
Očakávanie a pocit viny – 5.časť 

Ak ste poslušnou ľudskou bytosťou, tak vy vtedy nevidíte, že ste stratili nielen svoju 

POKORU, ale stratili ste aj svoju SLOBODU a aj ZODPOVEDNOSŤ za seba samých a za 

svoj život.  

Toto je uzatvorený kruh.  
 

Potrebujete si to uvedomovať a v tom uvedomení potom aj konať.  

To  v praxi znamená, že potrebujete byť vedomý v každom prítomnom okamihu svojho 

života a bytia.  

A k tej otázke, ktorú si sa ma spýtala na začiatku posolstva, stačí,  ak si uvedomíte, že 

keď ste slobodnou ľudskou bytosťou, tak  prijímate svoju ZODPOVEDNOSŤ, ste 

v POKORE  a vtedy žiadny pocit viny za to,  ako sa  slobodne rozhodujete,  sami v sebe nikdy 

nevytvoríte.  

 A toto nie je o vašej pýche, ale toto je o vašej POKORE.  

A tak to je. Amen. 
 

Tu je potrebné, aby  ste mali v sebe aj VIERU, pretože tým, že ako ľudská bytosť nevidíte 

v tej hmote pôsobenie energetických rovín, ktoré je rozdielne od vášho fyzického videnia očami, tak 

častokrát v svojom živote konáte proti tomu, ako sa tie energetické roviny tvoria.  

Ak ako ľudská bytosť máte v sebe VIERU a prijmete tieto Poznania a dokážete si ich 

uvedomovať a v súlade s nimi konať, tak hoci v tej hmote nevidíte to pôsobenie tých energetických 

rovín, tak práve VIERA vám potom umožní, že v tej realite bytia, čiže práve v tej hmote uvidíte, 

ako ten dôsledok pôsobenia tých energetických rovín sa do tej hmoty,  čiže do reality vášho bytia 

premietne.  

Práve tou VIEROU a tým, že prijmete tie Poznania a dokážete začať konať v súlade 

s energetickými rovinami, ktoré sú však rozdielne od hmotných rovín, tak to, čo nevidíte vám 

vaša VIERA ako ten dôsledok potom v tej hmote zvedomí.  

Vaša VIERA, vám umožní potom to, aby ste to videli, pretože sa to  stane realitou a 

súčasťou vášho života.  

Tu ale potrebuje mať okrem VIERY aj TRPEZLIVOSŤ, pretože to, čo sa udeje 

v energetickej rovine pomerne rýchlo a za krátky čas, tak kým sa to ako ten dôsledok prenesie 

do tej hmoty, ktorý vy môžete reálne tými fyzickými očami ako ľudská bytosť vidieť a ktorý 

môžete aj prežívať, tak to trvá oveľa dlhší čas.  

Čiže tými energiami a v svojich myšlienkach to viete vytvoriť hneď, ale v tej hmote si 

na to musíte počkať.  

Toto vám umožnuje práve vaša VIERA, že sa tak stane.  

A tiež aj to, že tomu procesu aj samým sebe budete Dôverovať.  

Toto je tiež uzatvorený kruh.  
 

V rámci tohto procesu,  ktorý som vám teraz povedal, vás vie strach opäť manipulovať 

práve tým, že vám zoberie vašu TRPEZLIVOSŤ.  

Ak nemáte dostatok TRPEZLIVOSTI k tomu, aby ste dovoli tomu procesu, aby sa 

z energetickej roviny preniesol do hmoty, tak vám strach v dôsledku toho, že vy sami stratíte 

TRPEZLIVOSŤ zoberie vašu Vieru a Dôveru.  

Tým, že vám strach zoberie vašu Vieru a Dôveru vráti vás na počiatok. 



A toto je tiež uzatvorený kruh, pretože tou stratou Viery a Dôvery vytvorí  strach vo 

vás veľmi veľa bolesti a tým vás prinuti opäť k tomu, aby ste začali bojovať. 
 

A vy naozaj začnete bojovať.  

Začnete bojovať práve voči tej ľudskej bytosti, voči ktorej ste sa snažili tento proces 

tou Vierou  a Dôverou zmeniť.  

Týmto spôsobom vytvoríte sami v sebe ešte väčší hnev voči nej.  

A aj keď sa s ňou nestretávate v dôsledku toho nepochopenia a priepasti, ktorá sa 

medzi vami vytvorila, energia hnevu, ktorá sa vo vás znovu vytvorila  a vzrástla a ktorú voči 

nej vysielate a tá druhá ľudská bytosť  ju cíti a prijíma ju, tak ona potom túto priepasť ešte 

viac roztvorí.  

Môže ju roztvoriť tak veľmi, že v tom konkrétmon živote, už nedokážete cez ňu ten 

most LÁSKY, SÚCITU a ODPUSTENIA postaviť.  

Avšak v  tom nepochopení a neporozumení ako tie dve ľudské bytosti,  zotrváte potom 

po celý svoj život.  

Tým, že v ňom potom aj zomriete, prenášate si tú energiu nepochopenia 

a neporozumenia do toho nasledujúceho života.  

Toto je uzatvorený kruh.  

 

Vieš, čo posilňuje vašu TRPEZLIVOSŤ? Nie, neviem to.   

POKORA. 

Práve vtedy, keď dokážete zotrvať v POKORE, viete byť aj TRPEZLIVÝ a poskytnúť 

dostatok času tomu, aby sa tie energie, ktoré ste vytvorili v tej energetickej rovine, mohli 

premietnuť do tej hmoty, v ktorej to potom aj vy sami reálne ako dôsledok pôsobenia tých energií 

budete vidieť.  

Čiže čo to všetko spája,  je práve POKORA. 

A toto si uvedomte. 

Práve preto vám bola POKORA vedome a zámerne zamenená za POSLUŠNOSŤ,  čo bolo 

dosiahnuté prostredíctvom pokorovania.  

Práve preto si to stále zamieňate.  

Zamieňate si pokoru za poslušnosť  a rovnako si zamieňate pokoru aj za pokorovanie.  

Tým, že máte pokoru zamenenú za poslušnosť a pokorovanie, mnohí z vás nevidia tú 

skutočnosť, že energeticky sú nastavení v energii pýchy.  

Toto je dôsledok, práve tejto skutočnosti. 

Práve preto vám pýcha ako taká a jej pôsobenie, častokrát zostáva skrytá.  

A toto všetko o čom sme sa dnes rozprávali, to umožňuje.  

Takže týmto hlbokým pochopením toto klbko nepochopení,  môžete vlastne začať 

rozmotávať a odkryť sami pre seba, aby ste dokázali tie energie, ktoré jednak vy sami tvoríte, 

ale aj tie, ktoré k vám prichádzajú, správne pomenovať.  

Keď ich viete správne pomenovať, viete sa slobodne rozhodnúť a prijať za toto svoje 

rozhodnutie aj  svoju ZODPOVEDNOSŤ a to bez podmienok. 

Práve táto skutočnosť, že tú ZODPOVEDNOSŤ viete prijať bez podmienok, vám 

potom umožní, aby ste zotrvali v pokore.  

Toto je uzatvorený kruh. 

Aby ste mali ten obraz celistvý, tak tá kamenná guľa je váš POCIT VINY, tá reťaz je 

POSLUŠNOSŤ a tie okovy na rukách a nohách majú ten význam, že ste stratili svoju SLOBODU.  


