
PRENESENÝ POCIT VINY 4.časť 

Nie je vôbec náhoda, že sa vo vašej ľudskej  spoločnosti začala zamieňať POKORA 

s POKOROVANÍM  a že ste prestali chápať energetický význam slova POKORA, pretože len 

vtedy je možné, že začnete prijímať ZODPOVEDNOSŤ tých druhých ako svoju vlastnú 

a energeticky prijmete aj ich POCITY VÍN za svoje vlastné, ak dovolíte, aby ste boli 

POKOROVANÍ.  

Ak by vašou súčasťou bola POKORA, nikdy sa tak nestane.  

Pretože svojim vnútorným zrakom LÁSKY a SÚCITU dokážete vidieť, že je to  

ZODPOVEDNOSŤ tej druhej ľudskej bytosti a nie tá vaša.  

Tým, že ste dovolili, aby sa POKORA ako taká,  zamenila s POKOROVANÍM a VY 

SAMI  ste začali POKOROVAŤ SAMÝCH SEBA, umožnili ste a dovolili ste, aby tie druhé 

ľudské bytosti na vás tú svoju vlastnú ZODPOVEDNOSŤ  preniesli a následne hodili na vás 

ten PRENESENÝ POCIT VINY.  

A toto je uzatvorený kruh, ktorý to celé energeticky umožňuje. 
 

Až vtedy, keď začnete chápať význam slova POKORA, dokážete s tým SÚCITOM, 

ktorý je vašou súčasťou, vrátiť tú ZODPOVEDNOSŤ tým ľudským bytostiam,  ktorým patrí, 

lebo v tej hlbokej POKORE  a SÚCITE ich nesúdite, len im ich vlastnú energiu vrátite spať.  

Vtedy je možné, aby sa tak udialo, pretože je to práve energia LÁSKY , ktorá to 

umožní a  je to energetická rovina toho MILOSRDENSTVA,  ktorá od vás energiu ich 

ZODPOVEDNOSTI a POCITU VINY prevezme.  

Toto je možné len v LÁSKE,  toto sa neudeje v hneve a nenávisti.  

Ak sú tie ľudské bytosti pripravené, tak príjmu v tom hlbokom SÚCITE a POKORE 

energiu svojho vlastného POCITU VINY  a ZODPOVEDNOSTI priamo v tom konkrétnom 

živote, kedy ste im ju vrátili späť, ale ak nie sú pripravené, prevezme to energeticky práve tá 

rovina MILOSRDENTVA, ktorá tie energie nesie dovtedy, kým sa oni sami na to energeticky 

pripravia.  

A toto je uzatvorený kruh, kde v celom kruhu pôsobí LÁSKA. 
 

Sú to veľmi vysoké vibrácie LÁSKY, POKORY, SÚCITU a MILOSRDENTVA.   

Toto nikdy neurobíte v hneve, nenávisti, zlosti či odpore, pretože tam pôsobí rovina 

strachu a vtedy tú druhú ľudskú bytosť kritizujete, hodnotíte, posudzujete a súdite a práve 

preto  jej nie ste schopní vrátiť jej vlastné energie.  

Je to tak, práve preto, že vám energia hnevu, nenávisti, zlosti či strachu nedovolí vidieť 

to čo energeticky patrí vám a čo energeticky patrí tej druhej ľudskej bytosti.  

A práve preto to nedokážete urobiť.  
 

Aby ste túto POKORU v sebe dokázali vytvoriť, aby k vám prišla, aby vás 

naplnila, potrebujete v prvom rade ODPUSTIŤ SAMI SEBE a že sa tak stalo, že ste sa 

nechali zmanipulovať a že ste  ten prenesený pocit viny a tú zodpovednosť prijali a to 

dokážete vtedy, keď si uvedomíte a prijmete ZODPOVEDNOSŤ za to, že VY SAMI 

ste to dovolili,  že sa tak stalo a vtedy ste požehnaný energiou SÚCITU, ktorý vám 

pomôže v LÁSKE toho ODPUSTENIA rozpustiť ten váš VLASTNÝ POCIT VINY 

a tým že rozpustíte ten svoj VLASTNÝ POCIT VINY vráti sa k vám POKORA.  

A toto je uzatvorený kruh. 
 



Ak v tom živote kedy ste na to pripravený, dokážete prijať poznania 

o fungovaní Vesmírnych zákonov a rozpustíte tie okovy svojich vlastných pocitov vín, 

tak aj keď z energetickej roviny MILOSRDENSTVA potom prijmete do svojho 

energetického poľa tie prenesené pocity vín, tak  práve preto, že na svojich rukách 

a nohách už nemáte žiadne okovy, nedokážu sa tie reťaze kamenných gúľ, tých 

prenesených pocitov vín  o nič prichytiť a  práve preto potom viete, ten PRENESENÝ 

POCIT VINY aj ZODPOVENOSŤ vrátiť tým ľudským bytostiam,  ktorým patria.  

A toto je uzatvorený kruh a takto s tým môžete pracovať.  
 

Poviem vám to ešte raz. 

Ak však nedokážete dať ODPUSTENIE SAMI SEBE a na rukách máte tie 

okovy vlastných pocitov vín, tak  tie reťaze z tých prenesených pocitov vín sa majú 

o čo prichytiť a doslova sa privaria na tie okovy, ktoré máte na rukách a nohách a zase 

vás v tom živote zviažu. VY SAMI potom znova stojíte na tom jednom mieste a nikam 

sa nebudete môcť pohnúť.  

Preto v línií času vášho bytia ten proces trvá taký dlhý čas, lebo ako ľudská 

bytosť najprv potrebujete rozpustiť svoju ZATVRDNUTOSŤ energiou 

MILOSRDENSTVA. 

Následne  potom potrebujete cez pochopenie viacerých Poznaní o tom ako 

fungujú Vesmírne zákony, vrátiť späť do svojho života POKORU tým,  že dokážete 

ODPUSTIŤ SAMI SEBE. A toto je uzatvorený kruh. 
 

Preto prešiel taký dlhý čas udalostí, ktoré sa stali v Bosne, ale  aj v Atlantíde, pretože tam ste 

prijali nesmierne veľké kamenné gule tých prenesených pocitov vín,  ktoré tie druhé ľudské bytosti 

vytvorili  a VY ste ich na seba prijali.  

Aj v prípade civilizácie, ktorá žila na území dnešnej Bosny aj v prípade Atlantídy, boli 

obidve pozemské civilizácie zničené vonkajším zásahom mimozemskej civilizácie, ktorá 

nerešpektovala slobodné rozhodnutie ľudských bytostí, ktoré  vtedy žili na Matke Zemi, čo v nich 

vytvorilo nesmierne veľkú bolesť. 

Tá bezmocnosť toho,  že to ako ľudská bytosť nedokážete zmeniť, je úplne drtivá energia.  

Je to  pre ľudskú bytosť nesmierne ťažká energia. 
 

Samozrejme, čím sú väčšie tie prenesené pocity vín, ktoré ste prijali,  tým väčšiu 

ZATVRDDUTOSŤ, ste v sebe vytvorili. Rovnako potom platí, že tým dlhší čas trvá, kým 

energia MILOSRDENSTVA vo vás tú ZATVRDDUTOSŤ rozpustí.  

Keďže všetko so všetkým súvisí, potrebujete ísť naozaj po malých krokoch, aby ste to 

v svojom  vývoji a v raste,   sami v sebe dokázali potom zmeniť.  

Čím častejšie sa to potom opakuje, tým je väčšia sila strachu, ktorá celú Zem ako takú 

zovrie do svojej moci, lebo ona ju väzní a zviera práve cez tie energie, ktoré vytvárajú ľudské 

bytosti v tom zovretí strachu.  

Práve preto sa v tej svojej podstate tá dávna Bosna, ale aj Atlantída vo vývoji ľudstva stále 

dookola opakuje, lebo ten princíp je stále rovnaký a je to  nerešpektovanie slobodnej vôle ľudskej 

bytosti ako takej, či už človeka ako jednotlivca v tom malom, alebo ako spoločnosti v tom veľkom.  

Sú to akékoľvek vojnové konflikty, cez ktoré je presadzovaná vôľa tých ľudských bytostí, 

ktoré útočia a ktoré si myslia vo svojej pýche, že sú nadradené tým druhým a majú moc im 

prikazovať ako sa majú rozhodovať a konať v tom živote. 



Či už to bolo podrobenie si národov a Afrike cez otrokárstvo alebo to boli Rimania, ktorí 

obsadili a podrobili si dá sa povedať celý vtedajší svet, alebo  to boli  rôzne národy, ktorým bolo 

násilným spôsobom vnútené iné náboženstvo, alebo sa  jednalo o indiánske obyvateľstvo, ktorým 

bol vnucovaný iný spôsob života po objavení Ameriky, alebo sa jedná o domorodé obyvateľstvo 

v Austrálii alebo kdekoľvek inde na svete,  kedy si vždy tie ľudské bytosti, ktoré prišli v svojej 

pýche a nadradenosti, mysleli, že oni sú viac ako tie ľudské bytosti,  ktoré na tom území žijú 

a vnútili im svoj spôsob života. Je to stále ten istý princíp, ktorý sa udial v tej dávnej Bosne či 

Atlantíde a ktorý stále v tom vývoji ľudských civilizácií na Matke Zemi opakujete dookola.  

Uvedomte si, že rovnako ako mimozemská civilizácia, ktorá v dávnych dobách prišla  na 

Matku Zem a vytvorila nesmierne veľa bolesti vo vašich srdciach, ktorú si z generácie na generáciu 

po celé veky odovzdávate už viac ako 80 000 rokov, ste VY SAMI vytvorili rovnako veľkú bolesť 

v iných častiach Matky Zeme, kde ste násilným spôsobom presadzovali svoju moc, ideológiu alebo 

náboženstvo.  
Bolesť, ktorú ste vtedy sami v sebe vytvorili, som vám vysvetlil už dávnejšie v posolstve „Bolesť v ľudských 

srdciach“, 1.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=1254, 2.časť : https://posolstvalasky.sk/?p=1263 , 3.časť:  

https://posolstvalasky.sk/?p=1265,4.časť:https://posolstvalasky.sk/?p=1267,  5.časť:https://posolstvalasky.sk/?p=1269  
 

Je to tak preto, že ste stále nepochopili Zákon slobodnej vôle a na jednej strane 

nerešpektujete slobodnú vôľu a rozhodnutia tých druhých a zároveň na druhej strane prijímate 

ZODPOVEDNOSŤ tých druhých za ich rozhodnutia a skutky na samých seba.  

Tým, že prijmeme tú ich ZODPOVEDNOSŤ, tak potom prijmete aj ich POCITY VINY, 

keď ich na vás hodia.  

Rovnako to platí aj pre vašu bližšiu históriu, nie len pre tú  vzdialenú.  

Čiže aj Napoleonove vojny aj 1. a 2. svetová vojna  aj všetky vojnové konflikty, ktoré 

vznikli  na Matke Zemi po týchto svetových vojnách, za tým všetkým je stále tento rovnaký princíp. 
 

Aby ste to dokázali ako ľudstvo zmeniť, potrebujete sa vrátiť v prvom rade každý  

jeden z vás SÁM k SEBE, aby to každý jeden z vás pochopil a urobil sám za seba.  

Aby ste sa naučili prijímať svoju VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, vrátili zo svojho 

energetického poľa ZODPOVEDNOSŤ tým ľudským bytostiam, ktorým patrí a zároveň, aby 

ste  prestali prijímať ZODPOVEDNOSŤ tých druhých za ich slová, rozhodnutia a skutky.  

Ak to dokážete v tom malom každý jeden z vás, sám za seba, až potom to budete vedieť 

urobiť v tom veľkom ako spoločnosť. 

Je to tak preto, že ak sú slepí jednotliví členovia spoločnosti, tak je slepá celá 

spoločnosť. A preto je ilúziou očakávať, že sa niečo zmení vo vašej ľudskej spoločnosti, 

pokiaľ nezačnete sami od seba a pokiaľ túto zmenu neurobíte sami v sebe.  

Keďže na začiatku vám bol ukázaný obraz toho, čo s vami ako s ľudskou bytosťou 

spraví ten prenesený pocit viny a videli ste, že sa tá ľudská bytosť nedokázala nikam pohnúť 

a za ten život neurobila vôbec žiadny krok a to žiadnym smerom, o nejakej zmene ani 

nehovorím, tak pokiaľ nevrátite energiu týchto prijatých a prenesených pocitov vín, ale 

rovnako aj tej cudzej zodpovednosti tomu komu patrí, tak sa nikam nepohnete.  

VY SAMI budete prešľapovať na mieste.  

Keďže neurobíte tú zmenu sami za seba ako jednotlivci, nemôže ju urobiť ani ľudská 

spoločnosť ako taká.  

A toto je uzatvorený kruh, v ktorom strach ako taký cez princíp toho, že zastaví vývoj 

jednotlivca, čiže tej konkrétnej ľudskej bytosti, zastaví aj vývoj ľudskej spoločnosti ako takej.  
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