
Očakávanie a pocit viny – 4.časť 

Prijatím ZODPOVEDNOSTI ako nedeliteľnej a nerozdeliteľnej súčasti SLOBODY, 

slobodného rozhodnutia a slobodnej vôle, dokážete zostať ako jednotlivci, ale aj celá 

spoločnosť v POKORE a žiť svoje životy v JEDNOTE a ROVNOCENNOSTI  so  všetkými 

ostatnými, čo vytvára uzatvorený kruh vzájomnej lásky, rešpektu, tolerancie, empatie, súcitu 

a láskavosti medzi ľudmi. 

Avšak prijatím SLOBODY bez prijatia ZODPOVEDNOSTI, vytvoríte úplne rozdielny 

kruh, ktorý vám vráti naspäť do vašej spoločnosti oddelenosť, chamtivosť a hierarchiu moci, 

ktorá vám tú SLOBODU zoberie a vráti vás naspäť do poroby.  

A toto je rovnako uzatvorený kruh. 
 

Je dobre, ak si uvedomíte, že ten vzorec, ktorý strach už raz použil, máte stále uložený vo 

vašom nevedomí, vo vašich energetických rovinách a je vašou súčasťou.  

Toto je dôsledok Vesmírneho zákona zachovania energie, ktorý vám hovorí, že všetko čo 

vytvoríte, je stále vašou súčasťou a nič sa nestráca.  

Môžete tie energie iba transformovať a meniť ich prostredníctvom vášho 

Súcitu, Lásky a Odpustením na vyššie vibrácie LÁSKY. 

Práve preto, že tento vzorec správania je vašou nevedomou súčasťou a máte ho 

zapísaný v svojich nevedomých rovinách, keď prestanete byť bdelý a uvedomovať si tieto 

súvislosti, v každom okamihu vášho bytia, veľmi ľahko vás prostredníctvom vášho ega, 

dokáže strach znovu zmanipulovať a energeticky vrátiť späť o tisíce rokov, pretože vám 

zoberie práve cez váš pocit viny, vašu SLOBODU.  
 

Preto sa v línií času na Matke Zemi opakovalo to, že civilizácie, ktoré tu boli a tak ako sa 

rozvíjali a keď v svojom rozvoji dosiahli rozkvet, tak napriek tomu, práve keď boli v tom rozkvete 

a na svojom vrchole, tak samé seba zničili.  

Ako ľudstvo stojíte teraz na rázcestí, kde sa rozhodujete, či sa dokážete vydať cestou Lásky, 

Tolerancie, Rešpektu a Empatie, alebo práve naopak  vykročíte na cestu tej chamtivosti 

a oddelenosti, ktorá práve v dôsledku toho, že ste prijali právo sa slobodne rozhodovať  v súlade so 

svojou slobodnou vôľou, ale neprijímate svoju vlastnú zodpovednosť za to ako konáte, tak v pýche 

všemocnosti a arogancie moci samých seba  zničíte.  

Možno si hovoríte, že vám hovorím stále to isté, ale opakovanie je Matkou Múdrosti a čím 

viacej krát si to prečítate a hoci si myslíte, že je to to isté, vždy vám to poviem inými slovami a 

ľahšie sa to poznanie do vás zapíše a stane sa vašou súčasťou.  

Hovorím vám to opakovane preto, lebo tá hranica je nesmierne tenká.  

Je tenšia ako pavučina, ktorú utkajú malé pavúčiky.  

Nie, veľké pavúky, ale malé pavúčiky.  

Práve preto ju potom veľmi ľahko, dokážete prehliadnuť.  

Ani nezbadáte, že ste sa ocitli na druhej strane a že ste začali konať z pýchy, strachu a 

nelásky.  

Tie nástroje, ktoré strach používa, sú naozaj energeticky veľmi silné a je pre vás ťažké sa 

vymaniť z energie moci strachu, pýchy a nelásky, keď do nej raz spadnete.  

Častokrát sa vám to v minulých životoch nepodarilo a preto sa potrebujete naučiť byť 

vedome prítomný v každom okamihu svojho života a bytia a zároveň si uvedomovať ako prúdia tie 

energie a aké energetické väzby svojimi myšlienkami, rozhodnutiami, skutkami, pocitmi 

a emóciami naozaj tvoríte.  



Tieto väzby a energetické prepojenia vidíte v tej objektívnej pravde len vtedy a jedine 

vtedy, keď se v POKORE. 

 V POKORE môžete byť len vtedy, ked dokážete prijímať svoju vlastnú 

ZODPOVEDNOSŤ, za všetky svoje skutky, pocity, emócie, slová, rozhodnutia a myšlienky 

a keď v svojom energetickom poli nesiete len svoju vlastnú ZODPOVEDNOSŤ.  

Ak dovolíte, aby sa do vášho energetického poľa dostala ZODPOVEDNOSŤ  tých 

druhých ľudských bytostí a vy ju prijmete, zoberie vám ZODPOVEDNOSŤ  tých druhých 

ľudských bytostí vašu POKORU. 

Avšak vedzte, že to ani nevidíte a ani si to neuvedomujete, že to tak je a že sa to udeje.  

Práve tým, že vám ZODPOVEDNOSŤ tých druhých ľudských bytostí, ktorú ste prijali 

zobrala vašu POKORU, ste stratili svoju SLOBODU.  

Toto je uzatvorený kruh, cez ktorý som vám vysvetlil, ako je vaša SLOBODA 

previazaná s vašou POKOROU. 
 

Toto Poznanie som vám ešte zatiaľ nevysvetľoval a zvedomujem vám ho prvý krát.  

Je dobré, ak si začnite uvedomovať, aj tieto súvislosti medzi slobodou a pokorou ako takou.  

 Vedzte, že ľudská bytosť, ktorej bola zobratá jej SLOBODA, v dôsledku toho, že ona 

prijala do svojho energetického poľa ZODPOVEDNOSŤ druhej ľudskej bytosti, nikdy nie je 

v POKORE.  

Práve naopak, táto ľudská bytosť samú seba POKORUJE. 

Už som vám vysvetlil rozdiel medzi pokorou a pokorovaním a tak viete, že pokorovanie 

je len falošná ilúzia pokory, ktorou bola zámerne pokora ako taká, nahradená pokorovaním 

práve k tomu, aby  tie ľudské bytosti, ktoré v rámci hierarchie moci vo vašej spoločnosti  tú 

NEROVNOCENNOSŤ vytvárajú, mohli pokorovať všetky tie ľudské bytosti, ktorým ich 

SLOBODU zobrali.  

Toto je uzatvorený kruh. 
 

Častokrát si to ani neuvedomíte, že sa tak začalo diať.  

Nevidíte to práve preto, že tento proces ODDELENOSTI sa deje vo vašich rodinách, 

kde ho ani nevnímate a neuvedomujete si ho, pretože sa častokrát deje v období, keď tie 

pokorované ľudské bytosti sú malými deťmi a tie ľudské bytosti, ktoré pokorujú sú práve ich 

rodičia, starí rodičia, alebo akýkoľvek dospelí v tej rodine, čiže ich súrodenci, tety a strýkovia.  

A tak tento model začnú tie malé ľudské bytosti potom prijímať ako správny.   

Avšak potom keď vyrastú, nedokážu rozoznať, keď sa tak začne diať v tom veľkom, 

v tej spoločnosti a práve preto potom dovolia, aby im tá sloboda bola zobratá a oni začali byť 

pokorovaní.  

V tomto prípade strach zneužil rodinu ako takú k tomu, aby mohol preniesť ten model, 

ktorý vytvoril v tom malom do celej spoločnosti, kde potom vytvára práve cez tú porobu 

veľmi veľké utrpenie nesmierne veľkého množstva ľudských bytostí. 

To utrpenie je energia, ktorá je potravou strachu a tým, že jej týmto spôsobom vytvorí 

naraz veľmi veľa, exponenciálne posilní stach svoju moc na Matke Zemi.  

To potom znamená, že dopad strachu je súčasne na celú Matku Zem a tak strach 

dokáže naraz pôsobiť v rôznych spoločenstvách v rôznych krajinách.  

Nepôsobí len izolovanie len v niektorej krajine.  

V tomto prípade strach energeticky vytvára celosvetové konflikty, vojny, rôzne 

nešťastia, epidémie a tak ukotvuje svoju moc na Matke Zemi.  

Toto uzatvorený kruh.  



Vieš ako to strach dosiahol?  Nie, neviem to. 

 Strach zobral schopnosť uvedomenia si toho, čo sa deje a čo sa chystá urobiť, čiže 

akou silou chce zaútočiť,  vám ľudským bytostiam práve v tom detskom veku, keď sa učíte 

a keď všetko prijímate na základe pozorovania a prežitých skúseností.  

Strach oslabil takto vašu pozornosť.  

Strach takto oslabil vašu schopnosť rozoznávať a oslabil vašu schopnosť vidieť 

pravdu, energeticky rozlíšiť čo vám ukazuje, a práve preto dnes nedokážete vidieť rozdiel,  čo 

je skutočná pokora a čo je pokorovanie.  

Práve preto sa mu podarilo energeticky vymeniť pokoru za poslušnosť.  

Avšak vo vytváraní týchto dvoch energií je priepastný rozdiel.  

Pretože pokorovanie tvorí v ľudskej bytosti bolesť. 

POKORA  tvorí v ľudskej bytosti LÁSKU. 

Práve okamih, kedy VY SAMI  dovolíte, aby ste sa rozhodli v súlade s očakávaniami 

druhej ľudskej bytosti a nenaplnili svoje vlastné poslania a túžby svojej duše, je ten okamih, 

kedy ste sami seba začali pokorovať a v tejto chvíli, ste stratili svoju slobodu.  

Toto je uztavorený kruh. 

Ak ste týmto spôsobom v svojom živote ako ľudská bytosť konali, práve tá energia, 

ktorou ste samých seba  pokorili, je potom nápomocná vášmu egu k tomu, aby ten starý 

vzorec správania z nevedomých rovín použil proti vám.  

A potom vaše ego vytvorí vo vás ten pocit viny, ak si dovolíte sa rozhodnúť v súlade so 

svojou túžbou, v súlade so  svojou dušou, so svojím poslaním a nenaplníte očakávanie tej 

druhej ľudskej bytosti, lebo tá energia,  ktorá je vo vás uložená chce opäť dosiahnuť to, aby 

ste sa nemohli rozhodnúť slobodne a ona chce, aby ste sami sebe tú slobodu zobrali.  

Môžete to zmeniť tým, že si uvedomíte ako tie energie pôsobia, že následne potom 

dokážete prijať, že ste tak voči sebe samým konali a ODPUSTÍTE si to. 

Práve v LÁSKE ODPUSTENIA sa rozpustí tá energia pokorovania a toho pocitu viny, 

ktorý pomáhala vytvoriť a keď sa rozplynú, v tom ODPUSTENÍ sebe samým, tak ste si vrátili 

spä dar SLOBODY a ani ste si to možno neuvedomili, že týmto rozhodnutím, ste prijali sami 

za seba, za svoj život späť svoju ZODPOVEDNOSŤ. 

Toto je uzatvorený kruh, v ktorom môžete vidieť ako je ZODPOVEDNOSŤ 

nedeliteľne  a nerozdeliteľne previazaná s vašou vlastnou SLOBODOU.  

Vedzte, že hoci vám bolo veľakrát povedané, že ak sa rozhodnete v súlade sami so 

sebou, so svojou dušou a svojimi túžbami, tak ste boli ako ľudská bytosť obvinený z toho, že 

ste sebecký, bezohľadný, arogantný a že nemáte úctu k druhým ľudským bytostiam, ktoré 

vám hovoria, ako sa máte rozhodovať, tak nič z toho nie je pravda a práve naopak v tej chvíli, 

ako ste sa dokázali rozhodnúť a postaviť sami za seba, tak ste v POKORE.   

Ste v POKORE práve preto, že prijímate ZODPOVEDNOSŤ za samých seba a dovolili 

ste, aby ste sa sami za seba postavili.  

Práve naopak, energia pokorovania, ktorá k vám prúdi od tej druhej ľudskej bytosti, 

sa vás snaží vo vašom slobodnom rozhodnutí spochybniť  a keď to dovolíte, tak z tej pokory, 

v ktorej sa nachádzate, sa preklopíte do energii pokorovania, ktorá od tej druhej ľudskej 

bytosti k vám bola vyslaná a ona vám zároveň zoberie vašu ZODPOVEDNOSŤ a prinesie 

vám ZODPOVEDNOSŤ  tej druhej ľudskej bytosti,  ktorú keď prijmete, tak vám zobrie vašu 

SLOBODU. 

Toto je uzatvorený kruh, ktorom sa vaša pokora práve energiou pokorovania zmenila 

na POSLUŠNOSŤ.  


