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Keď však svoju Zodpovednosť neprijímam a snažím sa ju hodiť na druhú ľudskú bytosť, 

súbežne s tým vytváram medzi mnou a tou druhou ľudskou bytosťou energetickú väzbu.  

Cez toto energetické prepojenie, vytvorím kanál,  ktorým nielen ja na tu druhú ľudskú 

bytosť niečo hádžem, ale rovnako to môže urobiť aj ona smerom ku mne a to znamená, že aj ona 

môže na mňa hodiť svoju Zodpovednosť. 

Toto je potom to ťažké, čo ma ťaží, lebo ja tú energiu jej Zodpovednosti  musím niesť.  

Keď niektorá iná ľudská bytosť svoju Zodpovednosť hodí na mňa a ja ju prijmem, zase 

vytvorím ďalšiu energetickú väzbu a vytvorí sa ďalší energetický kanál.  

Tieto energetické prepojenia, ktoré vytvárate a cez ktoré nesiete ZODPOVEDNOSŤ tých 

druhých, alebo tú vašu vlastnú hádžete na tých druhých, tak práve to vytvára tú obrovskú tiaž, ktorú 

na sebe nesiete a ona sa potom samozrejme násobí.  

Keď tí ľudia, s ktorými  toto energetické prepojenie máte vytvorené,  rovnako ako VY 

SAMI, vytvoria smerom k ďalším ľuďom tieto energetické prepojenia a kanály a vytvoria ich aj 

medzi sebou a potom ich znovu vytvoria smerom k dalším ľuďom, tak cítite tiaž rozhodnutí 

a skutkov aj tých ďalších ľudí, ktorí sú prepojení v tej energetickej sieti.  

Toto je potom to, čo je pre vás zaťažujúce a veľmi ťažké a čo vás naozaj tlačí k zemi 

a  s týmto všetkým potom už nedokážete voľne a slobodne lietať.  

Aby ste samých seba oslobodili, potrebujete tieto energetické prepojenia, ktoré ste 

vytvorili prerušiť. Čiže potrebujete prijať svoju vlastnú ZODPOVEDNOSŤ a vrátiť 

ZODPOVEDNOSŤ tým, ktorým patrí, aby sa všetky tieto energetické väzby, ktoré sú na vás 

naviazané rozpustili a tak sami sebe vrátite späť svoju slobodu a opäť môžete voľne a 

slobodne lietať. Toto je v malom a teraz si tú energetickú sieť predstavte vo veľkom.  

Tým, že nedokážete prijať rozhodnutie nie len niekoho blízkeho, ale ani toho koho ste si 

sami zvolili vo voľbách, hneváte sa na neho, nadávate a kritizujete ho za jeho rozhodnutia, vytvoríte 

si aj k nemu takúto väzbu a práve cez energiu vášho hnevu, kritizovania, posudzovania a súdenia 

prevezmete časť jeho ZODPOVEDNOSTI na seba samých a tú potom nesiete.  

Teraz si predstavte túto sieť v tom veľkom. Keď to takto vo vzťahu k politikom urobí 

čo i len polovica voličov, uvedomte si ako ste sa všetci navzájom prepojili a previazali a  ako 

ste tú Zodpovednosť vami zvolených politikov,  preniesli sami na seba. To je jedna rovina.  

Druhá rovina je tá, že keď  túto ťarchu Zodpovednosti vami zvolených politikov si 

zoberiete a nesiete ju sami na sebe, tak im potom umožňujete, aby oni necítili tiaž 

ZODPOVEDNOSTI vlastných rozhodnutí a skutkov.  

Kedže oni potom nevnímajú túto energetickú tiaž, ktorú VY SAMI prostredníctvom 

tejto  energetickej siete nesiete za nich,  tak im VY SAMI umožňujete to, že sa začnú správať 

NEZODPOVEDNE. Umožní im to práve táto pýcha ROZMARNOSTI, ktorá v nich vytvorí 

falošné presvedčenie, že:„ja si všetko môžem dovoliť, ja môžem všetko, čo len chcem, lebo 

mne sa nič nestane,lebo ja za svoje rozhodnutia a skutky,nemusím niesť ZODPOVEDNOSŤ.“  

V tej energetickej rovine, ktorá sa takto vytvorila, sa tak aj v skutočnosti deje, lebo tú 

ZODPOVEDNOSŤ cez to kritizovanie, hnev, súdenie a nadávanie nesie polovica Slovenska.  

Takýmto spôsobom, hoci nevedome, tú hlavu pýchy tej rozmarnosti, ktorá sa v ľudskej 

bytosti zrodí ako dôsledok spolupôsobenia hláv pýchy nadradenosti, nadutosti, dôležitosti, 

neomylnosti a všemocnosti, VY sami umožňujete, aby sa v tej ľudskej bytosti zrodila, práve 

prostredníctvom toho, že VY VŠETCI tú  ZODPOVEDNOSŤ za tú ľudskú bytosť nesiete.  

 A toto je uzatvorený kruh.  



Poviem vám to ešte raz. 

Ak komukoľvek dovolíte, aby nemusel za svoje ROZHODNUTIA a SKUTKY 

niesť svoju ZODPOVEDNOSŤ, čiže aby on necítil tú energetickú tiaž a  váhu svojej 

vlastnej ZODPOVEDNOSTI, umožnujete tým, aby tieto hlavy pýchy - nadradenosti, 

nadutosti, dôležitosti, neomylnosti a všemocnosti v ňom narástli a v tom spolupôsobení 

zrodili v ňom tú pýchu ROZMARNOSTI.  

Samozrejme v tom veľkom, čiže v tej spoločnosti, to vôbec nie je jednoduchý proces, lebo 

toto Poznanie by potrebovalo prijať veľa ľudských bytostí a bolo by potrebné, aby  pochopili 

prvotnú manipuláciu strachu, pýchu nadradenosti, pripútanosť, zodpovednosť, základné vesmírne 

zákony: Zákon slobodnej vôle, Zákon zachovania energie, aby prestali túto ZODPOVEDNOSŤ za 

politikov potom niesť sami na sebe. 

Len každý sám za seba to viete urobiť a dokážete aplikovať sami za seba v svojom živote. 

Tým, že začnete sami za seba a svojim príkladom ukážete túto cestu druhým ľudským bytostiam 

a oni sa slobodne rozhodnú ju nasledovať, tak postupne po malých krokoch prijme toto Poznanie 

potrebný počet ľudských bytostí, ktorý je postačujúci k tomu, aby sa to celé preklopilo a zmenilo.  

Je to tak preto, že v tej realite bytia nie je potrebné, aby tou skúsenosťou prešla každá jedna 

ľudská bytosť, ale tým, že sa toto Poznanie zapíše do kolektívneho vedomia ľudstva, z ktorého si 

ako ľudské bytosti potom čerpáte svoje Poznania, sa to potom stane skúsenosťou a poznaním 

všetkých ľudských bytostí.   

Je to niečo podobné ako pravidlo stej opice: keď sa sto opíc naučilo na nejakom ostrove 

rozbíjať kokosové orechy, tak ich potom vedeli rozbíjať všetky opice kdekoľvek na celej zemi.  

Táto skúsenosť sa ako poznanie zapísala do kolektívneho vedomia odkiaľ si ju načítali 

všetky ostatné opice a tak zrazu všetky vedeli ako rozbíjať tieto kokosové orechy.  

A stačí, aby toto Poznanie o ZODPOVEDNOSTI pochopilo 1% ľudských bytostí a táto 

skúsenosť sa stane súčasťou všetkých ľudských bytostí. 

Takže od teraz keď budete chcieť kritizovať svojich politikov a vládnych predstaviteľov za 

to ako sa rozhodujú a konajú, predstavte si túto energetickú sieť, ktorú svojim hnevom, 

kritizovaním a súdením vytvárate a dopredu si rozmyslite, či sa stanete jej súčasťou, alebo nie.  

A toto je vaše rozhodnutie a vaša zodpovednosť.  

Ak tú jeho ZODPOVEDNOSŤ VEDOME neprijímate a vrátite ju spätne na toho 

svojho politika alebo vládneho predstaviteľa, ale  ak sa potom necháte  strhnúť svojím 

hnevom a začnete ho za jeho rozhodnutia kritizovať a posudzovať, nastane taký jav, že v tom 

svojom hneve a rozhorčení, bez ohľadu na to, že by ste si to vedome uvedomovali, vytvoríte aj 

spätné prepojenie medzi vami a tým politikom a bez ohľadu na to, že by ste si to uvedomili, 

začnete prijímať ZODPOVEDNOSŤ za jeho rozhodnutia  a skutky. Týmto ste sa dostali do 

energetického kruhu, kde svoju vlastnú ZODPOVEDNOSŤ prenášate na neho a jeho 

ZODPOVEDNOSŤ prijímate na seba a neviete s tým  samozrejme vôbec nič urobiť.  

Vo vás rastie váš hnev, rozhorčenie a roztrpčenie nad tým, čo sa vlastne deje a pri tom 

vôbec nevidíte, že jemu umožňujete, aby začal konať NEZODPOVEDNE a za tým všetkým je 

práve táto pýcha, ROZMARNOSTI, že ja môžem, ja si to môžem dovoliť, ja môžem všetko, 

čo len chcem.  

Je to tak práve preto, že sa vo vás samých stal ten prvotný čin, ktorý som vám už 

vysvetľoval a tým je, vaše NEPRIJATIE ROZHODNUTÍ tých druhých ľudských bytostí. 

Každé NEPRIJATIE ako také, vytvorí energeticky PÝCHU.  
    Čím je to vaše NEPRIJATIE, ten odpor väčší, tým väčšiu PÝCHU ste energeticky vytvorili.  



Potrebujete PRIJAŤ, že je to jeho rozhodnutie a jeho skutok a potrebujete sa naučiť 

ponechať mu za to niesť jeho ZODPOVEDNOSŤ aj tými dôsledkami, ktoré to prinesie.  

Každá ľudská bytosť má právo sa v súlade so Zákonom slobodnej vôle rozhodnúť, 

takým spôsobom ako sa rozhodla. Čiže ak VY potom neprijímate a popierate jej rozhodnutie, 

tak popierate možnosť slobodnej vôle a tým popierate a nerešpektujete Zákon slobodnej vôle. 

A je to jej ZODPOVEDNOSŤ, že sa tak rozhodla a ona potrebuje niesť tie dôsledky.  

Je tu ešte ďalšia rovina, pretože VY sa potrebujete naučiť to jej rozhodnutie nie len 

PRIJAŤ,ale potrebujete sa naučiť aj ODPÚŠŤAŤ,pretože tá ľudská bytosť sa mohla pomýliť. 

(Zákon slobodnej vôle: :1časť:https://posolstvalasky.sk/?p=160, 2.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=166,  

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) 

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) 
  

Ten politik, ale samozrejme aj každý iný človek sa mohol snažiť konať v dobrej vo viere, 

v súlade so svojím poznaním, skúsenosťami a svojím uhlom pohľadu, ale napriek tomu sa mohol 

mýliť, lebo sa nechal oklamať a zmanipulovať svojim vlastným egom a pýchou, ktoré mu zastreli 

objektívnu realitu, tú skutočnú pravdu toho čo sa deje, lebo práve tá pýcha v ňom zmenila jeho 

pohľad na to, čo je POKORA a on začal vnímať ako pokorovanie seba samého, keby on niekoho 

poprosil o pomoc, o radu, alebo iný názor.  

Tak paradoxne práve tá pýcha v ňom,  hoci si on sám o sebe myslí, že on je nad všetkými, 

a že je viac ako všetci ostatní, ho potom pokorila, ale on túto objektívnu pravdu vôbec nevidí 

a v svoje pýche si ju ani nepripúšťa, pretože on nedokáže pripustiť to, že by sa v tomto svojom 

presvedčení mohol mýliť.  Toto platí všeobecne pre každú ľudskú bytosť, nie len pre politikov. 

Tu je potrebné mať v srdci SÚCIT, aby ste s tým SÚCITOM dokázali vnímať omyl tejto 

ľudskej bytosti a jej to ODPUSTILI bez podmienok, ale zároveň na druhej strate tá ľudská bytosť, 

ktorá kráča po ceste svojho vývoja a rozvoja ukazuje aj to, že častokrát sa stane, že aj keď nastúpite 

na cestu LÁSKY svojej duše, tak vás z nej pýcha vášho ega, stále ešte môže zviesť na inú cestu.  

Toto si naozaj uvedomte.  

Preto je dôležité, pre každého z vás, aby ste dokázali zostať v POKORE a vedome si 

kontrolovali či dokážete prijímať slobodné rozhodnutia druhých ľudských bytostí, aby vás to 

prestalo preklápať do energetickej roviny pýchy, lebo  tá hranica je veľmi tenká.  

Toto je vedomá práca na sebe samom, ktorú za vás nikto iný neurobí, ktorú v každom 

okamihu svojho bytia potrebujete robiť VY SAMI  a je to samozrejme vaša ZODPOVEDNOSŤ, či 

toto vedomé žitie a uvedomovanie si svojich rozhodnutí v tom prítomnom okamihu tu a teraz 

budete robiť alebo nie.  

Je to vaša ZODPOVEDNOSŤ, nikoho iného, je to  len vaša ZODPOVEDNOSŤ. 

Toto uvedomenie si a PRIJATIE tej vašej ZODPOVEDNOSTI vám potom 

umožní zostať v  POKORE a to vám samozrejme prináša aj to uvedomenie si 

ROVNOCENNOSTI tých ostatných ľudských bytostí vo vzťahu k vám. 

Čiže je to hlboké uvedomenie si toho, že oni majú posvätné právo sa slobodne 

rozhodovať a to akokoľvek, pretože je to ich ZODPOVEDNOSŤ a sú ROVNOCENNÍ 

vo vzťahu k vám, bez ohľadu na to ako sa rozhodujú a konajú.  

Toto uvedomenie si ROVNOCENNOSTI, vám prináša práve tá POKORA, 

ktorá zostáva vašou súčasťou práve preto, že dokážete prijať ZODPOVEDNOSŤ za to 

ako sa rozhodujete VY SAMI.  A toto je uzatvorený kruh.  
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