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Častokrát to ani nemáte zvedomené vo svojich vedomých rovinách, kde pracujete so 

svojím rozumom, pretože podstatu tejto rozdvojenosti vám vaše ego, ale aj všetky energetické 

roviny vašich hláv pýchy skrývajú a tak od chvíle, kedy v sebe vytvoríte rozdvojenosť, tak za 

vás oni rozhodujú, oni vás vedú, oni vám diktujú a túto pravdu vôbec nedokážete vidieť.  

Práve preto sa potom deje to, že táto ľudská bytosť navonok vystupujete ako obeť, čiže 

ukrivdená ľudská bytosť, ktorá bola postihnutá nespravodlivosťou tých druhých a ich ponížením, 

ale v svojom vnútri sa v skutočnosti stane tou bytosťou, ktorá v sebe nosí hnev, nenávisť, 

bezmocnosť, zášť, zatrpknutosť,  neprajnosť a   pomstychtivosť a ktorá si prisvojí právo všetkých 

tých ostatných súdiť, odsúdiť a potrestať a práve tento pocit je potom  v ľudskej bytosti dominujúci, 

pretrvávajúci a nesmierne silný.  

Skúste si teraz uvedomiť ten rozpor, ako navonok tá ľudská bytosť pôsobí pred svetom voči 

ostatným ľudským bytostiam a aké energie v jej vnútri v skutočnosti prevládajú.  

Keď takáto ľudská bytosť v tejto situácií drží v rukách ten meč, tak s ním okolo seba tým 

druhým ľudským bytostiam vytvorí veľmi veľké a hlboké zranenia, ktoré nemusia byť len v tej 

hmotnej forme, ale môžu to byť aj energetické zranenia, takže ich môže zraňovať svojimi slovami 

a samozrejme aj myšlienkami.  

To čo nevidíte, je skutočnosť, že energiou svojich myšlienok, ktoré sú plné nenávisti, hnevu, 

neprajnosti a neodpustení, zraníte energeticky tú druhú ľudskú bytosť, pretože energia, ktorú touto 

myšlienkou, k tej druhej ľudskej bytosti vyšlete, niektorá  jej energetická rovina prijme.  

Samozrejme tá energetická rovina, ktorá prijala energiu vašej myšlienky, vždy vytvorí 

odozvu, hoci ju nemusíte hneď na prvý pohľad vidieť a  tá druhá ľudská bytosť to nemusí mať 

vôbec zvedomené, ale  môže to mať len vo forme pocitu.  

Avšak začne sa medzi týmito dvoma ľudskými bytosťami otvárať priepasť nepochopenia a 

neporozumenia, ktorá keď sa hneď na začiatku v tej láske, súcite a pokore neuzatvorí, tak sa potom 

v čase medzi nimi už len zväčšuje.  

Práve v tej rozdvojenosti, ktorá sa vo vás vytvorí práve preto, že niektorú z týchto troch 

súčastí, alebo troch nástrojov, ktoré vytvárajú tú trojjedinosť neprijmete,vytvárate v svojom vnútri 

tie energie, ktorými hoci neviditeľne, previažete samých seba s tou druhou ľudskou bytosťou voči 

ktorej tie energie tvoríte.  

Tieto energie vytvára tá časť vašej bytosti, ktorá je skrytá pred zrakom tých druhých 

ľudských bytostí, pretože navonok pred nimi ukazujete iný obraz seba samých.  

Čiže tieto prepojenia sa  medzi vami vytvoria v tej nevedomej rovine, lebo tie energie 

tam pôsobia aj vtedy, keď ich tam nevidíte a nie ste si ich vedomí.  

Toto je dôležité, aby ste to začali chápať a uvedomovať si. 

Tým, že tá druhá časť vás samých, ktorá je pred zrakom tých druhých skrytá, vytvára 

tieto energetické väzby a prepojenia voči tým druhým ľudským bytostiam, tak sa samozrejme 

vytvorí a existuje spätná väzba z tých nevedomých energetických rovín tej druhej ľudskej 

bytosti, ktorá tú energiu prijala, ktorá sa vytvorí ako odozva voči tej prvej ľudskej bytosti 

a nemusí vám to byť zvedomené v rozume, ale je to len pocit, čiže udeje sa to  v rovine pocitu, 

ktorý sa vo vás vytvorí bez toho, aby ste s tou druhou ľudskou  bytosťou museli 

komunikovať. To znamená, že to energetické prepojenie sa tam vytvorí nevedome. 

Energetická väzba, ktorá sa potom vytvorila v nevedomých rovinách tej prvej ľudskej 

bytosti ešte podporí to neprijatie, ktoré voči tej druhej ľudskej bytosti vytvorila. Tu vzniká ten 

paradox, pretože o tom  ani neviete, ale tá energia boja sa znásobuje bez toho, že by tá druhá ľudská 

bytosť reálne, čiže fyzicky voči tej prvej ľudskej bytosti  vykonávala nejaké skutky.  



Energetická rovina všetkých hláv pýchy potom podporuje v tej prvej ľudskej bytosti  

narastanie energie boja a či ho ona prevtelí do pocitu hnevu, nenávisti, neprajnosti, zášte alebo  

pomstychtivosti, závisí od veľkosti a sily energetických rovín jednotlivých hláv pýchy, ktoré v tej 

ľudskej bytosti sú rozvinuté a ktoré ju ovládajú a na základe, ktorých ona v spolupráci so svojim 

vlastným egom koná.  

Práve preto je potom pre vás častokrát tak ťažké rozoznať, ktorá hlava pýchy  ľudskú bytosť 

ovláda, pretože sa dokážu skrývať nie len za čokoľvek iné, ale samozrejme aj jedna za druhú.   

Tým, že pri tomto rozdvojení tá ľudská bytosť potom už nedokáže vnímať objektívnu 

pravdu svojho života, vytvorí sama v sebe presvedčenie, že len jej subjektívna pravda, len jej uhol 

pohľadu je ten správny a s týmto presvedčením potom koná. 

Toto presvedčenie je veľmi silné a vytvára v tej bytosti nesmiernu tvrdohlavosť, 

zarputilosť a zatvrdenosť a vlastne v tomto energetickom nastavení potom tá ľudská bytosť 

vytvára tie kliatby, prekliatia, sľuby a prísahy, kedy vytvorí aj tú neodpustiteľnosť 

a nezrušiteľnosť,  práve preto, že ona je zarputilo presvedčená o svojej vlastnej pravde. 

Čiže súčasťou tej nezrušiteľnosti a neodpustiteľnosti je práve táto zarputilosť toho 

vlastného presvedčenia tej ľudskej bytosti o svojej vlastnej pravde.  

Tie sľuby, prísahy, prekliatia a kliatby potom viete zrušiť a odvolať až vtedy, keď 

prijmete poznanie a pochopíte, ako veľmi ste sa v tom živote mýlili a že vôbec nebola pravda 

to, čo ste si vtedy sami o sebe mysleli, ale že tá objektívna pravda bola úplne iná, než ste vy 

sami v tej rozdvojenosti vytvorili. 

Vytvárate v svojej zarputilosti toto nesmierne silné presvedčenie o objektívnej pravde sami 

v sebe s tou tvrdohlavosťou a zatvrdenosťou tej energetickej roviny všetkých vašich hláv pýchy, 

ktoré vám potom nedovolia v tom živote, aby ste dokázali odpúšťať.  

Práve preto, že neviete odpúšťať, neviete to potom v tom konkrétnom živote, keď sa vám 

niečo takéto stane, zmeniť a tak vytvárate stále väčšiu a väčšiu priepasť medzi tým, kým 

v skutočnosti v svojom vnútri ste a tým falošným obrazom, ktorý ukazujete pre tých druhých a tak 

sa stávate  rozpoltenou ľudskou bytosťou a prestávate byť celistvou ľudskou bytosťou. 

Práve preto, že si  VY SAMI vytvoríte v sebe samých veľmi silné presvedčenie a svoju 

subjektívnu pravdu povýšite na objektívnu pravdu, vôbec nedokážete vidieť realitu toho, čo 

sa v skutočnosti deje a ako VY SAMI konáte.  

Keďže navonok voči ostatným ukazujete samých seba ako úplne odlišnú ľudskú bytosť, 

nedokážete prijať za tie skutky, ktoré vytvoríte ako tá druhá časť vás samých, vôbec žiadnu 

zodpovednosť. Je to ako keby ste sa rozdelili alebo rozdvojili. 

V tom konkrétnom živote, keď sa vám takéto niečo stane, to vôbec nedokážete zmeniť. 

Je to tak preto, že ako ľudská bytosť ste plne ovládaný týmito hlavami pýchy a vašim egom.  

A neviete sa z toho vymaniť.  

Ak v tejto situácií vytvoríte prekliatia, kliatby, sľuby a prísahy a vytvoríte ich s tou 

zarputilosťou a zatvrdenosťou ako neodpustiteľné a nezrušiteľné voči tým druhým ľudským 

bytostiam, dokážete to potom energeticky zmeniť až vtedy, keď dokážete prijať a pochopiť tú 

objektívnu pravdu vašich skutkov  s tým iným uhlom pohľadu.   

Vtedy ako keby ste rozpustili cez to Poznanie toho iného uhla pohľadu, tú vašu 

zarputilosť a zatvrdenosť a potom môžete rozpustiť neodpustiteľnosť a nezrušiteľnosť 

prekliatí, kliatieb, sľubov a prísah, ktoré ste s tou zarputilosťou a zatvrdenosťou vytvorili.   

Ak aj vytvoríte tie energetické väzby a prepojenia voči druhým ľudským bytostiam ako 

lineárne čiary, a dostanete sa do stavu, že ste sami v sebe túto tvrdohlavú zarputilosť a zatvrdenosť 

vytvorili, tak ona ich spojí, pritiahne ich k sebe v jednom bode a z tých lineárnych čiar vytvorí 

osmičku a  v tomto mieste ich previaže.  

Začne energeticky vytvárať ten gordický uzol.  



Keďže ten uzol už energeticky existuje, veľmi ľahko sa na ňom urobí tá nadstavba cez 

neodpustiteľnosť  a nezrušiteľnosť.  

Práve preto nie je možné zrušiť takéto prekliatia, kliatby, sľuby a prísahy bez toho , aby ste 

to pred tým dokázali pochopiť, aby ste mohli vidieť, tú objektívnu pravdu toho života, ako ste sa v 

tom svojom konaní a rozhodovaní mýlili. 

Práve preto takéto prekliatia, kliatby, sľuby a prísahy pretrvávajú veky.  

Je to tak preto, že bez toho POCHOPENIA a POROZUMENIA ich neviete zrušiť.  

Aj keď sa rozpúšťajú cez lásku, milosrdentvo a súcit a v bezpodmienečnej láske 

pokrvnej rodovej línie, mnohé z vašich prekliatí, kliatieb, sľubov a prísah, v ktorých ste cez 

svoju tvrdohlavú zarputilosť a zatvrdenosť vytvorili aj neodpustiteľnosť a nezrušiteľnosť, 

zrušíte až vtedy, keď pochopíte, objektívnu pravdu toho, ako ste v tom minulom živote konali.  

Dokážete to POCHOPIŤ práve s tou Láskou, Súcitom a Pokorou v srdci a sami pre 

seba potom PRIJAŤ.  

Tu si uvedomte, že  to dokážete prijať sami pre seba, nie pre tých druhých. Toto vám 

v každom posolste vysvetľujem, že potrebujete začať vždy sami od seba, nie od tých druhých.  

Potrebujete sa naučiť v tom Súcite, Láske a Pokore PRIJÍMAŤ samých seba.  

A samým sebe to potrebujete v prvom rade ODPUSTIŤ. 

Je to tak preto, že vy ste prijali rozhodnutie narodiť sa na Matku Zem, čiže je to vaša 

Zodpovednosť a každý z vás je tu v prvom rade sám za seba. Potrebujete vysporiadať všetky tieto 

veci nie vo vzťahu k tým druhým, ale vo vzťahu k samým sebe, aby ste samých seba dokázali  v 

Láske prijať, aby ste sa dokázali prijímať bez podmienok.  

Preto je ilúziou, keď si myslíte, že niekto vás oslobodí, zbaví, alebo za vás rozpustí kliatby, 

prekliatia, sľuby a prísahy, ktoré ste v minulom živote vytvorili prostredníctvom čiernej mágie.  

Pokiaľ vy sami nepochopíte, prečo ste tak konali, nie je možné, aby tieto kliatby, prekliatia, 

sľuby a prísahy boli rozpustené, pretože to je ten prvý krok, ktorý VY SAMI  cez to Pochopenie 

potrebujete urobiť. Predstavte si to Pochopenie tak, že je to  kľúč, ktorý do tej zámky vložíte, aby 

ste ním mohli otočiť. Bez toho hlbokého Poznania, ktoré vám prináša Pochopenie  toho prečo ste 

tak konali  a ako ste konali, keď ste tie kliatby, prekliatia, sľuby a prísahy vytvorili, nie je možné, 

aby boli rozpustené. To znamená, že v prvom rade VY SAMI to musíte pochopiť.   

Práve preto nie je možné, aby to ktokoľvek iný za vás urobil.  

Skutočnosť, že si v súčasnosti veľmi veľa ľudí myslí, že niekto iný za nich môže tieto veci 

rozpustiť, je možné preto, že ste stále nepochopili Vesmírny zákon zachovania energie.  

Práve nepochopením Vesmírneho zákona zachovania energie vznikajú tieto dezilúzie 

v ľudskej spoločnosti a dôsledkom toho je skutočnosť, že sa stále potom pohybujete v tom istom 

kruhu a nedokážete z neho vystúpiť von, aby ste sa na špirále vývoja mohli posunúť vyššie.  

Žiadna iná ľudská bytosť nemôže prevziať vašu ZODPOVEDNOSŤ za to, že zmení energie, 

ktoré ste VY SAMI vytvorili.  

Toto je v skrátenej forme podstata Vesmírneho zákona zachovania energie.  

Poviem vám to ešte raz.  

Energie a to všetky energie, ktoré ste ako ľudská bytosť vytvorili a to kedykoľvek 

v línii času svojho bytia, môžete zmeniť len VY SAMI. Nikto iný žiadna iná ľudská bytosť 

nemôže tieto vami vytvorené energie zmeniť, alebo vás akýmkoľvek spôsobom oslobodiť 

alebo zbaviť dôsledkov, ktoré ste týmito energiami vytvorili.  

Tieto energie zostávajú stále vašou súčasťou a len VY SAMI, môžete tieto energie 

meniť a transformovať práve cez Prijatie, Súcit a Odpustenie opäť na energiu Lásky.  

Nikto vás žiadnych energií nezbaví. Nikto za vás nič nerozpustí. Nikto z vás nič nesníme.  

Všetko je to len falošná ilúzia. Ak sa takéto niečo aj deje, čiže  niekto iný vám tvrdí, že vás 

týchto energií zbaví, že ich rozpustí, že ich z vás sníme a vám sa uľaví, vedzte, že je to len dočasné.  


