múdrosť poznania, ale vtedy už zostane veľmi málo času, ak vôbec nejaký 

čas zostane na to, aby sa to ešte mohlo v tej rodine zmeniť.  

Čiže, ak sa tie Poznania pokúsite vysvetliť  tým ľudským bytostiam v tom čase, ktorý je na to 

vhodný a je príhodný, prinesie to potom veľký osoh a prospech pre všetkých v tej rodine.  

Tie ľudské bytosti  to môžu aj samé pochopiť na sklonku ich života, ale už nebudú mať čas a 

priestor k tomu, aby to zmenili a vtedy už často krát býva neskoro. 

Ak budete konať Trpezlivo s Láskou, Vierou a Pokorou v srdci a môžete im to vysvetliť tak, 

aby to pochopili, aby ich práve  pýcha tej roviny obete, v ktorej sa nachádzajú, nezatvorila. 

Keď to oni nedokážu pochopiť a urobiť v živote tu a teraz, prenesú si to do ďalšieho života.   

Potrebujete im to vysvetľovať a začať ich to učiť veľmi pomaly. Ak by ste tej ľudskej bytosti, 

ktorej to vysvetľujete, hneď na začiatku povedali, že má v sebe pýchu a že ona sa rozhoduje a  koná z 

pozície obete a  z roviny pýchy,  čo je síce Pravda  a VY to teraz už  vidíte,  lebo máte v srdci pokoru, 

tak tú ľudskú bytosť práve tá pýcha zatvorí a stane sa tak práve preto, lebo ona nemá v srdci pokoru.   

Musíte začať od začiatku, krok po kroku, nie od konca.  

Toto nie sú jednoduché Poznania a ak ľudská bytosť nemá v srdci pokoru, tak týmto Poznaniam 

nerozumie, sú to pre ňu nezmysly a vôbec nevie čo sa v týchto posolstvách hovorí.  

Táto ľudská bytosť potrebuje najprv pochopiť Zákon slobodnej vôle, potrebuje pochopiť čo to  

znamená prijímať vlastnú ZODPOVEDNOSŤ  a čo je ZODPOVEDNOSŤ tých druhých.  

Ak nebude mať toto Poznanie, tak ju práve pýcha zatvorí, nikdy jej nedovolí, aby sa to naučila.  

 Ak tá ľudská bytosť neprijme, alebo ak odmietne toto Poznanie, tak vám nedovolí, aby ste ju 

tou cestou viedli, lebo jej to nedovolí  práve pýcha tej pozície obete. 

Pretože táto pýcha pozície obete  je skrytá, tak tá ľudská bytosť  ju neuvidí a jej ego ju zatvorí. 

Potrebujete k tejto ľudskej bytosti pristupovať opatrne, trpezlivo s pokorou a veľmi láskavo, lebo tá 

ľudská bytosť potrebuje najprv všetky Poznania prijať ako svoju súčasť. Potrebuje rozumieť a chápať 

ako funguje Zákon zachovania energie, Zákon slobodnej vôle, Zákon zrkadlenia, Zákon ako hore, tak 

dole, ako vo veľkom, tak v malom, ako vo vnútri, tak navonok, pretože ju to nikto nenaučil.  

 Je to ako keby ste prváčikovi  v škole dali prečítať román Vojna a Mier od ruského spisovateľa  

Lev Nikolajevič Tolstoj a chceli by ste po ňom, aby vám vysvetlil o čom ten román  je.  

Musíte tú ľudskú bytosť najprv naučiť čítať. Nemôžete na ňu  tlačiť, nemôžete  ísť ďalej, lebo 

ona sama musí urobiť ten krok, čiže, nemôžete utekať, keď ešte neviete chodiť.  

Tu je dôležité si uvedomiť, aby ste sa v tomto procese nepozerali na to, kde ste teraz VY sami, 

čo všetko už viete, čomu rozumiete, čo už viete prijať, čo ste dokázali odpustiť, ale aby ste sa pozreli  

na seba, kde ste VY sami boli pred 10 rokmi. 

Tu je potrebné, aby to bolo slobodné rozhodnutie tej ľudskej bytosti, ktorej  to vysvetľujete, 

lebo ona potrebuje prijať svoju zodpovednosť za to, že tie energie vytvorila a slobodne sa rozhodnúť, 

že ona to sama sebe odpustí, že ich vytvorila.  Je to o ochote tej ľudskej bytosti konať a je potrebné, 

aby tá ochota bola prejavená, takže tá ľudská bytosť musí poznať a chápať všetky Vesmírne zákony             



a súvislosti, kak sama ukáže Vesmíru snahu, že naozaj chce konať, že sa pre to sama rozhodla.                   

Toto vyjadruje vaše príslovie: “Pomôž si človeče, aj pán Boh ti pomôže”, takže keď ona prejaví 

ochotu, aj Vesmír jej pomôže.  
 

Uvediem vám ďalšie príklady, aby ste lepšie pochopili ako to funguje, keď nepoznáte Vesmírne 

zákonitosti, ich súvislosti a dôsledky toho, keď konáte proti nim. 

 Je to tak, ako keby ste postavili dom, ale neurobíte na ňom strechu a potom neviete pochopiť, 

že do toho domu prší a hneváte sa preto a privádza vás to do zúrivosti, ale nevidíte, že na tom dome  ste 

VY sami neurobili stretch. 

Ďalší príklad, postavili ste krásny dom so strechou, ale neurobili ste mu základy. Postavili ste 

ho len tak na zemi a potom neviete pochopiť, prečo vám ten dom spadol a ste bezmocní a veľmi sa  

hneváte, ale nevidíte, že ste neurobili tie základy.  

Samozrejme obidve tieto situácie vás privádzajú do zúrivosti a vinu za to, že sa tak stalo v 

obidvoch prípadoch dávate tým druhým alebo Stvoriteľovi, ale neprijímate svoju zodpovednosť za to, 

že to VY sami ste tie domy tak postavili.  

V tom prvom príklade, keď ste postavili dom bez strechy tak vám chýba VIERA, nemáte v sebe 

Vieru a neveríte v spojenie so Stvoriteľom, konáte len v pýche na samých seba. 

( Vysvetlil som vám to posolstve: Nie je Viera ako Viera: https://posolstvalasky.sk/?p=79) 

V tom druhom príklade, keď ste postavili dom  bez základov, tak ste sa  nespojili so zemou, 

neukotvili ste sa v svojom živote tu a teraz a nevidíte potom energetické prepojenia. 

Musíte sa naučiť pozerať sa  srdcom a nie hlavou, pretože často krát  je to iné, ako je vám 

ukázané vašimi očami, lebo to je vaše ego, ktoré vás klame, práve cez to čo vidíte očami a nie srdcom.  

Potrebujete veriť sami sebe, urobiť si základy, aby ste verili, ale aj strechu, aby ste vytvorili to 

spojenie so Stvoriteľom. (Vysvetlil so vám to posolstve: Nie je dôvera ako dôvera: https://posolstvalasky.sk/?p=83)  

Práve preto, že to tak nemáte, môžete byť klamaní a manipulovaní, lebo ako ľudské bytosti 

vnímate svet cez svoje oči a prestali ste sa pozerať na život svojím srdcom. 

Je to tak preto, že tá bolesť, ktorú na  Matku Zem priniesla NEROVNOCENNOSŤ a tým 

pádom aj NADRADENOSŤ a HIERARCHIU MOCI, vám to srdce zatvorila.  

Týmto sme sa vrátili na začiatok a tak sa kruh uzavrel.  

To čo vás POKORA potom naučí, je to, že dokážete vnímať tú druhú ľudskú bytosť ako 

ROVNOCENNÚ  bytosť vo vzťahu k sebe samým, pretože v súčasnosti z tej roviny pozície obete 

a v tej pýche obete, tú druhú ľudskú bytosť vôbec  nevnímate ako ROVNOCENNÚ bytosť.   

Toto fyzickými očami neuvidíte, len srdcom to môžete vidieť, keď tú POKORU prijmete.  

Tu je potrebné, aby ste pri vysvetľovaní týchto súvislostí mali v sebe hlboký súcit, aby ste síce videli 

ako to je, ale zároveň, aby ste tú ľudskú bytosť nehodnotili, nesúdili a neodsúdili za to, že ona to 

nevidí, ale v tom pochopení a porozumení jej to všetko ODPUSTILI. (Vysletlil som vám to v posolstve: 

Prvotná manipulácia strachu: 1.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=1542, 2.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=1550, 3.časť: 

https://posolstvalasky.sk/?p=1564, 4.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=1566, 5.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=1570) 

Toto je prvotná manipulácia strachu, pretože ak by ste začali porovnávať, hodnotiť, súdiť,  

posudzovať a poučovať, vytvorili by ste energiu odmietnutia vo vzťahu k tej ľudskej bytosti. 

Zároveň tým, že by ste tú ľudskú bytosť posudzovali a  odsudzovali,  jej spätná odozva bude 

adekvátna tomu, čo VY sami k nej vysielate a tak sa ona zatvorí a odmietne s vami spolupracovať. 

Preto je dôležitá tá POKORA a SÚCIT,  aby neprišlo z vašej strany k jej odsúdeniu,  ale len k tomu, že 

pomenujete tie veci, ktoré sa stali, lebo ich vidíte srdcom a dokážete všetko v LÁSKE  ODPUSTIŤ.  
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