
NEROVNOCENNOSŤ – 8. časť 

Opäť sme sa dostali na počiatok.  

Prvým krokom, aby ste to mohli zmeniť, je skutočnosť,  že BEZ PODMIENOK 

prijmete, že to tak je a že to tak máte v sebe uložené a zapísané.  

Práve tým uvedomením si toho, ako vy sami konáte, keď sa nachádzate v pozícií obete, 

prijmete túto skutočnosť a prestanete sa tomu brániť a prestanete s tým bojovať.  

Ak dokážete prijať svoju ZODPOVEDNOSŤ za to, že ste sa preklopili do pozície obete, 

otvoríte svoje srde LÁSKE a SÚCITU.  

A to je druhý krok, ktorý potrebujete urobiť.  

A ten tretí krok je to, že to sami sebe ODPUSTÍTE,  čím všetky tie negatívne energie 

transformujete na LÁSKU a potom ich môžete prepustiť.  

Práve to ODPUSTENIE a PREPUSTENIE tých negatívnych emócií a pocitov vám vráti 

späť VOĽNOSŤ a vašu SLOBODU a vy začnete samých seba  vnímať ako ROVNOCENNÚ 

ľudskú bytosť.  

A to je štvrtý krok, ktorý potrebujete urobiť. 

Takže cez tieto štyri kroky sa dokážete vrátiť späť k ROVNOCENNOSTI. 

A tak to je. Amen. 

Ešte sa vrátim  na začiatok posolstva, keď som vám ako príklad ukázal tie rôzne mlyny. 

Tie mlyny sú rovnako rozdielne ako ľudské rasy.  

Ale v tej podstate každý z tých mlynov má tú schopnosť zomlieť tie obilniny, zrná, semená  

a rôzne plody, rovnako ako každá ľudská rasa ma tú schopnosť a dar zrodiť ten nový život.  

A v obidvoch prípadoch sú tie rôzne mlyny aj tie ľudské rasy úplne ROVNOCENNÉ. 

Práve tá rozdielnosť vám prináša do života rozmanitosť a krásu. 

Rozmanitosť je spojená s rozdielnosťou prostredia a okolností, v ktorom či už ten mlyn, alebo 

tá ľudská bytosť žije  a pôsobí. 

V priebehu času sa ľudské bytosti prispôsobili podmienkam, v ktorých žili, aby pre nich to 

prostredie, v ktorom žijú, mohlo byť čo najpriaznivejšie, lebo je to presne o tom, že v púšti úplne 

zbytočne postavíte mlyn s vodným kolesom. Takýto mlyn vám nezomelie žiadne zrno ani semená.  

Preto bez podmienok platí, že všetky tie mlyny sú ROVNOCENNÉ, rovnako platí, že aj  

všetky ľudské rasy sú navzájom ROVNOCENNÉ.  

Túto ROVNOCENNOSŤ zatiaľ najmenej dokážete prijímať, práve kvôli tej nesmierne 

veľkej bolesti, ktorá v tomto prípade tú NEROVNOCENNOSŤ vytvorila.  

Táto bolesť ľudstva je zatiaľ uložená v energetickej rovine milosrdenstva. 
 



Keď dokážete kráčať po ceste lásky, na ktorú sa veľká časť ľudských bytostí slobodne 

rozhodla nastúpiť a budete po nej naďalej kráčať, tak v krátkom čase nastane obdobie, kedy 

aj túto energiu bolesti z tej energetickej roviny milosrdenstva začnete prijímať, aby ste ju 

mohli spracovať, odpustiť a prepustiť a potom sa aj toto vo vašej ľudskej spoločnosti zmení.  

Ak sa však odkloníte od LÁSKY a dovolíte strachu, aby vám opäť zobral vašu 

SLOBODU, tak práve naopak túto bolesť v sebe samých ešte prehĺbite. 

Či sa tak stane alebo nie, súvisí s tým, ako sa dokážete rozhodovať a konať, či s Láskou, 

alebo zovretí strachu.  

A týmto sme sa vrátili k Zákonu slobodnej vôle, pretože tento zákon je pre vás alfou 

aj omegou a práve z neho ako dôsledok vyplýva všetko ostatné.  

Toto je uzatvorený kruh. 

Otázka : Chcela by som sa spýtať ako človek ovplyvní svoje karmické zaťaženie, keď 

v dôsledku vlastných presvedčení,  predsudkov a dogiem, v ktorých bol vychovaný a ktoré síce 

on sám nevytvoril, ale ich prijal za vlastné, potom on sám koná proti Vesmírnym zákonom? 

Odpoveď:  Možno je to pre vás horšie na pochopenie, ale z tohto hľadiska nie je žiadny 

rozdiel v tom, či  to tá ľudská bytosť vedome vie, alebo nevie, lebo sa to proste udeje, to 

znamená, že ten skutok sa stane.  

Tu je dôležitý práve ten skutok a nie to, či je to nevedomé, alebo vedomé presvedčenie 

tej ľudskej bytosti, čiže sú dôležité tie vzorce správania, na základe, ktorých sa ona rozhoduje 

a aj koná.  Je dôležité to, čo sa stane a čo tá ľudská bytosť urobí a vykoná.   

A aj keď to ona nevie, tak to karmické zaťaženie si vytvorí, lebo tá ZODPOVEDNOSŤ 

za ten skutok tam proste je.   

Keby to tak nebolo, bolo by to zbavenie sa zodpovednosti,  alebo hodenie tej 

zodpovednosti na niekoho iného, ale tá ZODPOVEDNOSŤ nie je prenosná, ona patrí tej 

ľudskej bytosti, ktorá ten skutok vykonala.   

Je to ako  niesť zodpovednosť v tej zodpovednosti, čiže  ako keby v tej podstate.  

Tak ako v tej objektívnej pravde  nefunguje prenesený pocit viny, tak nefunguje ani 

prenášanie zodpovednosti.  

A napriek tomu to ako ľudské bytosti častokrát urobíte a preto si z tej prenesenej 

a prevzatej zodpovednosti vytvoríte potom voči sebe samým neodpustenia a pocity vín, ktoré 

vás preklopia do energetickej roviny  pýchy obete. 

Práve pýcha obete vás potom  zaslepí a tak nedokážete vidieť a vnímať objektívnu 

pravdu svojho života a tak  prijímate falošné predstavy, ktoré vám energetická rovina pýchy 

obete predostrie ako objektívnu pravdu vášho života a bytia a v týchto energiách potom tvoríte  

svoje myšlienky, slová, rozhodujete  sa,  konáte a žijete svoje životy. 


