
PRENESENÝ POCIT VINY - 6.časť 

Práve preto sa v každom jednom posolstve vraciam k ZODPOVEDNOSTI ako takej, 

pretože je pre vás nesmierne dôležité, aby ste ju dokázali prijímať, ale aby ste prijímali len SVOJU 

VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, aby ste neniesli  ZODPOVEDNOSŤ tých druhých, ale  aby ste im 

ju ponechali, aby oni sami cítili tiaž a ťarchu vlastnej zodpovednosti za to, ako sa rozhodujú 

a konajú.  

          Je potrebné, aby ťarcha a tiaž ich vlastnej ZODPOVEDNOSTI ich energeticky 

prinútila, vidieť dôsledky tých ich  vlastných rozhodnutí a skutkov, aby ich museli niesť oni 

sami.  

Ak tak nekonáte a prijímate túto energiu, ktorú oni vytvorili do svojich energetických 

rovín a nesiete ju, umožňujete im, aby konali NEZODPOVEDNE,  aby v nich tá pýcha tej 

moci, nadutosti, arogancie moci a nadradenosti rástla.  

A táto pýcha ich naozaj oslepí a oni potom nedokážu vidieť dôsledky svojich skutkov 

a rozhodnutí a tak ste roztočili tú špirálu bolesti, ktorá sa v ľudskej bytosti aj spoločnosti 

vytvára a ktorú celú ten strach potom zovrie do svojej moci, zoberie SLOBODU nie len 

jednotlivcom, ale aj celej spoločnosti. 

Aby ste sa z tej neslobody vymanili, vám potom trvá celé veky.  

Je to tak preto, že s tou bolesťou, ktorá sa v tej spoločnosti vytvorila neviete pracovať, 

pretože tie prenesené pocity vín vás zviazali, VY SAMI stojíte a prešľapujete na mieste 

a nedokážete urobiť jediný krok vpred.  

A toto je uzatvorený kruh prostredníctvom, ktorého vás strach dokáže zovrieť do 

svojej moci práve cez tento prenesený pocit viny, ktorý prijmete za svoj vlastný.  

Je to pre vás náročné z toho pohľadu, že sa to deje v čase, čiže v línií času bytia tej ľudskej 

bytosti a  nedá sa to urobiť za ten jeden ľudský život.  

Samozrejme tu rovnako platí, že k vám prichádza  pomoc energetickej roviny 

MILOSRDENSTVA, takže nie je potrebné, aby všetky ľudské bytosti prešli týmto procesom. 

Stačí, aby sa tak rozhodlo a touto cestou prešlo určité množstvo ľudských bytostí, ktoré 

týmto procesom dokážu prejsť, aby sa prostredníctvom nich zapísala táto zmena do kolektívneho 

vedomia celého ľudstva. Keď ten počet dosiahne tú určitú hodnotu, tak si to potom z toho 

kolektívneho vedomia ľudstva dokážu prečítať aj ostatné ľudské bytosti a stane sa toto Poznanie ich 

súčasťou a budú vedieť s tým pracovať rovnako, ako tie ľudské bytosti, ktorí tým procesom 

VEDOME prešli. 

Stačí, aby týmto vedomým procesom prešlo jeden milión ľudských bytostí a toto Poznanie 

sa stane súčasťou všetkých ľudských bytostí.  

Uvedomte si, že je to menej, ako v prípade NEROVNOCENNOSTI, oveľa menej  a je to tak 

preto, že energetická tiaž toho preneseného pocitu viny je nesmierne paralyzujúca pre ľudskú bytosť 

ako takú a preto tá pomoc z energetickej roviny MILOSRDENTSVA  je v tomto prípade väčšia.  
 

Otázka: Chcela by som sa ešte spýtať na situácie, keď človek vidí, že sa koná nejaká neprávosť 

alebo nespravodlivosť na inej ľudskej bytosti, ale on sám nekoná,  či už zo strachu alebo 

z akéhokoľvek iného dôvodu nezasiahne a nezastane sa tej ľudskej bytosti, ktorej sa tá neprávosť 

a nespravodlivosť deje. Prosím o vysvetlenie, čo sa vtedy energeticky stane? 

Odpoveď: Keď človek vidí konať bezprávie a nespravodlivosť inými ľuďmi a sám nič 

neurobí preto, aby  tých  druhých ľudí varoval a nepovie im pravdu a nezastane sa ich, alebo 

ich nevaruje a nič neurobí, stáva sa SPOLUZODPOVEDNÝM za ten skutok, ktorý sa stal.  



Takto tú  SPOLUZODPOVEDNOSŤ za tých ľudí, ktorí o tej nespravodlivosti 

a bezpráviu rozhodli a dopredu ju pripravili a potom  vykonali, nesú aj všetci tí, ktorí  majú 

strach a mlčia, ale aj  všetci tí, ktorí dostali zaplatené a preto mlčia a tú pravdu   nevypovedia. 

Je tu aj ďalšia rovina tejto SPOLUZODPOVEDNOSTI, ktorú vytvárate VY VŠETCI, 

pretože vo všeobecnosti ste všetci  SPOLUZODPOVEDNÍ za to, čo robíte na Matke 

Zemi,  lebo v tej podstate všetci viete, čo sa deje na Matke Zemi, ale každý z vás  si  povie, že 

čo  ja sám zmôžem a tak nikto z vás nič neurobí.  

Tie reálne rozhodnutia potom zostávajú len na pár ľuďoch a tak sa potom tie ich 

rozhodnutia aj napĺňajú a zvyšok ľudstva sa len nemo prizerá ako sa to ZLO DEJE.  

Rovnako sú  to aj všetky vojny vo svete, rodinné násilie, akékoľvek násilie vo vzťahoch 

aj v práci, proste všetko.  

Preto tá ZODPOVEDNOSŤ ako taká  v ľudskej spoločnosti v podstate stále nie je, lebo 

ju  nikto z vás  neprijíma a v tej podstate ľudstvo VEDOME dovoľuje, aby sa všetky tieto 

neprávosti a zverstvá či na ľuďoch, zvieratách,  stromoch a iných formách života  ako aj na 

samotnej Matke Zemi diali. 

Naozaj si potrebujete uvedomiť, že to sú všetky vojny, akékoľvek násilie, nadradenosť 

mužov nad ženami, nadradenosť ľudí nad prírodou, nadradenosť ľudí nad druhými ľuďmi , 

lebo  tu ste sa dostali na počiatok toho,  prečo sa to vlastne deje -  a to k všetkým deviatim 

hlavám pýchy, ktorými sú : moc, chamtivosť, samoľúbosť, falošná hrdosť- čiže povýšenosť, 

nadradenosť, nadutosť, dôležitosť, márnivosť, namyslenosť, túžba po obdive a sláve a taktiež 

aj k nerovnocennosti, lebo oni spoločne  vám  ľudským bytostiam toto všetko prinášajú. 

Otázka: Keďže sme všetci ľudia spoluzodpovední za to, čo sa deje na Matke Zemi, môžeme 

napríklad pomáhať zmeniť ten stav, ktorý teraz je, aj modlitbou a  vedomím vysielaním Lásky zo 

srdca, avšak veľa ľudí  má strach zo spoločných modlitieb a meditácií  a myslí si, že tie spoločné 

meditácie sú manipulácie, je to tak? 

Odpoveď : Ako vieš, každá MYŠLIENKA má svoju silu a táto sila TVORÍ.  

Keď vedome vysielate myšlienku a to je ten vedomý zámer, lebo tú myšlienku cielene 

na niečo zameriate, keď ten zámer tou myšlienkou posilňujete, ale v tomto prípade to nie je 

manipulácia, lebo pokiaľ je v tej myšlienke sila LÁSKY  a to tej BEZPODMIENEČNEJ 

LÁSKY, tak obsahom BEZPODMIENEČNEJ LÁSKY je tvorenie LÁSKY a tam nie je 

manipulácia a nie je tam ani skrytá manipulácia, lebo to je čisté SVETLO. 

Keďže  veľa ľudí a dá sa povedať, že väčšina ľudí, touto BEZPODMIENEČNOU 

LÁSKOU nedisponuje a vo svojom vnútri majú strach, tento strach ich naozaj manipuluje, 

zneisťuje, ovláda viac či menej a vnáša do ich vedomia  myšlienku, aby to Svetlo nešírili, 

v kontexte tej skrytej manipulácie, ktorú to v takýchto ľuďoch vyvoláva, že  čo ak je za tým 

manipulácia.  

Takže takýto ľudia nemajú v sebe ukotvené to žitie v BEZPODMIENEČNEJ LÁSKE, 

ale stále žijú v strachu, aj keď to nevidia, lebo to je tá skrytá manipulácia strachu.  
Keď si predstavíte strom, ktorý má kmeň, konáre, listy a keď na tých konároch 

rozkvitnú kvety, napríklad si predstavte čerešňu, ktorý z tých kvetov si myslí, že je to 

manipulácia, že on rozkvitol práve na tom konkrétnom mieste toho konára. Lebo keď si 

zoberiete ten strom, ako  PRINCÍP STVORENIA, tie konáre sú ako krajiny a ľudia v nich 

a tie konáre sú napojené na ten centrálny kmeň, tak to je obraz toho, ako ste prepojení aj VY 

ako ľudia.  A čím je tých ľudí viacej, tak o to je tá sila, ktorú vytvoria väčšia. 

Uvedomte si, prečo človek nežije sám, ale žije v spoločenstvách ľudí a prečo je tak 

dôležitá práve tá rodina.  

Lebo v rodine si ľudia vzájomne pomáhajú, učia sa navzájom a zdieľajú.  



A keď sa prepoja milióny ľudí v jednom čase, ktorí majú spoločný zámer niečoho, tak 

to je obrovská sila toho DOBRA, ktoré sa spojí a má to oveľa väčšiu silu, ako keď sa každý 

sám niekde modlí individuálne, ale aj to je samozrejme dobré, lebo každá VĎAČNOSŤ má 

svoj význam a je to dôležité, lebo aj to sa deje súbežne na mnohých miestach, aj keď ľudia 

o tom nevedia a aj tak je to prepojené, ale nie VEDOME. Keď sa VEDOME ľudia v tej jednej 

chvíli spoja v prospech jednej veci, má to obrovskú silu, ktorú si ani neviete predstaviť.  

Tie spoločné modlitby sú opodstatnené a tí ľudia, ktorí pochybujú a boja sa 

manipulácie, stále nie sú ukotvení v tom SVETLE, pretože VIBRÁCIA  LÁSKY je tak 

vysoká, že v tej chvíli vyžarovania, tá temná, nízka energia tam nedosiahne, čiže tam nie je 

možná manipulácia. 

Mnohí ľudia ako kráčajú po ceste Poznania, si myslia, že  dosiahli nejakú úroveň 

Poznania v sebe a práve  v tom seba uspokojivom móde začali fungovať tak, že čo už oni 

dosiahli. Aj keď si uvedomujú, že ešte majú toho veľa pred sebou, ten stav, ktorý práve 

prežívajú, im dáva ten pocit dôležitosti a takej múdrosti Poznania, že si myslia a aj hovoria, že 

oni sami najlepšie vedia, čo sa má robiť a pritom si vôbec neuvedomili, že skĺzli do pýchy 

svojej dôležitosti a tak stratili pokoru a preto potom spochybňujú druhých a ich činy, čiže tú 

spoločnú prácu mnohých ľudí, ktorí s tým vedomým zámerom tú energiu LÁSKY vysielajú.  

Ale uvedomte si, že to práve oni sú zneistení tým svojím vnútorným strachom a cez tú 

skrytú manipuláciu, ktorá ich oslabuje a cez ten pocit dôležitosti, ich to posúva vlastne späť 

a nie vpred. Lebo treba si uvedomiť tú podstatu toho, čo je cieľom strachu a to je, aby sa 

nežiarilo SVETLO, aby ľudia nevstúpili do tých vysokých vibrácii LÁSKY, lebo práve tam by 

ten strach stratil svoju moc a tak cez túto skrytú manipuláciu v mene LÁSKY,  ich v podstate 

klame a oni sa nechali oklamať. 

A znovu zopakujem, že  je to vaša ZODPOVEDNOSŤ, vás všetkých ľudí,  či dovolíte 

strachu, aby vás opäť zovrel do svojej moci, alebo zostanete na ceste LÁSKY, lebo je to vaše 

slobodné rozhodnutie, aké myšlienky a vibrácie tvoríte. VY SAMI ste tvorcami svojho života 

a tak  reálne žijete to, čo sami tvoríte, hoci si to neuvedomujete. 

A keďže  všetko so všetkým súvisí a je prepojené a previazané,  je potrebné, aby ste 

prijali svoju ZODPOVEDNOSŤ nie len za to, čo sa deje vo vašom osobnom živote, ale aj 

v živote ostatných ľudí a aj na celej Matke Zemi. 

Máte príslovie: „Pomôž si človeče, aj Boh Ti pomôže“.  Čiže je potrebné, aby ste  sami 

začali konať a tvorili energiu a vibrácie LÁSKY, aby ste žiarili SVETLO, lebo tým prejavíte 

svoju slobodnú vôľu, že ste sa slobodne rozhodli pre cestu LÁSKY a vtedy celý Vesmír, všetky 

bytosti Svetla vám pomôžu znásobovať energiu Lásky, ktorú v svojich srdciach tvoríte.  

Je ilúziou si myslieť, „že  nemusíte robiť nič, lebo ono sa to samé nejako utrasie, že sa 

to samé nejako urobí“,  lebo aj vtedy keď nič nerobíte, keď nekonáte, ste sa sami slobodne 

rozhodli, ale v tomto prípade ste sa  rozhodli pre strach a nie pre Lásku.  

A toto je tá skrytá manipulácia strachu, ktorú nevidíte, lebo ňou strach dosiahol presne 

to, čo chcel a to je to, že  netvoríte energiu LÁSKY, nežiarite SVETLO. 

Je ilúziou si myslieť, „že  nemusíte robiť nič“, lebo  samé sa nič neurobí.  

To, že sa energeticky veci  dejú všeobecne vo Vesmíre, sa deje kolobehom a plynutím 

času, to je síce pravda, ale to neznamená, že VY SAMI ako ľudské bytosti tu na Matke Zemi 

nemáte nič robiť, lebo každý jeden z vás, čo ste tu na Matke Zemi, je tu cielene a nie náhodou 

a každý máte svoje poslanie a úlohy, ktoré ste si zadali VY SAMI, aby ste ich tu splnili, s tým, 

že cez  spolupôsobenie Vesmírnych zákonov z tej príčiny je následok, ktorý máte pochopiť 

a cez svoje uvedomenie si tak máte zvýšiť a rozvinúť svoje VEDOMIE a to sa samé neurobí. 


