
ZARPUTILOSŤ a ZATVRDENOSŤ – 1. časť 
 

Pri mojej práci som si všimla, že človek častokrát vytvorí v hneve, v nenávisti, v svojej 

pýche, neprajnosti a bolesti, ale aj v bezmocnosti a bezradnosti,  nezrušiteľnosť  svojich sľubov, 

prísah, kliatieb a prekliatí  a práve táto energia nezrušiteľnosti mu potom nedovoľuje ich zrušiť.  

Takýmto spôsobom pôsobí aj energia neodpustiteľnosti, ktorá  rovnako ako nezrušiteľnosť 

nedovoľuje človeku, aby tie kliatby, prekliatia, sľuby a prísahy mohol zrušiť.  

Ale aj keď sme s pomocou energie milosrdenstva a energiou milosti odpustenia Stvoriteľa 

rozpustili nezrušiteľnosť aj neodpustiteľnosť niekedy sa stalo, že sa človeku nepodarilo zrušiť 

kliatby, prekliatia, sľuby a prísahy, ktoré vytvoril.  

Keď som sa spýtala a poprosila o radu, akým spôsobom zrušiť tieto kliatby, prekliatia, sľuby 

a prísahy prišla odpoveď:  Toto je nová vec, táto väzba,  lebo sú to tri veci, nezrušiteľnosť, 

neodpustiteľnosť a tú tretiu vec si nechaj vysvetliť v posolstve, pretože oni spolu súvisia 

a spolupôsobia a oni vytvárajú tie zámky, ktoré tie prísahy, kliatby, sľuby a prísahy držia 

a nedovoľujú vám ich potom zrušiť.  

Prosím o vysvetlenie všetkých troch vecí, ktoré tie prísahy, kliatby, sľuby a prísahy držia. 
 

Spustili sa predo do mňa štyri veci: koruna, meč, žezlo, jablko  a potom  mi ešte prišiel 

priamo do ruky bič. Ten bič sa mi ocitol v rukách, ale  nebola mi daná možnosť, aby som si ho 

mohla vybrať, ale bolo mi povedané, že bič mi patrí a je mojou súčasťou a z tých ostatných vecí si 

mám  vybrať  tri.  A bolo mi povedané, že si mám vybrať správne. 

Ja však neviem čo si mám vybrať. 

Zvláštne sa mi rozhoduje, pretože ten meč by som veľmi chcela a mala by som ho pre seba 

na ochranu, aby som sa vedela a mohla chrániť. Ale potom mi prišlo, že by som si ten meč nemala 

zobrať, lebo meč je symbolom boja a mala by som dokázať žiť svoj život tak, aby ten meč vôbec 

nebol potrebný, pretože keď nevytvorím energiu boja, tak meč vôbec nepotrebujem.  

Ja to však mám v sebe zapísané tak, že ja by som si z tých štyroch vecí nezobrala tú korunu 

a zobrala by som si jablko, žezlo a meč, ale nie korunu.  

Tá koruna ako keby bola živá a normálne sa urazila, keď som to povedala.  

Vnímala som  ako keby tieto tri veci spolu komunikovali, ako keby boli živé a hovoria mi: 

„že oni patria k sebe a že ich nemôžem od seba oddeliť, že nemôžem urobiť to, že si niektorú 

z nich nevezmem a že namiesto jednej z nich si vezmem meč.“  

Povedali mi: „že oni sú nerozdeliteľné a neoddeliteľné od seba a keď mám jablko a žezlo, 

tak je neprípustné, aby som nemala korunu.“  

Je to veľmi zvláštne, lebo ja to mám v sebe uložené tak, že tú korunu nechcem a nemusím ju 

mať na hlave. Dokonca mi to prichádza tak, že koruna je symbolom nadradenosti a pýchy, ako keby 

vonkajší prejav toho, že ten človek, ktorý má korunu, je ten ktorý vládne a o všetkom rozhoduje.  

Nepotrebujem korunu, aby to tí druhí ľudia videli. Je to pre mňa ten vonkajší prejav moci.  

No, ale oni sa so mnou hádajú a vlastne mi povedali: „že keď si nezoberiem tú korunu, tak si 

nemôžem zobrať ani žezlo, ani jablko a tak si potom môžem zobrať len ten meč.“   

Povedali mi: „že  aj keď by som to tak urobila, tak ani to jablko, ani to žezlo, nebudú so 

mnou spolupracovať a neodovzdajú mi to svoje Poznanie a Múdrosť v tej energetickej rovine 

a budú pre mňa len hmotné predmety, pretože, keď niečo tvorí energetický celok, nemôžem 

niektorú vec z neho vylúčiť a vlastne ju neprijať ako súčasť toho celku, lebo potom ten celok 

nefunguje správne.“  

Povedali mi: „že my ľudia to vlastne vôbec nechápeme a že celé veky to tak robíme.“ 

Tá koruna, ktorá je pre nás ten vonkajší prejav moci panovníka, nie je v skutočnosti 

prejavom tej nadradenosti toho panovníka nad tými druhými ľuďmi, ale je označením 

ZODPOVEDNOSTI  toho človeka, ktorý tú korunu má na hlave.  



Je to tak preto, aby to bolo pre všetkých ostatných viditeľné a zrejmé, že on má tu 

ZODPOVEDNOSŤ, ale tým, že to nerobíme, ako keby sme tú korunu odložili ako nepotrebnú.  

Vlastne tú moc prijímame, ale neprijímame tú ZODPOVEDNOSŤ, ktorá s tou mocou 

súvisí a k nej prislúcha. Väčšina ľudí si myslí, že nemusí tú ZODPOVEDNOSŤ za tú svoju 

vlastnú moc prijať a pretože nemá tú korunu na hlave, tak to nikto nevidí. 

Čiže tak, ako som sa ja sama chcela rozhodnúť, že si zoberiem len meč, žezlo a jablko, tak 

koná väčšina ľudí s tým, že v sebe vytvorí zámer, že ten meč potrebuje na svoju ochranu, ale každý 

s tým mečom potom útočí.  

Ten človek  tú energiu boja vytvára práve preto, že ten meč sa stane jeho súčasťou.  

Prvotnou energiou každej zbrane nie je obrana, ale útok a to teda znamená, že ak tú 

energiu boja a útoku nevytvoríte vy sami, tak nie je potrebné sa brániť.  

Nie je to tak, že niekto vás napadne vlastne bez príčiny, ale energeticky vy sami tú 

energiu boja voči tomu druhému človeku vytvárate, aj keď si to nemusíte uvedomovať, čiže 

nekonáte tak s vedomým zámerom, ale aj tak energiu boja vytvárate každým NEPRIJATÍM. 

Prvotná energia boja je vytvorená vašim NEPRIJATÍM. 
Toto poznanie nie je vašou súčasťou, nemáte ho zvedomené, a tak nechápete princíp energie 

vytvárania boja.  

Akékoľvek vaše NEPRIJATIE vytvorí v energetických rovinách energiu boja, ktorú 

svojim neprijatím vyšlete voči druhej ľudskej bytosti. Samozrejme energetické roviny, ktoré 

sú súčasťou tej druhej ľudskej bytosti, ale ktoré navonok vy vôbec nemusíte vnímať, tú vašu 

vyslanú energiu boja vnímajú a vytvoria spätnú reakciu, takže tiež boj.   

Preto sa vráťme k tomu, že prvým krokom je vždy PRIJATIE.  

BEZPODMIENEČNÉ PRIJATIE, ktoré dokážete urobiť len 

vtedy, ak je vaše srdce naplnené LÁSKOU, SÚCITOM a POKOROU.   
Túto energiu boja vo vás vytvára vaše ego a energetické roviny všetkých hláv pýchy, 

ktoré ste zrodili a vytvorili a oni sú vašou súčasťou.  

V minulých posolstvách som vám vysvetlil, že keď ste ako nesmrteľná bytosť 

v nekonečnej línii času svojho bytia v ktoromkoľvek zo svojich životov vytvorili akúkoľvek 

hlavu pýchy, je stále vašou súčasťou a je len v spiacom móde. Stačí veľmi málo, aby táto hlava 

pýchy sa opäť prebudila a v spolupráci s vašim egom vás opäť začala ovládať.  

Nestane sa tak len jedine vtedy, ak je vaše srdce naplnené láskou, súcitom a pokorou. 

Pretože vtedy dokážete práve vďaka súcitu, ktorý je vašou súčasťou prijímať rozhodnutia druhých 

ľudských bytostí, ktoré sú súčasťou vášho života a tak viete prijímať situácie, ktoré do vášho života 

prichádzajú a vstupujú. 

     Ak nemáte na hlave tú korunu, ale držíte v rukách meč, žezlo a jablko, ktoré sú symbolom 

tej moci a akože vašej múdrosti, môžete navonok prejavovať svoju moc, ktorú všetkým 

ostatným ukazujete a  ešte ste ju znásobili pre tých druhých práve tým,  že v rukách máte tú 

zbraň a držíte ten meč, ale keďže nemáte na hlave tú korunu, a nie je to vo vzťahu k ostatným 

viditeľné a tak nemusíte niesť ZODPOVEDNOSŤ za vytvorenie tejto energie boja.   

Naozaj to takto v svojich životoch robíte, pretože každý z vás je tým kráľom sám pre seba.  

Takto sa rozhodujete a neprijímate rozhodnutia tých druhých ľudských bytostí 

a práve tým neprijatím  vytvoríte energiu boja, ale nemáte to zvedomené a tak neprijímate za 

to ZODPOVEDNOSŤ, že vy sami práve tým neprijatím, ste tú energiu boja vytvorili.    

Keď príde spätná odpoveď, tak práve preto, že držíte ten meč vo svojich rukách, 

tak na tú druhú ľudskú bytosť zaútočíte, ale vaše ego a energetické roviny všetkých hláv 

pýchy vo vás vytvorili falošnú ilúziu a presvedčenie, že vy sa predsa len bránite a vy neútočíte.  



Ten bič som dostala do ruky preto, aby som ho mohla používať na vytvorenie bezpečného 

priestoru okolo seba,  pretože ním nespôsobim také zranenie, aby som tej druhej ľudskej bytosti 

zobrala jej život.  

Veľkosť a dĺžka remenca biča závisí od toho, aký veľký priestor si 

potrebujete okolo seba vytvoriť, aby ste sa cítili byť v bezpečí. Čím viacej máte 

v svojom srdci Súcitu a Pokory, tým kratší ten remenec biča potrebujete.  
Zároveň je to obraz toho, aký veľký strach vaše ego a energetické roviny všetkých hláv 

pýchy vo vás vytvorili vo vzťahu k tým druhým ľudským bytostiam.  

Čím väčší je váš strach z druhých ľudských bytostí, tým väčší remenec na tom biči 

potrebujete mať, aby ste si okolo seba ten bezpečný priestor vytvorili.  

Teraz si uvedomte, že všetko spolupôsobí. Nie ste len sami za seba.  

Aj to šľahnutie biča vás zabolí, ale samozrejme menej, ako seknutie mečom.  

Tou korunou, ak ju prijmete a dáte na svoju hlavu, dávate všetkým 

ostatným najavo, že ste prijali ZODPOVEDNOSŤ za silu a moc, ktorou vy sami 

disponujete a ktorú dokážete vytvoriť.   
Teraz si zoberte ďalšiu situáciu, ktorá vo vašom živote častokrát  nastane tak, že prijmete tú 

korunu, ale v skrytej forme máte odložené žezlo, jablko a meč. V energetickej rovine  voči všetkým 

deklarujete že prijímate svoju zodpovednosť, ale skrývate pred nimi, že disponujete nejakou mocou.  

V tomto prípade  konáte ako keby zo zákopu a to znamená, že nepriznávate pred tými 

ostatnými ľudskými bytosťami silu svojej vlastnej moci, s ktorou disponujete, ale sa pred nimi 

tvárite, že vy žiadnu silu a moc nemáte, ale navonok ukazujete, že prijímate zodpovednosť za svoje 

rozhodnutia a skutky.   

V tomto prípade ego tejto ľudskej bytosti spolu s energetickými roviami všetkých jej hláv 

pýchy vytvára intrigy, klamstvá a manipuluje s druhými ľudskými bytosťami takým spôsobom,           

že vo vzťahu k nim akože tá ľudská bytosť prijíma svoju zodpovednosť, ale vôbec nie je vidieť, že 

ona je za všetky tieto situácie a skutky zodpovedná. 

Čiže navonok táto ľudská bytosť pôsobí ako veľmi krehká, jemná a slabá bytosť, ktorá je 

bezbranná a o ktorú je potrebné, aby sa ostatní starali, aby jej pomáhali, ale ona potom z toho 

zákopu, dokáže rozvrátiť celú spoločnosť, ktorej je súčasťou.  

Práve preto, ona potom vie, vytvoriť tie situácie svojimi klamstvami, intrigami 

a manipuláciami tak, že vie tie ostatné ľudské bytosti postaviť proti sebe, ale oni nedokážu vidieť, 

že tak konala táto bytosť, ktorá sa skryla za tú korunu a zároveň neprijala to žezlo  a jablko. 

Čiže, aby ste dokázali konať čestne a pravdivo voči druhým ľudským bytostiam, ale 

hlavne voči sebe samým, je potrebné, aby ste korunu, žezlo a jablko vnímali ako jednu vec, 

pretože energeticky  vytvárajú  jeden celok,  ktorého súčasťou je nie len moc, ale aj múdrosť 

a zodpovednosť a preto  spolu tvoria  jeden nedeliteľný, nerozdeliteľný a neoddeliteľný celok.  

Čiže tou korunou, ak ju prijmete vo vzťahu k všetkým ostatným ľudským bytostiam 

priznávate, že prijímate aj zodpovednosť za svoju vlastnú silu, ktorú ste prijali. Ak spolu 

s ňou držíte aj to žezlo a jablko, ukazujete pravdivý obraz o sebe samých všetkým ostatným 

ľudským bytostiam.  

Ak však čokoľvek z toho, akúkoľvek časť pred druhými ľuďmi skryjete, alebo ju 

neprijmete, vytvoríte o sebe samom falošný obraz pre tie druhé ľudské bytosti, ktoré tento obraz 

prijímajú a vnímajú avšak, ktorý je úplne rozdielny od energií, ktoré vy vytvárate vo svojom vnútri. 

Je to ako keby ste rozdvojili samých seba, pretože jeden obraz ukazujete tým ostatným 

ľudským bytostiam  a druhý máte vo svojom vnútri sami pre seba.  

V tejto chvíli, keď sa tak stane, prestali ste vidieť, tvoriť a žiť objektívnu pravdu svojho 

života, pretože iné navonok deklarujete a iné vo svojom vnútri žijete.  


