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Nie je to o tom, že si splníte úlohy, ktoré sú vám v práci dané alebo, že si napíšete úlohy 

zo školy, alebo nakúpite, uvaríte, operiete, upracete, keď sa staráte o svoju rodinu, ale je to 

o tom, že prijmete ZODPOVEDNOSŤ za každú svoju myšlienku, ktorú vytvoríte, aby ste 

dokázali zostať v JEDNOTE, takže  mať v JEDNOTE svoje energie, ktoré tvoríte, čiže 

myšlienky, slová, rozhodnutia, skutky, pocity a emócie.  

Potrebujete pochopiť, že za toto všetko, aby ste prijímali svoju ZODPOVEDNOSŤ, 

čiže aby ste sa stali  CELISTVOU BYTOSŤOU v JEDNOTE. 

Vtedy ako ľudská bytosť prestávate tvoriť dvojtvárnosť alebo mnohotvárnosť, 

pretože tých tvári môže byť viac ako dve.  Práve vtedy, keď prestávate tvoriť dvojtvárnosť 

alebo mnohotvárnosť prestávate MANIPULOVAŤ.  

Je to veľmi dôležité, pretože práve tie manipulácie, klamstvá, intrigy, a podlosti 

umožňujú vytvárať všetky tie falošné obrazy, ktoré vám potom spätne vaše ego a hlavy pýchy 

predostrú ako jedinú objektívnu pravdu reality života, na ktorej VY SAMI začnete 

tvrdohlavo a zarputilo trvať.  

Toto je ten okamih, kedy ste energeticky pripravený k tomu, aby ste začali vytvárať 

tieto veľmi silné energetické prepojenia a väzby práve cez neodpustiteľnosť a nezrušiteľosť.   

Aby to nebolo tak jednoduché, je pre vás potrebné, aby ste si uvedomili, že energetická 

rovina hláv pýchy pôsobí rovnako silne v obidvoch polohách kyvadla, čiže v dualite, ktorá tu 

na Matke Zemi pôsobí. 

Takže môžete to vytvárať nie len v tej navonok prejavenej energetickej rovine pýchy, 

čiže v svojej  nadutosti, namyslenosti, falošnej hrdosti, nadradenosti, dôležitosti, povýšenosti, 

vyvolenosti či neomylnosti, ale je to rovnako silné aj v polohe pýchy obete čiže v energii 

poníženia, pokorenia, bezmocnosti, utrpenia, nemohúcnosti, nehodnosti, zlyhania, nenávistí, 

zášte, neprajnosti a pomstychtivosti.  

Uvedomte si, že vaše tvorenie z energetickej roviny pýchy v týchto jej dvoch polohách 

je rovnocenné.  Nie je to tak, že v jednej by to bolo viac a v druhej menej. A toto si uvedomte.  

Práve preto sú tieto energetické väzby a previazania tak energeticky silné.  

Kedže ste ich vytvorili VY SAMI, tak žiadna iná ľudská bytosť nemá tu moc ani silu, aby 

ich zmenila, rozviazala, rozplietla a odomkla.  

Ten kľúč máte len VY SAMI v sebe uložený.  

Len VY SAMI viete, ako ste tieto energetické väzby vytvorili a preplietli, čiže len VY 

SAMI ich môžete rozpliesť, keď pochopíte a prijmete Poznanie toho, prečo a ako ste to vytvorili.  

Keďže neprijímate za to svoju ZODPOVEDNOSŤ, lebo však nemusíte a niekto iný vás tých 

hriechov zbavil a nesie ich za vás, stále celé veky tie energetické väzby medzi vami pôsobia a práve 

naopak, nie len že ich nerozpúšťate, ale ich znásobujete a robíte ich silnejšími.  

Môžete si to predstaviť tak, že v prvom živote tie energetické väzby vytvoríte ako keby 

niťami. V ďalšom živote tie nite vymeníte za silné vlkna. V tom nasledujúcom ich nahradíte 

povrazmi a potom ich posilníte a vytvoríte ako laná a v niektorom z ďalších životov ich nahradíte 

reťazami.  

Samozrejme ten pôvodný priestor nedokážete zväčšiť, takže keď ste sa v tom prvom živote 

zviazali niťami a postupne se ich nahradili reťazami, tak ten priestor,v ktorom sa pohybujete ste 

sami pre seba zmenšili. 

Práve toto je to, čo vo vás potom vytvára tú bolesť.  

Tu do toho vstúpi energetická rovina strachu, pretože strach vo vás zámerne vytvára boj., 

Boj vo vás vytvorí energiu bolesti, ktorá je potravou pre strach ako taký, čiže prvotným zámerom  

strachu je, aby bolo vo vás vytvorené čo najviac bolesti.  



Týmto strach dosiahne to, že má dostatok potravy pre seba a pre svoje deti pomocou, 

ktorých vás ovláda  a to sú všetky hlavy pýchy, ktoré v sebe zrodíte a ktorým dovolíte rásť.  

Čím väčšiu bolesť strach vo vás vytvorí, tým viacej chcete bojovať.  

Takto sa ocitnete v uzatvorenom kruhu nekonečného boja a bolesti, ktorá sa vo vás 

týmto spôsobom vytvára a práve preto, že vám Poznanie o tejto ZODPOVEDNOSTI bolo 

zobraté, nevidíte, že VY SAMI máte v rukách ten nástroj a možnosť, aby ste to zmenili, 

pretože len VY SAMI môžete rozpustiť tieto energetické previazania, ktoré ste vytvorili práve 

tým, že umožníte sami sebe,  aby ste prijali Poznanie o tom ako, kedy a prečo ste tieto 

energetické väzby  VY SAMI vytvorili.  

Práve cez toto Poznanie to potom v hlbokom súcite dokážete PRIJAŤ a ODPUSTIŤ 

samým sebe a všetkým ostatným, čím tieto energetické väzby rozpustíte a vrátite sami sebe aj 

tým druhým SLOBODU a tak prestanete túto bolesť v sebe vytvárať, pretože tie reťaze 

ktorými ste sami seba zviazali, prestanete vytvárať.  

Tie reťaze vás prestanú zraňovať a keďže už v sebe nemáte tú bolesť, tak prestanete 

bojovať. Prestane to byť pre vás potrebné, aby ste bojovali a vtedy nemusíte hrať a vytvárať 

ďalšie masky a tak dostanete do súladu svoje myšlienky, slová, rozhodnutia,skutky, pocity 

a emócie a opäť ste sa stali slobodnou ľudskou bytosťou.  

A toto je uzatvorený kruh. 

Takže to tretie čo spoluvytvára tieto energetické väzby a prepojenia medzi vami 

navzájom, čo spolupôsobí s tou neodpustiteľnosťou a nezrušiteľnosťou je práve vaša 

tvrdohlavá zarputilosť a zatvrdenosť, na trvaní že len VY SAMI viete, čo je objektívnou 

pravdou tej situácie alebo toho života a keď to pomenujeme inými slovami, je to vaše 

nepochopenie tej objektívnej pravdy a situácie, ktorá sa naozaj stala.  

Takže je to vaša vlastná zarputilosť, tvrdohlavá zatvrdenosť a neodpustiteľnosť, ktorá 

vytvára v jednote s týmito dvoma energiami tú nezrušiteľnosť tých všetkých sľubov, 

prísah, kliatieb a prekliatí, ktoré potom v línií času vytvárajú vaše vzorce správania 

a z nevedomých rovín ovplyvňujú práve cez tieto nevedomé vzorce nie len vaše rozhodnutia 

a skutky, ale aj to ako myslíte.  

Toto si veľmi dobre uvedomte.  

Tým, že to ovplyvňuje váš spôsob tvorby myšlienok, má to nepredstaviteľne veľký dopad na 

realitu vášho života, čiže toho čo reálne žijete a je to tak preto, že myšlienka je nástrojom tvorenia.  

Napriek tomu, že sa čoraz viac vo vašej spoločnosti o tom hovorí, zase to prijímate len 

povrchne, pretože takmer každý z vás v dnešnej dobe už v podstate prijíma, že myslienka je 

nástrojom tvorenia, ale v tej realite vašich životov sa to nepremietlo.  

Viete prečo je to tak?  

Pretože stále nedokážete pochopiť, uchopiť, vidieť a prijať túto vnútornú hlbokú 

ZODPOVEDNOSŤ, lebo je to ZODPOVEDNOSŤ za to, ako tvoríte svoje myšlienky.  

Je to ZODPOVEDNOSŤ za to aké a ako vyslovíte slová, ktoré chcete povedať.           

To znamená nielen to aké slová poviete, ale aj akú energiu do tých slov dáte.  

Je to ZODPOVEDNOSŤ za to ako sa rozhodnete, aké emócie a pocity v sebe vytvoríte, 

čomu dáte prednosť, čo dovolíte, aby vás ovládlo, či to je Láska a Súcit, Pokora a Úcta, alebo 

to bude pýcha a strach  a následne vaše ego a aké skutky na základe toho všetkého potom 

vytvoríte.  

Málokedy máte uvedomenie, že za tými vašimi skutkami sú práve vaše myšlienky.  

Keby ste dokázali zmeniť tvorenie vašej reality práve vo vašich myšlienkach, tak aj ten 

reálny skutok, čiže ten výsledok v tej hmote by bol úplne odlišný.  

Za toto všetko potrebujete prijať svoju ZODPOVEDNOSŤ. 



V súčasnosti to však stále nevidíte a nechávate sa vláčiť energiami myšlienok, ktoré sú 

zámerne do vášho kolektívneho vedomia vkladané a  ktoré z kolektívneho vedomia následne  

prijímate za svoje vlastné a necháte sa nimi potom vláčiť a ovládať a vôbec nevidíte, že 

prostredníctvom nich tú realitu svojho života tvoríte.  

Skúste začať  prijímať ZODPOVEDNOSŤ za myšlienky, ktoré tvoríte.  

Skúste to najprv aspoň hodinu každý deň a uvedomujte si aké myšlienky k vám prichádzajú.  

 Tu funguje Vesmírny zákon rezonancie, čiže podobné priťahuje podobné.  

Takže ak dovolíte a prijmete za svoju vlastnú akúkoľvek myšlienku strachu, ona pritiahne 

ďalšie a ďalšie a vy si potom myslíte, že sú to vaše vlastné myšlienky.  

Preto si to začnite všímať a uvedomovať a rovnako ako vedome tvoríte v tej hmote, keď 

čokoľvek vytvárate, tak aj v rovine svojich myšlienok si uvedomujete, čo sú to za energie, ktoré 

svojimi myšlienkami tvoríte a začnite tvoriť a pracovať vedome.  

Je pozitívne, ak si uvedomíte, že je to práca ako každá iná, len ju nevykonávate v rovine 

hmoty, v ktorej žijete a tam je vaša práca hneď viditeľná, ale vedzte, že je častokrát oveľa 

dôležitejšia ako tá rovina hmoty, pretože energia vašich myšlienok je to prvotné čo vytvoríte 

a hmota je až druhotná.  

Práve to, čo vytvoríte v energetickej rovine svojich myšlienok, sa 

vám potom v realite hmoty prejaví vo vašom živote.  
V tomto procese zvedomovania si súvislostí, je potrebné si uvedomiť, že to na čo 

upriamujete pozornosť v svojich myšlienkach, tak to znásobujete v svojom živote a nielen, že sa to 

stane súčasťou vášho života, ale máte toho v svojom živote stále viac a viac.   

Práve preto potom potrebujete vynaložiť oveľa viac práce a námahy, aby ste to v svojom 

živote dokázali zmeniť. Preto je vždy jednoduchšie vrátiť sa späť z kratšej cesty.  

Častokrát sa vám stane, že keď prejdete príliš dlhý úsek tej cesty, nemáte už silu na to, aby 

ste sa vedeli otočiť a vrátiť späť. To je dôsledkom toho, že častokrát v živote, keď sa dostanete do 

určitého bodu, už to nedokážete zmeniť.  

Je to tak preto, lebo to už nedokážete potom vidieť.  

Už ste tak zaslepení a pohltení v energiách, ktoré vás ovládajú, že tú objektívnu pravdu 

proste nevidíte.  

Už nedokážete vidieť, kam sa máte vrátiť späť, pretože vôbec nevidíte, že smer cesty, ktorý 

ste si vybrali vás odklonil od Lásky a že sa Láska z vášho života stratila.  

Už nedokážete vidieť, ste sa prestali rozhodovať a konať v LÁSKE.  

Nevidíte, že súčasťou vášho života sa stal strach, nenávisť, neodpustenie, pocit viny 

a rovnako nevidíte, že žijete len pre pomstu a úplne sa z vás stratilo Poznanie života v LÁSKE, lebo 

nevidíte, že nežijete v LÁSKE a že ste sem prišli práve preto, aby ste svoj život prežili v Láske, 

Radosti, Šťastí a Naplnení.  

A tak žijete len pre pomstu alebo nenávisť, pretože ste sa stali zatrpknutý a v týchto 

energiách ten svoj život potom aj dožijete.  

Ak nedokážete v tom konkrétnom živote nájsť cestu späť k Láske, tú ďalšiu šancu 

a príležitosť dostanete v tom ďalšom živote, ale všetky energie, ktoré ste v tom predchádzajúcom 

živote vytvorili, sú stále vašou súčasťou.  

Práve  z nich sa vám v nevedomých rovinách vytvorili vzorce vášho správania.  

Až keď dokážete pochopiť a prijať poznanie, prečo tieto nevedomé vzorce vášho správania 

máte, prečo konáte tak ako konáte, môžete ich práve tým pochopením a rozpustením týchto 

energetických väzieb a prepojení zmeniť. 

Dáte tak sami sebe SLOBODU, aby ste sa mohli slobodne rozhodnúť a vrátiť sa späť 

k LÁSKE a naozaj žiť naplno svoje životy s LÁSKOU, RADOSŤOU a ŠŤASTÍM. 

 


