
PRENESENÝ POCIT VINY 3.časť 

Preto udalosti v Atlantíde, ktoré sú spojené s jej zánikom, ale  rovnako aj udalosti, ktoré sa 

stali v civilizácii, ktorá postavila pyramídy na území dnešnej Bosny, po príchode mimozemskej 

civilizácie, ste nedokázali riešiť v tej civilizácií, v ktorej sa tie udalosti udiali, lebo tá, energetická 

tiaž tých prijatých a prenesených pocitov vín, bola tak nesmierne veľká, že ste to v tom období tej 

konkrétnej civilizácie, ktorá vtedy žila na Matke Zemi nedokázali uniesť. 

Muselo sa počkať, aby doslova prišlo nové UVEDOMENIE, NOVÉ VEDOMIE                    

vo vývoji ľudstva ako takého, aby ste ako ľudské bytosti dokázali s tými energiami 

prenesených pocitov vín, ktoré ste na seba prijali,  potom pracovať.  

Tá energia MILOSRDENSTVA  potrebovala taký dlhý čas pôsobiť na tie ľudské 

bytosti alebo tú ľudskú bytosť, ktorá ten prenesený pocit  viny vtedy prijala, aby v tej ľudskej 

bytosti, či  v tých ľudských bytostiach mohla rozpúšťať ich ZATVRDNUTOSŤ.  

Samozrejme to neznamená, že medzi tým tá ľudská bytosť ako taká, nemohla prijímať iné 

skúsenosti a iné poznania, ale energia týchto prenesených pocitov vín,  nebola v  tých životoch 

súčasťou jej energetického poľa, pretože rovina MILOSRDENSTVA ju chránila a táto  energia 

prenesených pocitov vín bola zatvorená v tej polici, kde ju Svetelné bytosti odložili, až dovtedy, 

kým ona bude schopná s ňou pracovať.  

Čiže vývoj poznania a prijímania skúseností pre tú ľudskú bytosť a jej dušu ako takú sa 

nezastavil, ale prijímala inú formu skúseností a iné poznania, aby sa mohla rozvíjať a tieto energie 

boli zatiaľ touto energetickou rovinou milosrdenstva chránené.  

Platí zákonitosť, že čím väčšia ZATVRDNUTOSŤ sa v tej ľudskej bytosti vytvorila, 

tak tým dlhší čas trvá a je potrebný k tomu, aby bola pripravená si z tej energetickej roviny 

MILOSRDENSTVA znovu prevziať do svojho energetického poľa tú energetickú tiaž tých 

prenesených pocitov vín, ktoré na seba prijala.  

Platí, že aby sa s týmito energiami opäť mohlo pracovať a aby sa to mohlo zmeniť, 

v ľudstve ako takom, je potrené urobiť ten prvý krok a ten spočíva v tom, že táto ľudská 

bytosť potrebuje, aby bola schopná tú energiu tých prenesených pocitov vín  a tej 

zodpovednosti vrátiť tým ľudským bytostiam, ktorým patrí. Až keď to ona dokáže, môžu 

potom začať s tou energiou pracovať, tie ľudské bytosti, ktoré ju sami vytvorili.  

Tu samozrejme platí Zákon slobodnej vôle a tak tie ľudské bytosti, ktorým táto 

energia tých prenesených pocitov vín a zodpovednosti bude vrátená, sa môžu rozhodnúť, že 

ich neprijmú.  

Vtedy rovnako prídu Svetelné bytosti z energetickej roviny MILOSRDENSTVA, ktoré 

prevezmú tie kamenné gule prenesených pocitov vín a znovu ich prenesú  do energetickej  

roviny MILOSRDENSTVA, kde ich opäť odložia, ale už  do tej police, ktorá patrí tej ľudskej 

bytosti ktorá  energiu pôvodného pocitu viny vytvorila.  

Tieto energie zostanú na tej polici odložené dovtedy, kým tá ľudská bytosť alebo tie 

ľudské bytosti budú schopné,  si túto energiu  pocitov vín odtiaľ prevziať. 

Sú to nesmierne ťažké energie a keďže rovina duší je  BEZPODMIENEČNÁ  LÁSKA 

v tom čistom nekonečnom bytí  a v rovine duší nejde o to aby ktokoľvek bol čímkoľvek 

trestaný, práve cez túto rovinu MILOSRDENSTVA,  táto pomoc prichádza pre všetkých. 

Až keď sú tie duše na to pripravené, tak si sami z tejto roviny MILOSRDENSTVA na 

základe svojho slobodného rozhodnutia tie energie prevezmú. 



Preto aj keď v živote tu a teraz dospejete k tomu Poznaniu, že začnete rozoznávať, že nosíte 

zodpovednosť tých druhých ľudských bytostí a im ju aj vrátite a vrátite im aj ich pocity vín, ktoré 

na vás hádžu, nemusí sa energeticky nič udiať.  

Naozaj nemusí nastať žiadna zmena v tom konkrétnom živote, lebo tie ľudské bytosti nie sú 

schopné a nie sú pripravené tie energie, ktoré ste im vrátili, prijať a niesť.  

Ale aj napriek tomu, že v tomto konkrétnom živote tá energetická zmena nenastane, bez 

toho prvého kroku, ktorý už dokážete urobiť,  že im vrátite tú tiaž a energiu, ktorú oni vytvorili, čiže 

im vrátite energiu ich vlastnej zodpovednosti a pocitu viny, ktorý na vás hodili, by sa nič nezmenilo 

ani v budúcnosti.  

Preto je veľmi dôležité a potrebné, aby ste sa naučili, pochopili a následne potom dokázali 

ten prvý krok v tomto živote  tu a teraz urobiť, aby v tých budúcich životoch, keď sa potom opäť na 

Matku Zem ako ľudská bytosť narodíte, mohlo k tej energetickej zmene prísť. 

Súvisí to s tým, že pokiaľ tie druhé ľudské bytosti neprijmú ZODPOVEDNOSŤ, ktorú na 

vás hodili a necítia energetickú tiaž svojich rozhodnutí a skutkov, nedokážu vnímať dôsledky 

svojich rozhodnutí a skutkov a preto sa správajú nezodpovedne.  

Sú veľmi arogantní nezodpovední, nadradení a pyšní na seba samých a nesmierne chamtiví.  

Tá PÝCHA ich oslepí a CHAMTIVOSŤ ako taká, im doslova vypáli ich vnútorný zrak 

a oni potom nedokážu vidieť a oni naozaj nevidia, že ničia podmienky pre život na Matke 

Zemi nie len pre seba samých, ale pre všetky formy života ktoré na Matke Zemi žijú.  

Potrebujete dosiahnuť, aby každá jedna ľudská bytosť prijala svoju vlastnú 

ZODPOVEDNOSŤ za svoje skutky, konanie, rozhodnutia, slová a myšlienky  a preto každý 

jeden z vás potrebujete, urobiť tento prvý krok, ktorým vrátite energiu ZODPOVEDNOSTI 

a  POCITOV VÍN tým ľudským bytostiam, ktoré ju na vás hodili. 
 

Túto energiu tých prenesených pocitov vín a zodpovednosti, môžete odložiť v rovine 

MILOSRDENSTVA práve preto, že to nie je energia, ktorú ste VY SAMI vytvorili.  

Je to energia, ktorú ste prijali a práve preto je dovolené, aby ju energetická rovina 

milosrdenstva mohla prijať a VY, aby ste ju tam mohli odložiť.  

Ale energia vašich vlastných pocitov vín, ktoré si vytvoríte v tom konkrétnom 

živote, ktoré vo forme okov máte na rukách a nohách, tá zostáva vašou súčasťou.  

Táto energia zostáva súčasťou vášho energetického poľa a samozrejme aj tá je 

dostatočne ťažká na to, aby  v tom nasledujúcom živote vám vytvárala energetickú tiaž, 

s ktorou sa v tom živote potom pohybujete.  

Hoci to nevidíte, tak tú energiu pocitov vín na svojich rukách a nohách stále nesiete.  

Je to tak preto, že svojimi rukami konáte a tými nohami v tom živote kráčate 

a pohybujete sa vpred , ale samozrejme môžete kráčať a  pohybovať sa aj vzad.  

Preto čím viacej týchto energii  vlastných pocitov vín dokážete v LÁSKE 

ODPUSTENIA rozpustiť vo vzťahu k SEBE SAMÝM, ale aj k tým druhým ľudským 

bytostiam, tým ľahšie sa vám vašim životom kráča a tým ľahšie dokážete svojimi rukami 

tvoriť.  

Tá energia pocitov vín vás zväzuje, vytvára vám energetickú tiaž vašich rúk a nôh. 

Ak ich na sebe nesiete príliš veľa, v tom hmotnom vyjadrení vášho života sa vám naozaj 

veľmi ťažko kráča a zároveň v svojom živote veľmi ťažko čokoľvek tvoríte.  

Doslova máte tie ruky a nohy priveľmi ťažké.  

Musíte vynaložiť veľa energie aj námahy, aby ste dokázali urobiť krok alebo zdvihnúť ruku.  

S týmto to energeticky súvisí a tieto energia za tým stoja.  



Poviem vám to celé ešte raz, pretože opakovanie je matkou MÚDROSTI.  

Zapamätajte si, že energie svojich VLASTNÝCH POCITOV VÍN 

naozaj nosíte ako OKOVY na svojich členkoch a zápästiach.  
Niektorí z vás majú tie okovy tenké ako prúžok, ako nitku, ale niektorí ich máte široké 

a mohutné až vám  na nohách zakrývajú celé predkolenia a na rukách ich máte až po lakte 

a o to ťažšie sa vám potom vo vašom živote kráča a o to ťažšie svojimi rukami tvoríte.   

Aj týmto si môžete teraz sami v sebe uvedomiť a odpovedať na otázku, koľko pocitov 

vín v sebe nosíte.  

Toto hovorím o vašich vlastných pocitoch vín a nie o tých prenesených, ktoré ste 

prijali.  

Pretože tie prenesené pocity vín, vás zviažu takým spôsobom, že potom v tom živote už 

kráčať nedokážete.  Je to tak preto, že to nie sú vaše vlastné energie  a preto s nimi neviete nič 

urobiť a neviete ich ani zmeniť.  

Aby sa tak prestalo diať a prestali ste prijímať tie prenesené pocity vín, ktoré na vás 

tie druhé ľudské bytosti hádžu, potrebujete sa v prvom rade naučiť rozoznávať, čo je vaša 

a vlastná ZODPOVEDNOSŤ a čo je ZODPOVEDNOSŤ  tých druhých a tým sme sa vrátil 

k Zákonu slobodnej vôle,  ktorým sa ten kruh uzatvoril.  
 

Práve to rozpoznanie toho, čo je moja vlastná Zodpovednosť a čo je Zodpovednosť tých 

druhých, vám v tej podstate robí najväčší problém, aby ste to v svojom živote dokázali vidieť.  

Otázka: A kedy si myslíš,  že je pre vás jednoduché, aby ste to videli?  

Moja odpoveď : Neviem 

Odpoveď: Je to pre vás veľmi jednoduché.  

Dokážete to vtedy, keď je vašou súčasťou POKORA.  

Keď dokážete zostať v POKORE, dokážete rozoznať čo je vaša 

ZODPOVEDNOSŤ a čo je ZODPOVEDNOSŤ  tých druhých.  

Je to tak preto, lebo keď ste v POKORE máte v svojom srdci SÚCIT a vtedy 

prestávate kritizovať, porovnávať, hodnotiť a súdiť tých druhých a tak nevytvárate 

sami v sebe energiu žiadneho odporu. Vtedy dokážete prijímať slobodné rozhodnutia 

tých druhých ľudských bytostí a ponechávate im ich vlastnú ZODPOVEDNOSŤ za 

tieto ich rozhodnutia.  

Práve tým, že zostávate v POKORE a dokážete PRIJÍMAŤ rozhodnutia 

druhých ľudských bytostí, nepreklopí vás vaše ego do pýchy.  

Pýcha vás vždy zaslepí a zatvorí vám váš vnútorný zrak a práve preto, že sa 

nedokážete potom pozerať svojim vnútorným zrakom, ale sa pozeráte len fyzickými 

očami, nedokážete potom rozoznať čo je vaša ZODPOVEDNOSŤ a čo je 

ZODPOVEDNOSŤ tých druhých.  

A toto je uzatvorený kruh.  
 

Avšak, v tom bežnom živote to málokedy dokážete a je to tak práve preto, že ste ako ľudské 

bytosti, ale aj ako spoločnosť prestali rozumieť tomu, čo POKORA ako taká, vlastne znamená.  

Skutočnosť, že ste začali prijímať ZODPOVEDNOSŤ tých druhých a prenášať ju na 

seba samých a rovnako prijímate aj POCITY VÍN,  ktoré na vás tie druhé ľudské bytosti 

hádžu, je možné práve preto, že ste si zamenili POKORU s POKOROVANÍM  

Toto si teraz uvedomte a zapamätajte si to.  


