
PRENESENÝ POCIT VINY - 5.časť 

           Otázka: Dokážete si teraz uvedomiť, energetickú silu tohto nástroja – 

PRENESENÉHO POCITU VINY, ktorý strach vo vzťahu k vám ľudským bytostiam, ale aj 

k celej spoločnosti používa?  

Moja odpoveď: Áno, je obrovská. 

Odpoveď: Keďže toho jednotlivca ten prenesený pocit viny energeticky úplne paralyzuje, 

nedokáže urobiť v tom konkrétnom živote žiadny krok a posun a to akýmkoľvek smerom, tak práve 

preto k vám prichádza pomoc z tej energetickej roviny MILOSRDENSTVA, pretože ako ste si 

určite všimli pomoc, ktorá prichádza z tej roviny ľudských bytostí,  tá ľudská bytosť nedokáže 

prijať. Tá ľudská bytosť potom odmieta pomoc od druhých ľudských bytostí.  

Pretože oni neboli hodné toho, aby pomoc od nich prijala. 

Keby z tejto energetickej roviny MILOSRDENSTVA táto pomoc neprichádzala, v línií času 

bytia tej ľudskej spoločnosti by sa stalo to, že  časom by všetky ľudské bytosti boli zviazané 

a previazané týmito prenesenými pocitmi vín, ktoré by si navzájom na seba hádzali.  

Takáto ľudská spoločnosť ako taká, by potom v čase ako civilizácia zanikla.  

Nedokázala by sa vyvíjať a ustrnula by v tom mieste svojho vývoja, kedy by ten prenesený 

pocit viny celú tú ľudskú spoločnosť zviazal. 

 Tým, že tá civilizácia bola z vnútra rozložená strachom a potom mimozemskou civilizáciou 

bombardovaná meteoritmi z Vesmíru, tak bola zničená a potopená v priebehu pár dní.  

Tým, že sa tak stalo vo veľmi krátkom čase, mnohé z ľudských bytostí, ktoré vtedy 

v  strachu zomreli,  zostali uväznené práve tým strachom v pyramídach, ktoré sú teraz na  dne 

oceánu, po celé tie tisícky rokov až do dnešných dní. 

Tým, že Tu a Teraz niektoré ľudské bytosti dokázali VEDOME pochopiť a prijať, že to 

nebola ich vina, že tá civilizácia bola zničená a zároveň Tu a Teraz dokázali VEDOME  vrátiť ten 

prenesený pocit viny, ktorý vtedy prijali za vlastný a ktorý na nich všetky ostatné bytosti pred 

svojou smrťou v strachu hodili, mohla nastať na Matke Zemi energetická zmena.  

Duše, ktoré boli tisíce rokov uväznené,  sa teraz cez VEDOMÉ pochopenie tých ľudských 

bytostí, ktoré im Tu a Teraz energeticky vrátili ich pocity viny, ktoré vtedy prijali, mohli s pomocou 

energetickej roviny MILOSRDENSTVA vrátiť naspäť do Svetla.  

Až keď sa  oni uzdravia natoľko, že  sa v nich  rozpustí tá ZATVRDNUTOSŤ a  budú môcť 

z tej  energetickej roviny MILOSRDENSTVA prevziať naspať tie vlastné pocity viny, ktoré vtedy 

na tie druhé ľudské bytosti hodili, čo opäť môže trvať aj niekoľko tisíc rokov, pretože to závisí od 

toho, ako rýchlo táto energetická rovina MILOSRDENSTVA v nich rozpustí tú ich 

ZATVRDNUTOSŤ, tak až potom,  keď ich prijmú  naspäť a ODPUSTIA to SAMI SEBE, tak 

nastane ten proces, že sa tá energia tejto dávnej civilizácie ako takej, môže začať vracať späť.  

Tento proces je veľmi individuálny.  

U niekoho z nich sa tak môže stať hneď v tej prvej inkarnácií, do ktorej sa narodia po tom 

ako sa teraz ich duše vrátili späť a u niekoho sa tak môže stať až po uplynutí ďalších tisíce rokov.  

Ale ten prvý rok spočíva v tom, že to musia dokázať oni sami ako tie jednotlivé ľudské 

bytosti. Keď sa tak stane a prejde to do kolektívneho vedomia ľudskej spoločnosti, tak táto dávna 

civilizácia, ktorá existovala na Matke Zemi, prestane byť mýtom a stane sa realitou, skutočnosťou 

života v tej spoločnosti.  
O pôsobení strachu si môžete prečítať v posolstvách: Pôsobenie strachu : 1.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=49,  

2.časť : https://posolstvalasky.sk/?p=53 , 3.časť:  https://posolstvalasky.sk/?p=61 ,4.časť:https://posolstvalasky.sk/?p=63  

Život na Matke Zemi a pôsobenie strachu: 1.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=109, 2.časť : https://posolstvalasky.sk/?p=115 

https://posolstvalasky.sk/?p=61
https://posolstvalasky.sk/?p=6


Je to tak preto, že cez POZNANIE a LÁSKU ODPUSTENIA týchto duší, ktoré 

sa teraz vrátili naspäť do Svetla a následne sa môžu na Matku Zem narodiť ako 

ľudské bytosti, sa to POZNANIE vráti späť do kolektívneho vedomia celého ľudstva 

práve v tom okamihu, keď to oni budú schopné SAMI SEBE ODPUSTIŤ ako ľudské 

bytosti. A toto je uzatvorený kruh. 
 

Teraz  sa vrátim  k Bosne. 

Uvedomte si, že rovnako ako to platí pre túto dávnu civilizácia, to platí aj pre Bosnu.  

V súčasnosti tým, že pyramídy v Bosne reálne existujú a stále stoja, sa cez pamäť tých 

ľudských bytostí, ktoré to vo vzťahu k SEBE SAMÝM dokázali PRIJAŤ a ODPUSTIŤ, sa to reálne 

Poznanie o tej dávnej civilizácii, ktorá žila na území dnešnej Bosny a tie pyramídy postavila, 

rýchlejšie vracia späť do kolektívneho vedomia celého ľudstva.  
 

Samozrejme toto je všeobecný princíp prostredníctvom, ktorého dokážete vrátiť spať aj 

poznanie a objektívnu pravdu o historických skutočnostiach jednotlivých období v etape vývoja 

vašej ľudskej civilizácie. 

Tak časom práve cez ten moment, že začnete vracať späť energiu prenesených pocitov 

vín a tej cudzej zodpovednosti tým ľudským bytostiam,  ktoré ju naozaj vytvorili a oni ju 

potom v línií času príjmu za vlastnú, aby s ňou dokázali pracovať a dokážu dať 

ODPUSTENIE SAMI SEBE a práve cez to  prijatie svojej vlastnej ZODPOVEDNOSTI sa 

k nim vráti SÚCIT, s ktorý to potom SAMI SEBE ODPUSTIA, sa oni vrátia k POKORE.  

Časom sa potom  vráti do vášho kolektívneho vedomie objektívna pravda o týchto 

historických udalostiach, ktoré sa v línií času  vývoja  ľudskej spoločnosti odohrali a tak časom 

dokážete prepísať všetky nepravdy o vašej histórií a vašom vývoji, ktoré sa v súčasnosti učíte. 

Nehovorím však, že sa tak stane ešte v priebehu tohto vášho života.  

Postupne v línií času zapíšte pravdu do kolektívneho vedomia celého ľudstva, nie len 

o civilizácii, ktorá žila na území dnešnej Bosny a postavila pyramídy, ale aj ďalších civilizáciách a 

o mnohých a mnohých ďalších historických udalostiach, aj o vašich panovníkoch, ktorí vám vládli  

a kde práve z vôle tých mocných,  boli historické skutočnosti prepísané tak, ako im vyhovovali.  

To, že sa história vašej spoločnosti prepisuje práve tými „mocnými“, deje sa tak preto, že 

oni neprijímajú svoju VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ  za svoje slová, rozhodnutia a skutky a nie 

len túto ZODPOVEDNOSŤ, ale aj tie VLASTNÉ POCITY VINY prenášajú na ostatné ľudské 

bytosti a aj na vás samých a takýmto spôsobom tú ich ZODPOVEDNOSŤ aj POCITY VINY 

nesiete potom všetci ako tá ľudská spoločnosť a práve preto v takých malých krokoch vo svojom 

vývoji postupujete vpred.  

Keďže sa pohybujete v špirálovitom   kruhu, častokrát sa vám stane, že kráčate vzad, pretože 

stratíte smer a prestanete vidieť, ktorým smerom ste kráčali vpred a tak si myslíte, že smer, ktorý ste 

si sami pre seba  zvolili, je ten správny smer vášho vývoja, aby ste išli dopredu, ale častokrát sa 

stane, že to nevidíte a práve naopak, začali ste kráčať vzad.  

Tým, že ten PRENESENÝ POCIT VINY, ale aj energia tej prijatej 

ZODPOVEDNOSTI, ktorá nie je vaša, vám zatvorí váš VNÚTORNÝ ZRAK, tak VY SAMI 

potom nedokážete vidieť tú objektívnu pravdu a realitu toho, čo sa deje. 

          Stane sa tak preto, že ste zatvorili svoje srdce pred SÚCITOM a nedokážete 

ODPÚŠŤAŤ. Preklopili ste sa z POKORY do PÝCHY a preto nedokážete práve v tej PÝCHE 

VIDIEŤ, že ste začali porušovať Vesmírne zákony a  posvätné princípy života na Matke Zemi 

ako takej.   



Je to tak preto, že spolu s POKOROU ste stratili aj ÚCTU k ŽIVOTU ako takému 

a prestali ste vnímať ROVNOCENNOSŤ ŽIVOTA na Matke Zemi.  

Takto ste dovolili strachu, aby vás nielen ako jednotlivca- tú ľudskú bytosť, ale aj ako 

celú ľudskú spoločnosť zovrel do svojej moci a  vtedy strach vráti do vašej spoločnosti 

POROBU a zoberie vám vašu SLOBODU. 

A toto je uzatvorený kruh.  
 

Ak sa tak stane, trvá vám potom veľmi veľa času a v línií času vášho bytia sú to 

stovky inkarnácií, kým dokážete SAMI SEBE  vrátiť späť SLOBODU, aby ste opäť 

mohli začať chápať poznanie Vesmírnych zákonov: Zákona slobodnej vôle a Zákona 

zachovania energie, aby ste potom boli schopní rozlišovať svoju VLASTNÚ 

ZODPOVEDNOSŤ od ZODPOVEDNOSTI  tých druhých a aby ste im  ju dokázali 

vrátiť späť  a prestali prijímať ten PRENESENÝ POCIT VINY. 

        Práve tieto PRENESENÉ POCIT VINY,  ktoré prijímate,  umožňujú spätne cez 

NEZODPOVEDNOSŤ  tých ľudských bytostí, ktoré ich na vás hádžu, aby oni 

koncentrovali v svojich rukách NEOBMEDZENÚ MOC a tak energeticky, hoci to 

nevidíte, práve tým, že prijímate tieto PRENESENÉ POCIT VINY aj ich 

ZODPOVEDNOSŤ sami na seba, vraciate spätne  do svojej spoločnosti VY SAMI 

NESLOBODU a POROBU.  

A toto je uzatvorený kruh a dobre si uvedomte  jeho pôsobenie. 
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) 

Vyššie princípy Vesmírmych zákonov:1.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=632, , 2.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=634,  

3.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=638, 4.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=641 

Každý prenesený pocit viny, ktorý prijmete za svoj vlastný, spôsobí to, že tá kamenná 

guľa rastie a čím je tá kamenná guľa väčšia, tým je menšia vaša vlastná SLOBODA.  

Každá prijatá zodpovednosť, ktorá patrí iným ľudským bytostiam, spôsobuje to, že tá 

reťaz ktorou tie kamenné gule sú pripevnené k vašim vlastným okovám, teda vašim vlastným 

pocitom vín je pevnejšia a hrubšia.  

Tým máte menšiu šancu, aby ste tie kamenné gule dokázali odpojiť alebo ich zdvihnúť.  

Práve týmto sami sebe beriete svoju vlastnú SLOBODU.  

V obraze, ktorý vám bol ukázaný na začiatku tohto posolstva ste mohli sami vidieť, že tá 

ľudská bytosť sa naozaj nedokázala pohnúť.  

       Toto je ten obraz NESLOBODY, ktorý vo vás tie PRENESENÉ POCITY VINY vytvoril. 
 

Samozrejme sa tak deje v malom, čiže v tej konkrétnej ľudskej bytosti, ako v  tom 

jedincovi, ale deje sa tak aj v tom veľkom vo vašej ľudskej spoločnosti. 

Práve tá POROBA ako taká, je dôsledok tej energetickej neslobody veľkého množstva 

ľudských bytostí, ktoré sami seba zviazali cez tie prenesené pocity vín, ktoré prijali.  

Práve tým, že tá mimozemská civilizácia neprijala svoju ZODPOVEDNOSŤ  svoj 

POCIT VINY za to všetko, čo vytvorila a tú BOLESŤ  potom hodila na vás, na ľudské bytosti,  

ktoré ste boli súčasťou tej civilizácie, ktorá postavila pyramídy na území dnešnej Bosny,  ste 

stratili svoju SLOBODU, pretože ste ten ich POCIT VINY PRIJALI a práve táto 

mimozemská civilizácia potom  uchopila tú moc do svojich rúk a naozaj si celú pozemskú 

civilizáciu v tej nesmiernej bolesti podrobila.  

Toto  je ten energetický princíp, ktorý to celé umožnil.  
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