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Samozrejme slovo dočasné môže znamenať to, že sa vám uľaví len na niekoľko hodín, dní, 

mesiacov, dokonca rokov, ale slovo dočasné môže znamenať aj to, že sa vám uľaví pre ten 

konkrétny život, ktorý žijete tu a teraz.  

Avšak v tom ďalšom živote sa vám tie energie naplno prejavia, pretože vy sami ste tie 

energie vytvorili, ale zároveň ste ich neprijali, ani nezmenili, ani netransformovali.  

Ak v niektorom konkrétnom živote prijmete, že nejaká iná ľudská bytosť tie energie z vás 

sňala, alebo prijmete, že iná ľudská bytosť má tú moc, že vám tie energie rozpustila a uveríte tomu, 

môže sa stať, že v tom konkrétnom živote prestanete cítiť dôsledky energií, ktoré ste sami vytvorili, 

pretože je to o vašej VIERE a SILE MYŠLIENKY, ktorej ste uverili.  

Je to tak preto, lebo myšlienka je najsilnejší nástroj tvorenia.  
          Vôbec to však neznamená, že sa tie energie stratili a vy, ako nesmrteľná bytosť, v nekonečnej 

línií času svojho bytia sa s tými energiami znovu stretnete v niektorom ďalšom živote, lebo oni sú 

vašou súčasťou a len vy sami máte v sebe tú silu a moc, aby ste ich zmenili, rozpustili a 

transformovali. Pôsobí tu aj ďalšia skutočnosť a to, že ZMENIŤ môžete len to, čo ste PRIJALI.  

Pokiaľ niečo neprijímate a neveríte tomu, že to existuje, nikdy to nemôžete zmeniť.  

Práve preto je dôležité, aby ste to dokázali PRIJAŤ a prijmete to práve prostredníctvom 

Pochopenia, ktoré vám vaša duša zvedomí, keď vám ukáže Poznanie toho, ako ste vy sami konali. 

Cez Pochopenie všetkých súvislostí toho minulého života to potom môžete práve s tým 

Súcitom, v Láske a Pokore PRIJAŤ, lebo v tom minulom živote vám to nedovolila vaša pýcha 

a práve preto ste to neprijímali. Keď to všetko tu a teraz POCHOPÍTE, PRIJMETE 

a ODPUSTÍTE, práve tým PRIJATÍM sa to STÁVA vašou PREŽITOU SKÚSENOSŤOU. 

Toto je dôležité aby ste si uvedomili, preto vám to poviem ešte raz.  

Len to, čo PRIJMETE a ODPUSTÍTE sa stane vašu PREŽITOU SKÚSENOSŤOU. 

Stane sa to vašou súčasťou práve tým PRIJATÍM, BEZPODMIENEČNÝM PRIJATÍM.  

Bezpodmienečné prijatie dokážete urobiť len vtedy,ak ste schopný to sami sebe ODPUSTIŤ.  

Ak nedokážete sami sebe ODPUSTIŤ, stále si kladiete sami sebe  nejaké podmienky.  

V prípade, ak to dokážete bez podmienok voči sebe PRIJAŤ a ODPUSTIŤ, tá prežitá 

skúsenosť sa stane vašou nedeliteľnou súčasťou a v línií času svojho bytia, ju už nemusíte prežívať 

znova a znova. Nemusíte ju už opakovať a naozaj sa môžete posunúť po špirále svojho vývoja 

vyššie, aby ste prežívali nové skúsenosti. Avšak stále sa tak nedeje, ani  v tom malom, ani v tom 

veľkom a súvisí to s tým, že ste stále neporozumeli Vesmírnemu zákonu zachovania energie. 

Stále si mnohí z vás myslia, že niekto iný môže za vás tieto veci urobiť, ale nie je to tak.  

Nie je to tak práve preto, že VY SAMI potrebujete prijať ZODPOVEDNOSŤ za 

všetky energie ktoré tvoríte, čiže za svoje myšlienky, slová, rozhodnutia, skutky, pocity 

a emócie. To je práve o tom, že každý ste tu sám za seba a každý ste sám za seba Zodpovedný.  

Túto hlbokú rovinu ZODPOVEDNOSTI však stále nechápete, nemáte ju uchopenú.  

Vnímate Zodpovednosť len v rovine svojich povinností či už práci, škole, rodine, ale 

stále nedokážete vidieť a vnímať tú hlbokú vnútornú rovinu Zodpovednosti za seba samých. 

Takže nedokážete vidieť, vnímať a prijať ZODPOVEDNOSŤ za to, ako TVORÍTE.  

Je veľmi dôležité, aby ste dokázali dostať do súladu a mali ste v jednej energetickej 

línií vaše myšlienky, slová, rozhodnutia, skutky, pocity a emócie, pretože vtedy ste celiství, 

vtedy ste v JEDNOTE so svojou DUŠOU a DUCHOM. 

Keď ste v JEDNOTE so svojou dušou, ste v JEDNOTE s celým Stvorením aj so 

Stvoriteľom. Keď ste v JEDNOTE prestávate vytvárať túto rozdvojenosť seba samých. 

Keď ste energeticky v tej rozdvojenosti, tak vtedy tvoríte tie kliatby, prekliatia, sľuby  

a prísahy, v ktorých vytvárate nezrušiteľnosť a neodpustiteľnosť práve s tou tvrdohlavou 



zarputilosťou a zatvrdenosťou, vo viere toho, že iba VY SAMI  viete, aká je objektívna 

pravda. Je to tak preto, že akonáhle vytvoríte túto rozdvojenosť samých seba tým, že nie ste 

v Jednote so svojou dušou, prestali ste tvoriť z energetickej roviny Lásky a tvoríte 

z energetickej roviny strachu, ega a ktorejkoľvek z hláv pýchy, ktorá vás v tej chvíli ovláda.  

V predchádzajúcich posolstvách, v ktorých som vám vysvetlil pokrvnú rodovú líniu, 

som vám vysvetlil, akú nesmiernu silu v rozpúšťaní týchto vytvorených energií 

nezrušiteľnosti a neodpustiteľnosti kliatieb, prekliatí, sľubov a prísah má práve 

BEZPODMIENEČNÁ LÁSKA a BEZPODMIENEČNÉ PRIJATIE, pretože to je tá vysoká 

vibrácia LÁSKY, ktorá dokáže tieto energie transformovať a rozpúšťať.  

Je to tak práve preto, že  BEZ PODMIENOK  dokážete MILOVAŤ, 

PRIJÍMAŤ a ODPÚŠŤAŤ len vtedy, keď ste v POKORE.  
Teraz si už každý sám za seba uvedomte, ako dokážete prijímať samých seba aj tých 

druhých ľudí v tej bezpodmienečnosti, pretože to vám pomôže vidieť vašu vlastnú POKORU. 

Je tu ďalšia energetická rovina, ktorej sa dotknem, pretože s  tým veľmi hlboko súvisí a je 

potrebné, aby ste si prestali zamieňať pokoru s pokorovaním.  

Pokora neznamená to, že dovolíte tým druhým, aby po vás šliapali, aby vás ponižovali. 

To je pokorovanie a to je energia menejcennosti, ktorú si tiež potrebujete začať uvedomovať, 

lebo práve táto energia vás potom veľmi rýchlo preklopí do pýchy a pozície obete.  

Tu je dôležité, aby ste si zachovali a vnímali svoju ROVNOCENNOSŤ.  

POKORA je o tom, že ak si ponecháte ROVNOCENNOSŤ sami v sebe, nie len voči 

sebe samým, ale aj voči tým druhým, dokážete v tej POKORE prijať tie rozhodnutia druhej 

ľudskej bytosti v tom význame, že ona má právo sa rozhodnúť tak, ako sa rozhodla, pretože 

z akéhokoľvek dôvodu sa nevedela rozhodnúť iným spôsobom. 

Ak si VY SAMI  voči tej druhej ľudskej bytosti  ponecháte SÚCIT, tak jej rozhodnutie 

prijmete, ale to neznamená, že s ním musíte súhlasiť alebo, že by ste  museli urobiť to, čo na 

základe toho rozhodnutia tá druhá ľudská bytosť od vás očakáva.  

Aj VY SAMI máte právo sa slobodne rozhodnúť a konať tak, aby ste zostali vo vzťahu 

k tej druhej ľudskej bytosti ROVNOCENNOU ľudskou bytosťou, aby ste seba samých 

neponížili, aby ste sa pred tou druhou ľudskou bytosťou  nepokorovali. 

To čo je v tejto chvíli dôležité a potrebné je to, aby ste si dokázali zachovať svoju 

celistvosť a tak v LÁSKE vyjadrili tej druhej ľudskej bytosti to, ako ste sa na základe jej 

slobodného rozhodnutia, slobodne rozhodli vy sami bez toho, aby ste vytvorili tú energiu boja.  

To znamená, že si ponecháte svoju korunu na hlave tak, aby ju tá druhá ľudská  

bytosť videla a ukážete jej aj to žezlo aj to jablko, ktoré držíte v svojich rukách. Tým 

vyjadríte, že o svojom živote o sebe samých rozhodujete vy sami s MÚDROSŤOU, ktorá v tej 

danej chvíli je vašou súčasťou. Zároveň tým vyjadríte, že za to ako ste sa rozhodli prijímate 

svoju ZODPOVEDNOSŤ a ukážete jej svoju skutočnú tvár, svoje pravé pocity a prestanete 

hrať hry svojho ega a pýchy a jej všetkých hláv, ktoré vo vás narástli. 

  Práve skutočnosť, že rozhodnutie tej druhej ľudskej bytosti prijmete bez podmienok, 

tak POKORA vo vašom srdci vám umoží to, aby ste svoje rozhodnutie tej druhej ľudskej 

bytosti dokázali povedať tak, aby ste jej ani svojimi myšlienkami, ani slovami, ani tým 

rozhodnutím a svojimi skutkami neublížili. V tejto chvíli dokážete v POKORE PRIJAŤ, že tá 

druhá ľudská bytosť môže mať svoju vlastnú pravdu, lebo na základe svojich prežitých 

skúseností a poznania má svoj vlastný uhol pohľadu.  

Rovnako potom v pokore prijímate, že vy sami môžete mať inú vlastnú pravdu, lebo máte 

iné prežité skúsenosti a iné poznanie, ale zároveň netrváte na tom, že len vaša pravda je tá jediná 

správna objektívna pravda, ktorá musí platiť pre všetkých.  

Táto tvrdohlavá zarputilosť  a zatvrdenosť je rovnako ďalšia hlava pýchy.  



Otázka: Vieš, ktorá hlava pýchy vo vás zrodí túto zarputilosť a zatvrdenosť?  

Moja odpoveď: Výnimočnosť. 

V podstate áno, ale je to jej nadstavba – vyvolenosť. Je to hlava pýchy vyvolenosti, ktorá si 

zobrala na pomoc svoju sestru neomylnosť a spoločne zrodia túto zarputilosť a zatvrdenosť. 

Hlava pýchy zarputilosti a zatvrdenosti je o tom, že len VY SAMI poznáte tú 

objektívnu pravdu, len VY SAMI ste ten kto je vyvolený, ktorý vo svojej neomylnosti môže 

určiť čo je objektívna pravda pre všetkých.   

Je veľmi jednoduché povedať, že niekto iný za nás naše energie, naše „hriechy“ rozpustí 

alebo, že z nás naše energie sníme, že nás z nich vykúpi. Týmito slovami sa vytvorila obrovská 

manipulácia v ľudskej spoločnosti, pretože ovplyvnila myslenie mnohých ľudských bytostí.  

Samozrejme táto manipulácia bola vytvorená vedome a zámerne s vedomím poznaním toho, 

akým spôsobom zmení myslenie ľudských bytostí. Touto vedomou a zámernou manipuláciou sa 

automaticky stalo to, že ľudské bytosti prestali prijímať Zodpovednosť za to, čo sami energeticky 

tvoria a tak prestali prijímať Zodpovednosť za svoje myšlienky, slová, rozhodnutia, pocity a emócie 

a ako keby vnímali len to, čo je viditeľné v tej hmote. Čiže prijímali zodpovednosť len za svoje 

skutky, ale aj to s poznaním toho, že ich skutky sú všetky odpustiteľné a tak vlastne ani za svoje 

skutky nemusia niesť Zodpovednosť, lebo už ju niekto iný prijal za nich. 

Týmto nastala nesmierne veľká energetická zmena, lebo sa v ľudskej bytosti stratila Jednota 

v línii myšlienka, slovo, rozhodnutie, skutok, pocit a emócia.  

Ľudské bytosti sa stali rozdvojenými a rozpoltenými bytosťami a to nielen, v ponímaní  

dvoch bytostí, lebo môžete si iné myslieť, iné povedať, ináč sa rozhodnúť a ešte úplne niečo iné 

urobiť a to znamená, že v človeku tá roztrieštenosť vznikla mnohonásobná.  

Ľudská bytosť stratila CELISTVOSŤ a práve preto, že ľudská bytosť 

stratila svoju CELISTVOSŤ, stratila sa z ľudskej spoločnosti JEDNOTA.  
Tým, že ľudská bytosť vo všeobecnosti nevidí energetické línie a väzby, ktoré tvorí, stala sa 

veľmi nevedomou bytosťou, ovládanou svojim egom a energetickou rovinou všetkých hláv pýchy, 

ktoré v sebe zrodila a vytvorila 

Teraz vedome do toho nevkladám energetickú rovinu strachu, lebo to vytvára ešte 

komplikovanejšie väzby a prepojenia medzi vami navzájom, ale zostávam len pri energetickej 

rovine ega a hláv pýchy, ktoré spoločne vytvárajú veľmi silnú manipuláciu ľudskej bytosti, pretože  

ona stratí pojem o realite svojho bytia. Takáto ľudská bytosť potom uverí všetkým falošným 

obrazom a ilúziam, ktoré sú jej predostrené a podľa nich potom koná.  

Ešte jedna vec sa tu stala, čo je potrebné aby ste si uvedomili. Je to skutočnosť, že slovo 

„hriech“ bolo vytvorené zámerne, lebo nikdy o žiadny „hriech“ nešlo.   

Žiadny „hriech“ nikdy vyvorený nebol. Žiadny „hriech“ v tej podstate neexistuje.  

Toto slovo bolo vytvorené a vložené do mysle ľudskej bytosti zámerne, aby zakrylo 

podstatu toho, čo potrebujete urobiť a toto slovo „hriech“ zakrylo slovo ZODPOVEDNOSŤ.  

Práve túto ZODPOVEDNOSŤ, o ktorej sa dnes rozprávame, tú hlbokú, vnútornú, 

ZODPOVEDNOSŤ potrebujete PRIJAŤ ako svoju súčasť a porozumieť jej, lebo ona je 

dôsledkom a zároveň nedeliteľnou súčasťou Vesmírneho zákona zachovania energie, ale aj 

Vesmírneho zákona slobodnej vôle a práve ZODPOVEDNOSŤ ich spája a prepája zároveň.  

Avšak nejedná sa tu o ZODPOVEDNOSŤ, s ktorou si plníte pracovné povinnosti či školské 

úlohy, ale ide o túto hlbokú vnútornú ZODPOVEDNOSŤ každej jednej ľudskej bytosti za samú 

seba, za svoj život, v tej nekonečnej línií času svojho bytia.  

Toto poznanie ste stratili a bolo vám vedome a zámerne zobrané, keď sa slovo 

ZODPOVEDNOSŤ nahradilo slovom „hriech“. Vtedy ste tomu prestali rozumieť.  

Preto vám to zopakujem a zapamätajte si to. Žiadny „hriech“ neexistuje.  

Existuje len ZODPOVEDNOSŤ a tú potrebuje každý jeden z vás, prijať sám za seba.  


