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Vesmírny Zákon slobodnej vôle je alfou aj omegou Vášho bytia.  

Zákon slobodnej vôle vám dáva právo bez podmienok tvoriť a to čokoľvek, 

kdekoľvek a kedykoľvek.  A toto ako ľudské bytosti prijímate,  ale to je len to 

„A“,  ale to ostatné stále nedokážete prijať. A to všetko ostatné čo neprijímate, to 

znamená b, c, d, e ... atď., je práve tá ZODPOVEDNOSŤ v tých širších súvislostiach.  

Tie širšie súvislosti v sebe skrývajú spolupôsobenie všetkých vesmírnych zákonov, 

pretože len vtedy sa slobodne  rozhodujete, keď prijímate za svoje rozhodnutia 

zodpovednosť v tých širších súvislostiach.  

A to znamená, že rozumiete vesmírnym zákonom a ich spolupôsobeniu a vtedy sa 

slobodne rozhodujete ako vedomá bytosť, pretože vtedy chápete, čo svojimi 

rozhodnutiami tvoríte a tak tvoríte svoj život vedome a viete za svoje myšlienky, slová, 

rozhodnutia, skutky aj emócie prijať zodpovednosť a to vedome v tých širších 

súvislostiach. A vtedy chápete všetky dôsledky, ktoré svojimi myšlienkami, slovami,  

rozhodnutiami, skutkami a emóciami vytvoríte.  

A toto je uzatvorený kruh.  

Ono sa to ťažšie vysvetľuje, tým že nedokážete vidieť, ako sa tie energetické roviny  

a väzby v tom priestore tvoria. Aj keď Vám to hovorím a Vy tie slová píšete, je to len ploché 

vyjadrenie, je to ako rovina, ale v tom priestore energia tých slov vytvára obrazce, vytvára 

kvantové energetické pole, ktoré však svojím ľudským zrakom nevidíte.  

Je vám umožnené tie obrazce vidieť len vnútorným zrakom, čiže  očami Lásky.  

A dokážete ich vnímať ako ľudská  bytosť vnímať len vtedy, keď  ste 

v POKORE. V praxi to znamená, že máte vo svojom srdci SÚCIT a prestali ste svojím 

vedomým rozhodnutím hodnotiť, porovnávať,  posudzovať, súdiť, kritizovať 

a odsudzovať, nielen tie druhé ľudské bytosti, ale najmä samých seba.  

Vtedy sa vám otvorí tento svet a môžete začať vnímať ako sa tie energie 

navzájom prepletajú a aké obrazce tvoria. A vtedy dokážete s tým súcitom v srdci a bez 

podmienok prijímať slobodné rozhodnutia všetkých ľudských bytostí, otvoríte sa 

tomuto plynutiu energie Lásky a práve to vám prinesie do vášho života VĎAČNOSŤ. 

A v tej veľkorysosti, energiu Lásky dokážete bez podmienok dávať všetkým.  

A vtedy sa ponoríte do toho toku plynutia, dávania a prijímania bez podmienok.  

A toto je uzatvorený kruh.  

A stačí jedno jediné NEPRIJATIE, ktoré v sebe vytvoríte a tento  energetický obrazec, 

ktorý som vám na začiatku ukázal, toho dávania a prijímania bez podmienok zničíte, rozbijete 

ho a musíte ho potom VY SAMI v sebe vytvoriť nanovo.  

Vieš aká energia vytvorí to neprijatie ?  Neviem. 

Energia pýchy. A to si predstavte tak, že tá energia pýchy je ako výbuch bomby, 

ktorá ten obrazec doslova rozmetá a zostanú z neho len črepiny.  

Preto som Ti povedal, že ho musíte nanovo postaviť. Nie je to o tom, že to spadne ako 

kocky, alebo ako domino ale tá energia pýchy to rozmetá na črepiny.  

A teraz si to uvedomte!!! Aby ste znovu dokázali sami v sebe tie obrazce vytvoriť, 

potrebujete ako prvý krok najprv poskladať  kocku – ako stavebný materiál a to každú jednu 

kocku a až potom z tých kociek, môžete znovu poskladať ten obraze. Takúto silu má pýcha.  



A teraz si môžeš zobrať svoju vlastnú cestu, ktorou si prešla. Tou cestou, ktorou si 

v živote Tu a Teraz prechádzala, si stavala naspäť tie kocky, čistením mnohých a mnohých 

minulých životov a situácii, ktoré si v nich prežila, ale v svojej pýche nedokázala prijať.  

Pretože platí Vesmírny zákon: Ako hore, tak dole, ako vo veľkom tak v malom, ako 

vo vnútri , tak navonok,  znamená, že tak ako tá veľká stavba sa skladá z tých jednotlivých 

komponentov, tak aj každá jedna malá kocka sa skladá z tých istých komponentov.  

Aby si mohla vytvoriť tú veľkú stavbu, potrebuješ najprv obnoviť každú jednu malú 

kocku. Čiže z čoho sa skladá tá veľká stavba, tak z toho istého  sa skladajú tie malé kocky.  

A teraz si uvedomte, že len taký veľký obrazec môžete vytvoriť, koľko máte tých 

malých kociek k dispozícii. A keď nemáte žiadnu kocku, tak nevytvoríte žiaden obrazec. Čím 

viacej kociek opravíte, čím viacej ich máte k dispozícii a tým krajší obrazec môžete vytvoriť.  

A uvedomte  si, že tie kocky môžu mať rôznu veľkosť. A tým, že majú rôznu veľkosť 

môžete ten energetický obrazec vytvoriť nie len krajší a rozmanitejší, ale aj najmä stabilnejší.  

Vieš z čoho sa tie malé kocky skladajú ? Neviem. 

Z PRIJATIA, ZODPOVEDNOSTI, SÚCITU a ODPUSTENIA.  

Z týchto energií postavíte tie malé kocky. 

Keď už máte v svojom živote postavené malé kocky, tak dostanete ako dar 

POKORU. A v tej POKORE z tých kociek môžete postaviť  ten energetický obraz a 

dokážete ten obrazec vytvoriť  akýkoľvek, pretože ho tvoríte s vďačnosťou a veľkoryso.  

Keď máte postavené tie malé kocky, tak každá jedna kocka nesie v sebe Poznanie 

a práve to Poznanie vám vracia späť SLOBODU. Práve to Poznanie vás oslobodzuje, 

vracia vám voľnosť a práve preto dokážete mať v sebe vďačnosť a s tou 

vďačnosťou  mnohé z tých kociek postavíte bez podmienok a veľkoryso. 

A toto je uzatvorený kruh.  

A každá tá jedna kocka je nejaká situácia z niektorého minulého života, do ktorej ste 

dokázali vrátiť Lásku prostredníctvom súcitu a odpustenia. Len ten človek, ktorý dokáže 

v sebe obnoviť tieto stavebné kocky, z ktorých každá jedna je naplnená prijatím, 

zodpovednosťou, súcitom a odpustením, môže v Láske začať stavať tento kvantový, 

energetický obrazec, ktorý vytvára bez podmienok.  

A to znamená, že ten obrazec môže byť  akýkoľvek a ľudská bytosť ho vytvára 

veľkoryso a s vďačnosťou.  

A to znamená, že tá ľudská bytosť nekladie žiadne podmienky tým druhým, ale ani 

sama sebe a tvorí absolútne slobodne.  

Ale, keď človek nemá vytvorené ako stavebný materiál tieto kocky,  nie je pripravený 

tento energetický obrazec veľkorysosti a vďačnosti bez podmienok postaviť.  

A preto platí, že nie je veľkorysosť ako veľkorysosť a nie je vďačnosť ako vďačnosť. 

Mnohí ľudia vo vašej spoločnosti vytvárajú falošnú vďačnosť a falošnú veľkorysosť a je to 

tak preto, že napriek tomu, že nemajú tento stavebný materiál a nemajú tieto kocky, chcú 

tento obrazec vytvoriť, pretože to samým sebe kladú ako podmienku a túto podmienku v nich 

vytvorila práve pýcha, či už v tej prejavenej alebo skrytej forme.  

Ale tento obrazec, ktorý tvoria, je falošný, pretože ho netvoria bez podmienok, ale 

očakávajú za svoju veľkorysosť a prejav vďačnosti akýkoľvek benefit, ktorý im táto falošná 

vďačnosť a falošná veľkorysosť majú priniesť.  



Potrebujete si uvedomiť, že tu  na Matke Zemi je dualita a preto všetko má dve 

strany a dve polohy. A preto všetko môžete použiť na to dobré, ale aj na to zlé.   

Nepochopenie Vesmírneho zákona slobodnej vôle a s tým súvisiace neprijatie 

zodpovednosti ako takej, vytvorilo v spoločnosti falošnú ilúziu hriechu.  

Potrebujete konečne ako jednotlivci, ale aj ako celé ľudstvo, túto ilúziu „hriechu“ 

prezrieť, pretože žiadny hriech nikdy neexistoval, neexistuje a nebude existovať, všetko 

je len SKÚSENOSŤ.  

To čo potrebujete  urobiť je, že prijmete vlastnú ZODPOVEDNOSŤ za svoje 

myšlienky, slová, rozhodnutia, skutky, pocity a emócie v tých širších súvislostiach, aby 

ste tak dokázali vidieť, vnímať a cítiť dôsledky toho, čo VY SAMI práve tým vlastným 

slobodným rozhodnutím tvoríte.  

A toto je uzatvorený kruh.  

Toto poznanie vám všetkým bolo zobraté zámerne strachom, aby ste si mysleli, vo 

falošnej ilúzii, že sa rozhodujete slobodne a zároveň, aby ste nedokázali za tieto  svoje 

rozhodnutia prijať zodpovednosť, pretože týmto vás strach naučil vytvárať energiu 

ODPORU, čiže BOJA, aby vo vás vytváral energiu bolesti, ktorou sa on sám živí a tak 

môže rásť,  mocnieť a podporovať sám seba, aby mal nad ľudskými bytosťami stále 

kontrolu a moc.  

A toto je uzatvorený kruh.  

A uvedomte si, že strach tým, že veľmi dobre pozná Vesmírne zákony, vás zneužil, 

tým, že vám tieto poznania zobral.  

Keď by ste dokázali prijať zodpovednosť v tých širších súvislostiach za svoje 

rozhodnutia, dokázali by ste prijať slobodné rozhodnutia, tých druhých ľudských bytosti.  

To znamená, že by ste prestali vytvárať energiu odporu, prestali by ste bojovať a 

chápali by ste tie druhé ľudské bytosti so súcitom v srdci, prečo sa tak rozhodli ako sa 

rozhodli. Chápali by ste ich konanie a rozhodovanie s rešpektom a empatiou a zostali by ste 

v pokore a tak by ste sa nikdy nepreklopili do pozície obete.  

Dokázali by ste zostať vo svojom strede a rozhodovali by ste sa a konali z Lásky 

a vtedy by vaše skutky, rozhodnutia, slová a myšlienky neovládla pýcha.  

Práve toto je ten dôvod, prečo vás strach stále učí bojovať a nedovoľuje vám prijať 

poznanie o zodpovednosti.  

Pretože opakovanie je Matkou Múdrosti,  poviem vám to ešte raz inými slovami.  

Keby ste dokázali túto zodpovednosť v širších súvislostiach prijať, na MATKE 

Zemi by nastal MIER, pretože by ste prestali bojovať sami so sebou a vo svojom vnútri.  

Práve preto, že platí Vesmírny zákon: Ako hore, tak dole, ako vo veľkom tak 

v malom, ako vo vnútri , tak navonok, nastal by Mier na celej Matke Zemi, pretože by 

ste prestali bojovať medzi sebou. Mali by ste voči sebe navzájom rešpekt a úctu.  

Týmto by sa vrátila na Matku Zem ROVNOCENNOSŤ.  

A v tejto rovnocennosti by ste dokázali obnoviť a vrátiť tú pôvodnú harmóniu 

bytia, ktorá na počiatku na Matke Zemi bola.  

A toto je uzatvorený kruh v tom veľkom.  

Toto je dôsledok Vesmírneho zákona: Ako hore, tak dole, ako vo veľkom tak 

v malom, ako vo vnútri , tak navonok. 


