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Keďže platí Vesmírny zákon ako hore, tak dole, ako vo veľkom, tak v malom, ako vo vnútri, 

tak navonok a keďže túto ZODPOVEDNOSŤ neprijímate v tom malom každý jeden z vás sám za 

seba, nemôžete očakávať, že ju prijme vaša spoločnosť v tom veľkom. Aby sa to zmenilo, 

potrebujete naozaj začať každý jeden z vás,  sám od seba, pretože platí, ako vo vnútri tak navonok. 

Keďže  platí aj Vesmírny zákon zrkadlenia,  tak si navzájom jeden druhému toto vnútorné 

NEPRIJATIE zrkadlíte, ale samozrejme vám to NEPRIJATIE zrkadlí aj vaša spoločnosť v tom 

veľkom a deje sa tak práve preto, aby ste to konečne videli. To znamená, aby ste konečne mohli 

vidieť a videli to, čo potrebujete v prvom rade urobiť v tom malom, vy sami v sebe samých, pretože 

to stále nechápete a neprijímate túto vnútornú ZODPOVEDNOSŤ sami za seba.  

Vysvetlím vám to na nasledujúcom príklade. 

Každý z vás ste sa narodili na Matku Zem  s nejakým darom, s nejakou schopnosťou, ktorá 

vám bola v živote tu a teraz vrátená, aby ste ju mohli rozvíjať a je zodpovednosťou každej jednej 

ľudskej bytosti, či chce s tým darom,  ktorý jej bol v živote tu a teraz vrátený pracovať, alebo nie.  

Je to zodpovednosť tej ľudskej bytosti a nikoho iného.  

Ak sa tá ľudská bytosť rozhodne ten dar prijať, tak ona musí urobiť všetko pre to, aby sa 

naučila a mohla s darom, ktorý jej bol tu a teraz vrátený späť, pracovať zmysluplne k prospechu 

všetkých, pre najvyššie dobro seba samej a bytostí, ktoré tu žijú a aj pre Matku Zem.  

Práve tá konkrétna ľudská bytosť musí pre to urobiť maximum a nie tí druhí. 

Ale, ak túto ZODPOVEDNOSŤ tá ľudská bytosť neprijala, vytvorí si sama v sebe mylné 

presvedčenie, že nie ona musí vynaložiť to úsile a konať, ale tí druhí jej majú ten dar odovzdať 

vtedy a takým spôsobom, ako to ona chce. Práve toto je však očakávanie hlavy pýchy výnimočnosti 

a vyvolenosti tej ľudskej bytosti, že keď ona má ten dar a tú schopnosť, tak vy všetci sa jej 

musíte prispôsobiť a keď to ona bude chcieť, tak jej to Poznanie odovzdáte.  

Energeticky sa  v tomto prípade vytvorilo niečo,  čo nie je  na prvý pohľad viditeľné a tá 

ľudská bytosť si vôbec nedokáže uvedomiť  a vidieť silu hláv pýchy, ktoré ju začínajú ovládať, lebo 

ona vôbec nevidí a nevníma ako tú rozpoltenosť v nej tie hlavy pýchy vytvorili a stále vytvárajú.  

Navonok sa pred ostatnými ľuďmi tvári ako úbohá ukrivdená ľudská bytosť, ktorá nemá čas 

a má nesmierne množstvo inej práce a povinností a samozrejme ona má viacej práce a viacej 

povinností ako tie ostatné ľudské bytosti, takže nech sa jej oni prispôsobia, ale vôbec to nie je 

o tom, pretože každá z tých ľudských bytostí má množstvo práce, množstvo iných povinností, 

pretože sú si všetky navzájom ROVNOCENNÉ a ani jedna z nich nie je viac ako tá druhá.  

To čo im práve tá pýcha výnimočnosti a vyvolenosti nedovolila vidieť, je tá skutočnosť, že 

je zodpovednosťou tej ľudskej bytosti, aby ona  mohla rozvinúť ten dar, ktorý jej bol darovaný a tak 

ona sama potrebuje urobiť všetko preto, aby sa naučila ako s týmto darom pracovať a nie je to 

o tom, že ona je tu a teraz tá jediná vyvolená ľudská bytosť, ktorá ten dar dostala a vtedy, keď ona 

chce a povie, že je pripravená, tak jej niekto druhý ukáže, ako s tým darom má pracovať.   

Toto je ten falošný obraz, ktorý tá energetická rovina  hláv pýchy vytvorila.  

Ten falošný obraz, ale nie je práve kvôli tej energetickej rovine hláv pýchy vôbec vidieť.  

Práve preto si  mnohé ľudské bytosti myslia, že oni majú právo tie podmienky diktovať.  

Práve cez tie očakávania tá pýcha vyvolenosti potom vytvorí mnohé nedorozumenia.  

Ak nedokážu tie ľudské bytosti do toho vložiť Súcit a Odpustenie, tak tá  energetické rovina  

hláv pýchy cez tie očakávania tú priepasť medzi tými ľudskými bytosťami  proste roztvorí.  

Môže sa tak stať až do takej miery, že potom tie ľudské bytosti už nedokážu cez tú priepasť 

nedorozumenia ten MOST SÚCITU položiť. 

Stane sa tak preto, že tam nie je prijatá tá vnútorná ZODPOVEDNOSŤ, lebo oni ju nevidia.  



Tu pomôže len Súcit a Odpustenie, pretože zatiaľ nedokážu a to z akéhokoľvek dôvodu, tú 

svoju ZODPOVEDNOSŤ vidieť. Oni síce prijali ten dar, čiže zobrali si do rúk aj to žezlo, aj to 

jablko, ale odmietli si na hlavu položiť tú korunu, pretože je pre nich lepšie a jednoduchšie, aby 

mohli navonok ukazovať svoju moc, ale nemuseli za to niesť svoju ZODPOVEDNOSŤ. 

Všimnite si teraz, že malé deti to majú prirodzene ináč. 

Malé dievčatká ako princezny musia mať na hlave korunu, lebo bez nej, to nie je princezná.  

Oni proste v tej čistote a bezpodmienečnosti toho dieťaťa podvedomie tú pravdu prijímajú. 

Oni tú objektívnu pravdu prirodzene poznajú a potrebujú cez tú korunu na hlave dať 

všetkým najavo kým sú a vyjadrujú to bez podmienok, že sú tou princeznou.  

Oni sa nepotrebujú pred nikým skrývať, nehrajú žiadnu hru a sú stále tou celistvou bytosťou.  

Oni sú v tej JEDNOTE a ešte nemajú v sebe tú rozdvojenosť.  A to je tá čistota.  

Zmení sa to u detí potom dôsledkom výchovy vtedy, keď prijmú ako svoju súčasť prvotnú 

manipuláciu strachu a to znamená, že začnú porovnávať, hodnotiť, posudzovať, kritizovať, súdiť 

a odsudzovať. Vtedy sa to v nich zmení a preklopí a už nechcú byť princeznami, lebo sa v nich 

stratila práve tá bezpodmienečnosť.  

Energetická rovina strachu,  ktorá cez tú prvotnú manipuláciu potom zmení spôsob 

myslenia a uhol pohľadu ľudskej bytosti, otvorí dvere energetickým rovinám hláv pýchy, aby 

oni v spolupráci s egom mohli tú ľudskú bytosť ovládať.  

Toto je vzorec, ktorý veľmi dlhé veky ľudskú bytosť a celú spoločnosť ovláda a len jeho 

hlbokým pochopením  uvedomením si tých energetických prepojení, ktoré nie sú v tej rovine hmoty 

viditeľné, sa to môže zmeniť.  Zmeníte to prijatím tohto Poznania. 

Cez prijatie Poznaní môžete všetky tie energetické väzby a prepojenia zmeniť a môžete ich 

rozpúšťať a to je tá ZODPOVEDNOSŤ, že to musíte urobiť VY SAMI. Nikto to za vás neurobí.  

A už vôbec nie takým spôsobom, že jeden človek môže z vás sňať všetky vaše „hriechy“, 

čiže energie, ktoré ste VY SAMI vytvorili.  

Každý sa na Matku Zem  narodíte sám za seba a preto, nikto iný za vás nič nemôže 

urobiť. Za všetko čo vytvoríte a to akýmkoľvek spôsobom či už myšlienkami, slovami, 

rozhodnutiami, skutkami ale aj pocitmi a emóciami ste zodpovední len VY SAMI.  

Túto ZODPOVEDNOSŤ si nesiete v celej línií času, nie len v tom jednom konkrétnom 

živote, v ktorom ste tie energie vytvorili.  

Keďže v energetickom rozpoložení, v ktorom sa ľudská bytosť nachádza vo chvíli, keď tvorí 

akékoľvek kliatby, prekliatia, sľuby alebo prísahy sú tieto energie nesmierne silné, lebo ona sama je 

vtedy v tých silných emociách nenávisti, bezmocnosti, neprajnosti, pomsty, pozície obete, neviete 

si predstaviť silu, ktorá vás potom spúta, ktorá vás púta k sebe v tých nasledujúcich životoch, 

v ktorých však už nemáte zvedomené, že ste nejaké kliatby, prekliatia, sľuby a prísahy vytvorili. 

Táto sila vás doslova  k sebe magneticky priťahuje a neviete to zmeniť, lebo neviete tie 

zámky tej neodpustiteľnosti, nezrušiteľnosti a tej tvrdohlavej zarputilosti a zatvrdenosti rozpustiť, 

pretože vám chýba to Poznanie a Prijatie toho, ako ste vy sami konali, aby ste mohli tie energie, 

ktoré ste vytvorili rozpustiť.  Je to tak preto, že tie energie vám zobrali vašu SLOBODU. 

Práve preto častokrát zotrvávate vo vzťahoch, ktoré vás psychicky ničia, doslova aj fyzicky 

vás zotročia a neviete sa z nich vymaniť, vystúpiť von, neviete sa slobodne rozhodovať, pretože aj 

by ste sa chceli oslobodiť a nejakým spôsobom sa rozhodnúť, ale práve energetická väzba, ktorou 

ste sa s touto druhou ľudskou bytosťou previazali, vám to proste nedovolí, pretože vás zviazala cez 

tú energetickú osmičku do jedného celku.  

Pokiaľ tie energie nerozpustíte a nerozviažete, nedokážete sa slobodne rozhodnúť tak, aby 

ste sa z tohto vzťahu vymanili. Toto sú úplne konkrétne veci, ktoré sa vám vo vašom každodennom 

živote dejú. Nemyslite si, že takýto život máte len jeden.  

Práve tieto vzťahy s týmito ľudmi sa vám potom opakujú zo života do života.  



Nemusíte ich vždy prežívať v partnerských vzťahoch ako muž a žena, ale ich prežívate 

práve v tej vašej pokrvnej rodovej línií, cez pokrvnú väzbu rodu. Sú to vzťahy medzi rodičmi 

a deťmi, starými rodičmi a vnúčatami, súrodencami, kde cez konflikty, ktoré v tej rodine vzniknú a 

cez tie nepochopenia  a neprijatia či už vo vzťahoch medzi generáciami, alebo súrodencami, alebo 

partnermi, tie energie stále vytvárate a podporujete, takže stále dookola opakujete to isté.  

Deje sa tak dovtedy, kým to dokážete vedome pochopiť a práve cez to Prijatie, Súcit 

a Lásku, to ODPUSTÍTE sami sebe aj všetkým ostatným, aby ste tieto energetické väzby rozpustili. 

Častokrát v tej pokrvnej rodovej línii vás k sebe pritiahla nie energia lásky, ale práve energia 

nesmiernej nenávisti, neprajnosti a pomstychtivosti, ktorú ste voči sebe navzájom ako ľudské 

bytosti v predchádzajúcich životoch vytvorili. Práve preto vo vašich rodinách je toľko neprajnosti, 

nenávisti, nevraživosti, neústupčivosti namiesto toho, aby ste si navzájom v Láske pomáhali, 

podporovali sa a jeden druhému dopriali.  Toto je dôsledok tých energií.  

Je to ZODPOVEDNOSŤ každého jedného člena tej rodiny, aby to pochopil, prečo sa 

tie veci dejú tak ako sa dejú, aby to dokázal PRIJAŤ a aby to v LÁSKE 

ODPUSTENIA rozpustil. Je dôležité, aby ste pochopili, že toto za vás nikto iný neurobí.  

Môžete to urobiť len VY SAMI, keď túto vnútornú  ZODPOVEDNOSŤ prijmete. 

Inými slovami povedané keď tú moc, ktorá vám bola daná a ktorú máte, čiže tú 

korunu tej ZODPOVEDNOSTI, ktorá s tou mocou je nedeliteľne spojená, prijmete tiež. 

To čo sa vám ako ľudským bytostiam v línií času vášho vývoja stalo, bolo práve to, že 

toto Poznanie o nedeliteľnosti ZODPOVEDNOSTI, ktorá je spojená s tou mocou, vám bolo 

zobraté. Reálne sa potom udeje to, že vy prijímate svoju moc a svoju silu, ale neprijímate túto 

hlbokú ZODPOVEDNOSŤ za to, akým spôsobom  a ako v svojich životoch tvoríte.  

Práve energetická rovina vášho ega a tiež aj jednotlivých hláv pýchy vám nedovoľuje, aby 

ste sa v svojom živote dokázali pozrieť do tejto vnútornej hĺbky a skĺzavate len po povrchu.  

Preto ste stále túto podstatu pre seba nedokázali vidieť a neprijali ste ju. Je to proces. 

Nestačí len to, že si to uvedomíte a že toto Poznanie prijmete, ale potrebujete vynaložiť 

naozaj veľa tej každodennej práce, aby sa opäť toto Poznanie stalo vašou súčasťou, pretože tak ako 

ste dovolili dlhé a dlhé veky, aby toto Poznanie prestalo byť vašou súčasťou a energetiky ste tvorili 

bez prijatia tejto ZODPOVEDNOSTI, nemôžete očakávať, že len pochopením pôsobenia tohto 

Vesmírneho zákona sa všetko zmení, pretože VY SAMI potrebujete všetky tie energetické väzby, 

ktoré ste za tie dlhé veky vytvorili, rozpustiť. To je vaša práca a vaša ZODPOVEDNOSŤ . 

Nezmení sa to šibnutím čarovného prútika, pretože to nie je možné, je potrebné všetky tie 

energie, ktoré ste vytvorili zase zmeniť a transformovať na energiu LÁSKY. Preto v svojom 

každodennom bytí, v každej situácií a chvíli si to potrebujete zvedomiť a vedome uvedomovať 

svojím rozumom, aby se to z tých nevedomých rovín preniesli do tej vedomej reality vášho života.  

Je to každodenná práca a tak ako sa staráte sami o seba, to znamená, že každý deň si umyjete 

zuby, tvár, učešete sa, oblečiete sa, každý deň venujete starostlivosť tomu čo budete jesť, tak každý 

deň potrebujete venovať čas aj tomuto Poznaniu, čiže pracovať s ním a uvedomovať si jeho 

dôsledky a to, čo vám reálne do vášho života prináša.  

Častokrát sa vám totiž stáva, že veľmi ľahko skĺznete po povrchu a síce si niečo prečítate aj 

si to poviete, že áno  je to tak, ale v tej realite každodenných situácií vášho života sa vám to vôbec 

nepremietne. Nenájdete v sebe tú ochohotu, aby ste s tým pracovali a venovali tomu ten čas a je to 

tak preto, že sila tých očakávaní, ktoré sa za tie veky v kolektívnom vedomí ľudstva vytvorili:            

„že  však to za mňa niekto urobí“, je naozaj nesmierne veľká.  

Potrebujete si v každej chvíli uvedomovať, že je to vaša ZODPOVEDNOSŤ. 

Takže:JA tvorím. JA nesiem tú Zodpovednosť. Ja som ten tvorca. JA som zodpovedný, 

za svoj život a nikto iný za mňa tú Zodpovednosť nenesie a nikto iný to za mňa neurobí.  

Toto je vedomá práca, ktorú  potrebujete robiť v každej chvíli, svojho života.  


