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Takto strach v ľudskej bytosti vytvára bolesť aj pôsobením z tých nevedomých rovín,                           

do ktorých uložil tieto vzorce správania.  

Potrebujete tie nevedomé vzorce správania prehliadnuť práve tým vedomým bytím v tom 

prítomnom okamihu a uvedomením si princípov tvorenia a  následným prijatím 

ZODPOVEDNOSTI za to, ako energie sami v sebe tvoríte.  

Zase sme sa dostali k tej ZODPOVEDNOSTI.  

O tejto ZODPOVEDNOSTI vám od počiatku hovorím.  

Toto je ZODPOVEDNOSŤ, ktorú čakám, že ako jednotlivci, tak aj ľudstvo prijmete.  

Táto ZODPOVEDNOSŤ Vám bola nahradená slovom „hriech“.  

Preto tomu odvtedy nerozumiete.  

Túto ZODPOVEDNOSŤ si zamieňate za slovo „hriech“.  

Až vtedy, keď pochopíte, že žiadny hriech neexistuje, nikdy neexistoval a ani v budúcnosti 

existovať nebude, a nahradíte ho slovom ZODPOVEDNOSŤ, ktorú prijmete, dokážete tento 

nevedomý vzorec správania, ktorý strach do vašich nevedomých rovín uložil, práve týmto 

Poznaním rozpustiť. Toto je uzatvorený kruh, ktorého podstatou je práve to PRIJATIE.  
 

PRIJATIE svojej vlastnej ZODPOVEDNOSTI za svoje bytie v celej línií času bytia, ako 

tej nesmrteľnej bytosti.   

Tým prijatím dostanete ako dar SÚCIT aby ste dokázali SAMI SEBE ODPUSTIŤ, že ste 

dovolili strachu, aby vám toto Poznanie o ZODPOVEDNOSTI zobral a nahradil ho falošnou 

ilúziou hriechu.  

Práve v tom hlbokom ODPUSTENÍ SEBE SAMÝM, cez to pochopenie a prijatie tohto 

Poznania ten nevedomý vzorec správania, ktorý strach do vás vložil, rozpustíte.  

Toto je uzatvorený kruh. 
 

Tým, že sa vám podarí tento nevedomý vzorec správania rozpustiť, prestanete aj v tej rodovej 

línií meniť tú Lásku na Nelásku, s ktorou v tej dobrej viere voči svojim potomkom konáte. 

Dokážete voči nim zotrvať v Láske a práve v tej BEZPODMIENEČNEJ LÁSKE dovolíte 

svojim potomkom, aby si oni sami z toho nekonečného poľa všetkých možností svojím slobodným 

rozhodnutím vybrali svoje skúsenosti tak, by zostali v súlade so svojou dušou a s poslaním, 

s ktorým sa na Matku Zem narodili. 

Keďže vy sami zostanete v BEZPODMIENEČNEJ LÁSKE a dokážete prijímať slobodné 

rozhodnutia svojich potomkov, aj oni cez to BEZPODMIENEČNÉ PRIJATIE voči vám 

zostanú v BEZPODMIENEČNEJ LÁSKE a tak napriek tomu, aké skúsenosti si pre seba 

vyberú,  v tej rodovej línií budete odovzávať energiu LÁSKY, BEZPODMIENEČNEJ 

LÁSKY, SÚCITU a PRIJATIA.  

Toto je uzatvorený kruh, v ktorom môžete rozpustiť ten nevedomý vzorec správania, 

ktorý strach do vás zapísal a ktorým ste práve tú LÁSKU v pokrvnej rodovej línii potom 

v dobrej viere zmenili na Nelásku.  
 

Práve tým, že spolupôsobením AA Michaela ako veľkého archanjela času, ktorý vám ako 

svoj dar priniesol SLOBODU, ste sa dokázali začať vymaňovať z područia neslobody 

a rozhodovať sa slobodne, tak ste sami sebe umožnili, aby na Matke Zemi rástla LÁSKA, 

pretože práve tým, že ste sa učili PRIJÍMAŤ situácie, ktoré sú súčasťou vášho života, ste 

prostredníctvom SÚCITU dokázali sami sebe ODPUSTIŤ.  

Dostali ste tak schopnosť a možnosť vedome začať rozhodovať o svojich životoch.  

Tak máte možnosť vidieť tieto nevedomé vzorce správania, ktorými strach dlhé veky 

ovplyvňoval vaše životy a máte možnosť a príležitosť k tomu, aby ste ich práve cez to vedomé 

bytie tu a teraz mohli začať  rozpúšťať.  



Toto je dar, ktorý vám do vašich životov priniesla práve bytosť SLOBODY.  

Práve tým, že ste SLOBODU prijali, môžete vedome a slobodne s tým vedomým zámerom 

pracovať na tom, aby tieto staré vzorce správania, ktoré v tých dávnych vekoch strach do vás 

vložil, ste mohli rozpustiť.  

Je to vedomá práca, ktorou môžete posilniť pôsobenie LÁSKY na Matke Zemi, ktorá  

spätne rozpúšťa všetky energie, ktoré strach vytvára k tomu, aby vás zovrel do svojej moci.  

Toto je veľmi hlboké uvedomie si a skúste si to prečítať niekoľko krát.  

Tento dar vám priniesol AA Michael, ktorý vám pomáha rozpúšťať tie energetické putá, ktoré 

v svojom bytí vytvárate, ak si ich dokážete zvedomiť.  

Tým, že vám AA Michael priniesol energiu SLOBODY do vášho bytia v tomto čase, práve 

táto energia SLOBODY vám ako svoj dar priniesla túto možnosť.  

Pretože, ak vedome prijmete túto SLOBODU ako svoj dar, práve ZODPOVEDNOSŤ, 

ktorú pochopíte a prijmete v tej hĺbke, pomôže energeticky rozpustiť všetky energie, ktoré 

slovo „hriech“ na Matke Zemi vytvorilo, aby ste mohli vidieť a prehliadnuť tú manipuláciu,  

ktorá touto zámenou slov, bola strachom zámerne vytvorená.  

A tak môžete vidieť a odhaliť tie nevedomé vzorce správania, ktoré strach do vás vložil 

práve tým, že slovo ZODPOVEDNOSŤ nahradil slovom „hriech“.  

Toto je uzatvorený kruh. 
 

Ak si to prečítate, niekoľko krát po sebe, ľahšie pochopíte podstatu toho, čo vám týmto 

Poznaním odovzdávam, aby ste to potom dokázali vo svojich životoch, nie len pochopiť, ale aj žiť. 

Aby sme skončili optimisticky, uvedomte si, že LÁSKA ako taká si vždy nájde cestu.  

LÁSKA si vždy nájde spôsob a vždy vám vo vašom živote prinesie novú a ďalšiu 

príležitosť k tomu, aby ste sa mohli k LÁSKE navrátiť.  

Samozrejme záleží potom na vás, či dokážete tú príležitosť, ktorú vám LÁSKA priniesla, 

vidieť, alebo nie a či sa dokážete pre LÁSKU rozhodnúť, alebo dovolíte strachu, aby vás vo 

vašom živote ovládal a diktoval vám, ale vedzte, že LÁSKA vám vždy tú novú príležitosť 

prinesie. LÁSKA je stále s vami až do vášho posledného výdychu aj vtedy, keď to nevidíte. 

Je to LÁSKA vašej duše, vášho ducha i Stvoriteľa, ktorá počas celého vášho života je 

vašou súčasťou.  

Je dobre, keď si uvedomíte, že je to len jedna strana vášho bytia, pretože ako ľudská bytosť 

spoznávate práve tú rôznorodosť polarít a ako nesmrteľná bytosť to nie je jediná vec a skúsenosť, 

ktorú sa učíte a spoznávate práve v dualite tu na Matke Zemi.  

Takže je to nikdy nekončiaca sa cesta nielen v tom konkrétnom živote tej ľudskej bytosti, ale je 

to nekončiaca sa cesta v línií času vášho bytia ako tej nesmrteľnej bytosti, ktorou ste.  

A tak to je. Amen. 
 

Otázka: Pre pokrvnú rodovú líniu, máme v DNA zakódovaný SÚCIT a BEZPODMIENEČNÚ 

LÁSKU, ktorú sme dostali ako DAR a práve tento DAR potom vytvára v človeku kvalitu, ktorú 

civilizácie s inou DNA nemajú a môžeme ju pomenovať ''ľudskosťou“?  

Odpoveď: Skorej by som to nazval inými slovami, lebo čo si kto pod tým pojmom „ľudskosť“ 

predstavuje je jedna vec, ale čo je naozaj pravda, je to, že ľudské bytosti, ktoré teraz žijú na Matke 

Zemi, majú schopnosť prežívať EMÓCIE, POCITY a CITY a v tomto zmysle sa to môže považovať 

za tú ĽUDSKOSŤ.  

To znamená, že ĽUDSKOSŤ je schopnosť mať EMÓCIE , POCITY a CITY, na základe, 

ktorých sa vlastne tá ľudská bytosť potom rozhoduje a koná, ale nie sú to vždy len tie pozitívne pocity 

a treba v tom vidieť tú dualitu, lebo aj tá nenávisť, chamtivosť, neprajnosť, nevraživosť, zlosť, závisť, 

žiarlivosť, pomstychtivosť a hnev je emócia.  

Toto je jeden z najdôledžitejších aspektov ľudskej rasy na Matke Zemi, že nie ste robotizovaní, 

teda aspoň zatiaľ nie a toto mnohé tie iné civilizácia a teda  väčšina z nich, nemajú.  

Preto sú veľmi časté ako keby nájazdy tých iných civilizácii – rabujúcich a pelieniacich, ktoré 

hľadajú tie iné planéty z ich zdrojmi, ktoré sú pre nich potrebné na prežitie. Tam o nič iné nejde, len 



ich vyrabovať a nie je tam u nich vôbec žiadna emócia, t.j. oni to potrebujú a hľadajú a keď to nájdu, 

tak pre vlastné potreby to využijú.  

Otázka: Toto je prípad aj mimozemskej civilizácie, ktorá prišla pred cca 80 tisíc rokmi   na 

územie dnešnej Bosny, kde zničila civilizáciu, ktorá tam postavila pyramídy? 

Áno, lebo tam nebol u nich žiadny súcit, žiadna spolupatričnosť, žiadna snaha sa rozdeliť, oni 

proste tak fungujú. Pre nich to nie je o tom, že oni by chceli naschvál niekomu zle, lebo toto oni 

nepoznajú. Oni len vedia, že k prežitiu niečo potrebujú a to si zoberú, či sú to nerasty, voda, krv alebo 

nejaká iná forma energie. Toto z ich pohľadu nie je nič zlé, lebo oni nevedia v tej podstate, že to čo 

robia, je zlé. Musíš si to predstaviť tak, ako keď máš malé dieťa, ktoré najprv nevie nič a ani nevie, že 

nevie nič a nevie čo je zlé a nevie čo je dobré, musí sa to najprv naučiť.  

Takže emočná úroveň u týchto mimozemských civilizácii absentuje a napriek vysokému 

stupňu inteligencie a technickým znalostiam táto  emočná súčasť u nich neexistuje.  

Zase si to prestav tak, že aj medzi vami ľuďmi sú také ľudské bytosti napríklad vedci, 

matematici, ktorí sú veľmi technicky zameraní ľudia, ktorí žijú vo svojom svete laboratórii a čísiel, 

ako keby odtrhnutí od reality života a tak si potom nevytvoria ani partnerská  ani rodiny a nič im to 

ani nehovorí, lebo ten ich život v tom ich svete sa  naplní prostredníctvom výskumu, programovanie 

a podobne. Preto takýto ľudia potom nechápu svojich kolegov, ktorí majú rodiny, že potrebujú ten čas 

venovať deťom, ísť na dovolenku a žiť ten život aj iný ako pracovný, lebo oni nechápu tú potrebu 

toho spoločenského a emočného vyžitia, je im to proste cudzie.  

Keď si to predstavíš globálne ako celú civilizáciu, ktorá takto funguje, ale ešte v tom tvrdšom 

režime, čiže oni ani nemajú ten zážitok vlastnej rodiny, ktorá by ich vychovala a v ktorej by nejaký 

emočný základ dostali, pretože v tej civilizácii toto proste vôbec neexistuje, tak potom tá civilizácia, 

s takouto DNA, a nie je len jedna vo Vesmíre, tak oni lietajú a presúvajú sa Vesmírom a hľadajú pre 

nich vhodné podmienky, buď na ich nové pôsobisko, alebo miesto, kde môžu získať zdroje, ktoré sú 

pre nich potrebné na prežitie  

Otázka: Takže to, čo sa v súvislosti s pandémiou na Zemi deje, je súčasťou snahy o zabránenie 

toho, aby ľudia túto kvalitu – čiže „ľudskosť“ mohli  využivat? Nie, nie je. 

Otázka : Prečo sa to teda vlastne deje?   

Odpoveď : To čo sa momenálne deje,  je ako keby ten boj dobra so zlom, čiže Svetlo a Tma, 

Láska a Strach, ale nejde tu o zničenie emócii ako takých , ale o ovládnutie ľudí tým strachom, čiže tou 

tmou.  Pretože  aj to je forma emócie, lebo keby to ľudia prestali cítiť a vnímať, tak by sa vlastne 

prestali báť. Tie emócie by prestali produkovať, myslím tým tie emócie strachu a tie bytosti by nemali 

z čoho energeticky žiť. To sú dve rozličné veci.  

Otázka: Aké bytosti by nemali z čoho žiť?  

Odpoveď: To sú tie entity, ktoré z toho strachu žijú.  

Otázka: Toto čo sa teraz deje vytvárajú tieto entity ?  

Odpoveď : Áno, aby oni mali dostatok potravy pre svoju existenciu.  

Otýzka: Skutočnosť, že nechápeme to, čo sa teraz deje, je preto, že tieto entity nevidíme?  

Odpoveď: Áno, lebo ani ich nevidíte a ani ich nedokážete pochopiť. Každá myšlienka, ktorú 

vyprodukujete, má svoju energiu a preto žáleží aká je to myšlienka a akým emočným nábojom je 

naplnená, čiže záleží na tom, aký je jej obsah. Keď  je v ľuďoch vyburcovaný strach, napríklad zlými 

správami, udalosťami a podobne, to znamená, že sú to tie pocity, neistoty, strachu, beznádeje, 

bezmocnosti, nemohúcnosti a depresie, tak energia takýchto myšlienok posilňuje tú stranu tmy, 

z ktorej ona sama žije. To máš presne tak, prečo sa robili v staroveku, stredoveku a robia sa aj dnes 

rôzne rituály, ktoré mali nejaký význam, čiže ide o to „ čarovanie“, aby niečo posilnili, zničili alebo 

privolali a ono to fungovalo, lebo tá sila myšlienky  je tak silná, že pri tom správnom spôsobe práce to 

zhmotní. Takže toto, čo sa momentálne deje, nerobia mimozemské civilizácie, ale robí to tá TMA, 

ktorá je na Matke Zemi.   

Tie mimozemské civilizácie z toho však ťažia práve tú energiu, ktorá sa tým na Matke Zemi 

vytvorí a preto je to pre nich zaujmavé tú planétu potom okupovať. Lebo jedna vec  je to nerastné 

bohatstvo Matky Zeme ako drahokami, zlato, ropa, vopa a plynné látky, ktoré môžu využiť do svojich 

vesmírnych plavidiel, ale druhá vec je tá energetická rovina, ktorú okrem toho, že ju môžu využit 

v svojich technológiách, môžu ju využiť aj sami pre seba ako bytosti.  


