
KEDY SA ROZHODUJEME PRE ŽIVOT – 1. časť 
 

Otázka: Už viem, že každé naše rozhodnutie BOJOVAŤ, v nás vytvára BOLESŤ. Prosím 

Ťa, kedy  je ten správny okamih, že je potrebné prestať BOJOVAŤ a ako to máme rozpoznať?   

Odpoveď: Treba to vidieť v širšom kontexte.  

Každá ľudská bytosť narodená na Matke Zemi, sem prichádza s poslaním svojho 

života, s určitými lekciami, ktoré tu má prežiť, zažiť a naučiť sa.  

A tie lekcie sú veľmi rôznorodé. Niektorí z vás majú v živote pozitívne poslanie 

a svoj život rozvíjajú v súlade s poslaním, pre ktoré sa narodili a niektorí v tých životoch 

robia a konajú zle. Je to na zažitie tej duality.  

Nikto nie je naskrze zlý a nikto nie je absolútne dobrý. V každom z vás je oboje.  

V niekom prevládne  srdce a koná potom v živote dobro a niekto má srdce 

zatvorené a rozhoduje sa pre zlo. Nie sú to len vojny v tom globálnom aspekte, ale sú to 

aj tí muži, ktorí v rodinách bijú svoje ženy a deti.  

Platí tu Vesmírny zákon : Ako hore, tak dole, ako vo veľkom tak v malom a ako 

vo vnútri, tak navonok.   

A záleží od spoločnosti, v ktorej tie ľudské bytosti  žijú, ako sú kultúrne vyspelé, 

aké majú vzdelanie, tradície, hodnoty a vlastnú Zodpovednosť za to všetko.   

Tá hranica „kam až ísť“ je taká, že keď by ľudská bytosť svojím rozhodnutím 

a jeho dôsledkami spôsobila práve to napätie,  nepriateľstvo a  zlobu, čo by potom malo 

veľký negatívny dopad  pre tú ľudskú bytosť, pre jej rodinu, či širšie prostredie.  

Keď si predstavíte nejakú situáciu, ktorá je  vo vašej spoločnosti bežná a ako 

príklad si môžeme uviesť situáciu, kedy sa jedná o stromy a tá ľudská bytosť cíti v sebe 

Zodpovednosť za tie stromy, ktoré by sa mali vyrúbať a preto sa potom snaží niečo 

podniknúť na ich záchranu.  

Keď však nie je vypočutá, lebo tie druhé ľudské bytosti majú iné záujmy,  tak ide 

ďalej na vyššie inštancie, alebo je tu aj ďalšia možnosť, že by sa mohla pokúsiť zmeniť 

verejnú mienku a tak by zburcovala masu ľudí a tým sa vyvolá  veľmi veľký tlak na 

rozhodovacie orgány, ale keď nie je politická vôľa tie stromy zachrániť, vyvolá to 

obrovský protitlak a to už je moment kedy vzniká boj.  

Ak je tá strana, ktorá vytvára ten protitlak silnejšia, dokáže tú skupinu ľudí 

veľmi rýchlo zastrašiť, podplatiť, ohroziť a tá malá skupina ľudí sa buď zľakne 

a poddá sa, alebo cez médiá a iné spoločnosti vyvolá ďalší tlak a tie druhé ľudské  

bytosti.  

Ak je to pre nich zaujímavé použijú ešte väčšiu silu a tak sa zvýši tlak a vzrastie 

oheň, až narastie veľká VATRA, v ktorej  je veľa nenávisti, zloby, neprajnosti, 

pomstychtivosti a toto nemá konca.  

Stále rastú a rastú tie negatívne vášne, lebo tam už ide „kto z koho“  a tie stromy, 

ktoré pôvodne tá ľudská bytosť chcela zachrániť, už v tej vatre negatívnych energií 

dávno zhoreli, lebo sa ďaleko viacej poškodilo cez myšlienky ľudí a dôsledky rozhodnutí 

v astrálnej rovine ľudských bytostí, ale aj Matky Zeme.  

Pôsobí tu na jednej strane energia KRIVDY  proti SILE MOCI, ktorá je na tej 

druhej strane a všetko je to negatívne na obidvoch stranách.  



Nehovorím, že treba nechať  ľudské bytosti drancovať Matku Zem a nepostaviť 

im hranicu, len treba ísť do tej miery, aby tie prostriedky, ktoré človek použije boli 

prostriedkami LÁSKY.  

Akonáhle to prerastá do boja,  stráca to svoj význam a nevyrieši sa to, pretože 

vyhrá tá silnejšia strana.  

A uvedomte si, že ten energetický dôsledok je potom vždy negatívny.  

Z toho vyplýva, že treba ísť iba do tej miery, pokiaľ to neplodí tú negatívnu 

energiu a zlo, lebo  tú ZODPOVEDNOSŤ nakoniec majú všetci. Tým, že sa  postavíte za 

niečo pozitívne, vkladáte do toho ten záujem niečo zachrániť. Len keď nie ste „tam 

hore“, tak tú moc nemáte a je zbytočné ísť hlavou proti múru.  

Práve preto je VÍŤAZSTVOM odtiaľ odísť a vystúpiť z tej 

situácie, pretože potom to je ich ZODPOVEDNOSŤ, všetkých 

tých, ktorí sú „tam hore“ a nie je to vaša ZODPOVEDNOSŤ.  
Každý z vás, môže urobiť a konať len do tej miery, do ktorej môže a má, pretože  

tým víťazstvom   je niekedy odísť preč a vtedy zachránite ten život.   

Je pre vás potrebné, aby ste si uvedomili a pochopili, že keď  naozaj chcete 

v takýchto situáciách niečo pre dobrú vec dosiahnuť, aby ste nešli do takýchto vecí len 

sami za seba, lebo sami nezmôžete nič.  

V tomto prípade je potrebné vytvoriť veľkú pozitívnu silu, ktorá sa postaví proti 

tej  moci. Je dôležité postaviť sa za dobrú vec, ale treba k tomu potom  vyvinúť tú veľmi 

veľkú pozitívnu silu, ktorá to podporuje, pretože vládne korupcia vo vašej spoločnosti a 

klientelizmus.  

A aj keď by  ste to nevyhrali – tú dobrú vec, je to ich ZODPOVEDNOSŤ     

aj s tými dôsledkami, ktoré to prinesie. Vtedy nenesiete tú ZODPOVEDNOSŤ 

VY SAMI ako tá jednotlivá ľudská bytosť, ale ONI, všetci tí, ktorí sú „ tam hore“ 

a ktorí  v „pýche svojej moci“ potom rozhodovali a konali. 
 

Otázka: Prečo niektoré ľudské bytosti dovolia, aby ich strach, pýcha a ego ovládli tak 

veľmi, že sa nedokážu rozhodovať v Láske a zatvoria svoje srdce pred Láskou a potom svojím 

konaním vytvárajú nespravodlivosť a nerovnocennosť? 

Odpoveď: Vy všetci ste deti Stvoriteľa a tak ste všetci rovnocenní.  

Každá duša a každá ľudská bytosť má tú svoju dušu, ktorá bola stvorená a je 

časťou Stvoriteľa. A každá duša sa individuálne prejavuje v tom fyzickom tele, ale spolu 

tvoríte tú Jednotu,  lebo máte rovnakú podstatu, ktorou je energia LÁSKY.  

V tých jednotlivých životoch sa individuálne prejavujete práve cez svoje dary 

a schopnosti, aby ste mohli prežiť práve to, čo sa máte naučiť.  

Preto všetko čo prežívate je neutrálne, nič nie je zlé a nič nie je dobré, pretože 

všetko je skúsenosť, ktorá  obohatí vašu dušu a vášho ducha. Z tohto uhľa pohľadu ste 

si všetci navzájom rovnocenní a nikto nie je viac ako ten druhý.  

Duch je bytosť, ale nie je hmotný, nie je to človek. Duch je energia, je to éter, nie 

je to ľudská bytosť, ktorá sa dá chytiť. Je to energetická  bytosť a informácia, ktorú 

v sebe nesie a ktorú každá jedna fyzická bytosť obsahuje.   



V celom vývoji ľudstva a vekov, žili na Matke Zemi ľudské bytosti, ktoré urobili 

pre ľudstvo „výnimočné veci“, ale oni sa paradoxne nikdy nepovažovali za niečo viacej, 

oni boli veľmi skromní a pokorní. To, že tieto ľudské bytosti vytvorili niečo pre blaho 

celého ľudstva, tak oni tomu svoj život zasvätili, ale v pokore a nie v pýche.  

Potrebujete si, každý jeden z vás uvedomiť, že STVORITEĽ, je 

ENERGIA, z ktorej je stvorené úplne všetko. Táto ENERGIA STVORITEĽA sa 

prejavuje rôznou frekvenciou a vibráciou, ktorá TVORÍ.  

A nejde o to vidieť ju v  tej holej podstate, ale v  tom čo TVORÍ.  

Ľudská bytosť sa môže cez svoju dušu naladiť na Stvoriteľa a tak ho môže cítiť 

a sa s ním spojiť. Tu nejde o to niečo vidieť fyzickými očami, ale tu ide o to cítenie, lebo 

aj  VY SAMI ako ľudské bytosti ste energetické, multidimenzionálne bytosti a túto 

schopnosť máte a keď si ju rozviniete, tak sa môžete  tými dimenziami prenášať.  

Vaša DUŠA je časťou Stvoriteľa a cez ňu ste s ním spojení.  

Práve skutočnosť, že si túto OBJEKTÍVNU PRAVDU nedokážete 

uvedomiť a PRIJAŤ JU, potom vaše vlastné NEPRIJATIE samých seba ako 

ROVNOCENNÝCH BYTOSTÍ , vytvára vo vás tú NEROVNOCENNOSŤ a to, 

že  NIEKTO  JE VIAC a cez vaše EGO sa to v ľudskom svete prejavuje.  

Ale vaša duša  nemá potrebu sa povyšovať a že vie viac a ten vnútorný postoj a to 

čo potom tá ľudská bytosť  vysiela, je z roviny Lásky a nie z roviny ega a vtedy vysielate 

tú Lásku Stvoriteľa z roviny svojej duše.   

Avšak, ak je to z roviny ega, tak tam sa potom začína manipulácia, ktorá  tú 

OBJEKTÍVNU PRAVDU potom zakrýva. 

V roku 2012 sa začal odvíjať nový čas a vedomie ľudských bytostí sa oveľa 

rýchlejšie otvára a preto začínate mnohé veci inak vnímať.   

Ale z celkového pohľadu aj toto je len ďalšia fáza Poznania, ďalší kruh špirály, 

na ktorý ste sa posunuli a uvedomte si, že to čo bolo predtým je z tej nižšej špirály.  

Môžete si z toho Poznania zobrať tie čriepky pravdy, ale  tie potrebujete najprv 

v sebe samých nájsť odhaliť, ale nie tie ilúzie pravdy a manipulácie, ktoré stále 

prijímate ako objektívnu pravdu a  toto potrebujete začať rozlišovať.   

Tieto veci môžete len svojím vnútrom, intuíciou a svojou dušou odlíšiť, čo je 

pravda a čo je tá ilúzia a manipulácia, ktorá je  ovplyvnená presvedčeniami tej inej 

doby. Čiže je potrebné si to precítiť a vnímať to očami svojej duše. Avšak každý máte 

svoje vnímanie a tak pre niekoho to môžu tie staré presvedčenia rezonovať ešte aj dnes. 

Ste súčasťou Stvoriteľa skrze svoju dušu a tak ste ním a preto 

ON nie je viac  ako VY a VY ste v tom Stvorení  rovnocenný článok.  

Je to rovnaké ako sú v ľudskej spoločnosti rodičia a deti.  

A uvedomte si, že to dieťa nie je menej ako sú tí rodičia, ono je len menšie, ale je 

rovnakou a rovnocennou súčasťou tej rodiny, ako aj tí rodičia.  

Tí rodičia to dieťa učia, ale ono nie je menej,  je rovnocenné. 

Preto žiadna ľudská bytosť  nie je  viac ani menej a každá má svoje skúsenosti, 

svoju zodpovednosť  a niektorá v tom svojom vývoji ide pomalšie ako tá druhá a ich 

rozvoj je individuálny, ale to neznamená, že by boli menej, lebo oni  sú ROVNOCENNÉ.  


