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NEZÁVISLOSŤ 

  

V minulom príspevku (pozn. názov príspevku je "Temná elita") bola 

ponúknutá rada, ku výmene pána, pri našej aktivite. Určite si preto mnohí 

položili nasledovnú otázku: 

„A čo z toho budem mať, čo získam, keď vymením svojho pána?“ 

Na túto otázku jestvuje veľmi jednoduchá odpoveď, ale ako vždy, 

pochopiť ju, je to najťažšie, lebo už aj naše poznanie nás poučilo 

o nasledovnom: 

„Vývoj prebieha po špirále od primitívneho, cez zložité ku 

jednoduchému!“ 

Žiaľ, my sme ešte iba v štádiu, kedy naše poznanie opustilo to primitívne 

a dostalo sa do štádia zložitého. Pozorovateľné je to vo všetkých oblastiach 

a aktivitách nás – pozemšťanov. 

Preto aj tú položenú otázku budeme musieť vysvetliť nám priliehavou 

formou, teda ku tej jednoduchosti sa pokúsime prepracovať cez to zložité. 

Niet hádam nikoho, kto už nezistil a teda nepochopil, že okolo seba 

môžeme pozorovať štádium hmoty, ktorá je ovládaná inteligenciou, - a až 

tá nám umožňuje klásť otázky, aj keď zatiaľ presiaknuté primitívnosťou, 

alebo už tou zložitosťou. Inteligencia tu teda je a tá je vo vývoji, čo 

rovnako pozorujeme vo svojom okolí. Lenže ako už bolo naznačené, ten 

vývoj priniesol už aj nám stupeň poznania, že vo svojom okolí sme získali 

dôkazy o tom, že tento vývoj nie je iba výsadou našej Zeme, ale že 

prebieha aj vo vzdialenom okolí, ktoré sme nazvali vesmír, ba boli sme už 

poučení a niektorí to už zistili aj sami, že do toho okolia patria aj iné svety, 

ktoré boli donedávna nepozorovateľné, teda by sa dalo povedať neznáme, 

aj keď sme už aj v minulosti boli na ne upozornení. 

Čím viac sa približujeme poznaniu tých iných svetov, tým sa to všetko pre 

nás stáva zložitejším a prestávame mnohému rozumieť. Práve preto bol pre 

nás mnohokrát prinesený „návod na použitie“ – ako už bolo tiež na 

stránke vysvetlené, aby sme mali to poznávanie okolia ľahšie. Tento 

„návod“ bol vždy prispôsobený stupňu nášho poznania. Lenže čo sa vždy 



stávalo? Tento návod bol nami odmietaný, ako nepotrebný, alebo 

niektorým prekážajúci, lebo vyžadoval od nás čulosť a hlavne dával 

vysvetlenie, že inteligencia, ktorou disponujeme, je ešte iba v štádiu 

nedokonalosti, ba že jestvuje aj niekto, kto je na špirále pokroku vyššie. 

A táto skutočnosť ovplyvnila smerovanie väčšiny, podľa stupňa svojho 

poznania, ale hlavne po zistení nízkej podstaty vlastného „JA“! A niekde 

tu, pri tomto uvedomení si, začína pôvod a spočíva koreň všetkého zla. 

Ovládať možno iba nevedomého tvora a poznanie oslobodzuje. Práve preto 

nám bol prinášaný tento „návod“, ale to je aj koreň príčiny, prečo bol vždy 

pred väčšinou ukrývaný. Ak upozorním svoje okolie na silnejšieho Pána, 

pripravujem sa o moc vlastnú! 

A teraz sme udreli klinec po hlavičke, lebo tu leží príčina boja o moc, 

príčina zatajovania Pravdy, príčina ľudskej nevedomosti. Je to zlozvyk 

zdedený po našich opičích predkoch! Je to nelichotivé poznanie, ale žiaľ 

...pravdivé. Je to zvierací boj o živobytie, o nadvládu v tlupe a boj 

o samice. Človek je však niečo viac ako zviera, lebo okrem duše, ktorá 

ovláda zviera, má ešte aj ducha. Lenže práve o ňom nič nevie a stále ho 

zanedbáva. O tom sme boli práve poučený v tom „návode“. 

V tomto návode sme boli poučení už o všetkom potrebnom, ale znovu to 

môže zistiť už každý, kto o poznanie usiluje, že našim vesmírom, celou 

prírodou prúdi sila, ktorá všetko tvorí, všetko udržuje a z ktorej všetky 

tvory v prírode, vesmíre a celom stvorení, čerpajú. Keď jestvuje sila, musí 

jestvovať aj jej zdroj, a ten aj jestvuje. Je to príčina všetkých 

príčin, Prazdroj, Prasvetlo, inteligencia všetkých inteligencií – BOH! Je 

osobnosťou, a je ako jediný NEZÁVISLÝ! Všetky ostatné bytosti sú 

závislé od tohto zdroja a svoju kvalitu môžu meniť za pomoci svojho 

poznania, ale iba v hraniciach vlastnej podstaty. A tu narážame na ďalší 

dôvod zatajovania Pravdy, odmietania pravého Pána, lebo v návode sme 

boli poučení, že naša podstata umožňuje iba vývoj po určitú hranicu. 

Človek stále zostane závislým! 

Všetci máme skúsenosť, ako ťažko človek znáša, alebo prekonáva vlastné 

poníženie – degradáciu. Dokážu sa s tým vyrovnať iba pokorní! A táto 

skutočnosť nás núti sa vzbúriť, akoby vzdorovať tomu poníženiu a stávame 

sa rebelmi, teda odmietame Pravdu a pravé rady a poučenia. Musíme sa 

sami poučiť, na vlastnej škode! Presne tak, ako je tomu napríklad vtedy, 

keď sme poučení, že auto zadrieme, keď nevymeníme olej v motore, alebo 



že keď si nevezmeme dáždnik, tak zmokneme. A na tieto jednoduché, ale 

dôležité okolnosti musíme prísť sami, omylmi a sklamaniami v živote. 

A v blízkej budúcnosti nás čaká takéto veľké sklamanie, aby sme ešte 

niektorí, pri získanej pokore, došli ku tej večne hľadanej, ale dávno 

ponúkanej Pravde. 

A to je dôvod aj toho, prečo sa človek sústavne usiluje o nezávislosť 

nepravú, teda takú, že závislých robí iba svojich blížnych, aby on sám 

vychutnal tú nepravú – vytúženú „nezávislosť“. Robí zo seba pána 

a snaží sa svoje okolie urobiť závislým na sebe samom. 

Lenže v texte na úvodnej strane tejto stránky, v príspevku „Pravá 

revolúcia“, už bolo vysvetlené, že PÁN je iba JEDEN, iba ON jediný je 

úplne nezávislý, lebo všetko vzniklo z Jeho sily, z Jeho inteligencie, 

preto iba ON jediný je spravodlivý, lebo nepotrebuje žiadnu 

závislosť. Nepotrebuje nič a nikoho využívať a vôbec už 

nie zneužívať, ako to vidíme všade vo svojom okolí. 

A to je ten dôvod, prečo máme slúžiť tomu pravému Pánovi! 

Služba Jemu nás oslobodzuje v hraniciach našej podstaty, alebo 

môžeme povedať – DRUHU! 

Všetci ostatní sú iba samozvanci, ktorí chcú zneužívať okolie, dokonca aj 

pravého Pána, ktorého takto podvádzajú a všetkých, ktorí im slúžia, vedú 

do záhuby. Aj samotný pôvod všetkého zla, Ježišom nazvaný „knieža 

sveta“ – Lucifer, aj ten iba zneužíva darovanú mu silu pravým Pánom. Aj 

ten je úplne závislý na pravom Pánovi – Bohu! Preto si uvedomte všetci, 

ktorí obchádzate pravého Pána, že skôr alebo neskôr, na svoju službu 

veľmi nemilo doplatíte. A to je jedno, či sa hráte sami na pánov, alebo ste 

iba ich služobníkmi, alebo dokonca zostávate „slobodní“, ba podľa svojej 

úvahy nezávislí a o tento problém sa nezaujímate. Stále čerpáte zo sily 

pravého Pána, ste jeho dlžníci a nehodní služobníci. Klíči aj vo vašom 

vnútri semeno túžby po nezávislosti, ktorá je v rozpore s vašou podstatou -

 druhom, lebo nezávislosť ľudskému duchu neprislúcha. To by musel 

zmeniť svoju podstatu a stať sa Bohom. Túto možnosť už Jeho jestvovanie 

vylučuje. 

Pri tomto poznaní sa stávajú všetky naše boje o moc, snaha o prisvojovanie 

si všetkého darovaného, smiešne. Vezmime si teraz ako príklad znovu 

aktuálne boje na Ukrajine. 



EU a USA, teda „mocnosti“ uvalili embargo na toho, kto vlastní 

energetické zdroje, teda silu terajšej civilizácie, vlastníctvo toho, kto je po 

energetickej stránke nezávislým, ale iba v krátkom plynutí času, ktorý 

zanedlho tiež všetko zmení. Čo takto môžu získať? Čo je príčinou takého 

konania? Tá príčina je iba maskovaná snaha práve o to, aby pripravili o tie 

zdroje terajšieho vlastníka, aby prestali byť závislí na ňom a takto získali tú 

chcenú nezávislosť tým, že tieto zdroje sami získajú. Keby upriamili svoju 

snahu tým správnym smerom, teda podľa pokynov pravého Darcu, tak by 

nepotrebovali usilovať o cudzie, lebo všetko bolo darované rovnako aj im. 

Lenže to by aj od nich vyžadovalo pravú službu. Uznať Toho pravého 

PÁNA, ku službe ktorému sa doteraz všetci iba falošne pretvarujú! 

Aby sa zapáčili podriadeným ovečkám, lebo sa to teraz nosí, ba 

upevnili moc vlastnú. Namiesto získanej nezávislosti, iba rozhnevajú 

pravého Pána! 

Ľudstvu nehrozí kríza z nedostatku energie, ako sa nám to niekto snaží 

nahovoriť, ale práve z prebytku – jej nesprávneho využitia. Všade okolo 

nás je množstvo energie v rôznych formách. Je to všetko premenená 

neutrálna Božia sila, ktorá bola darovaná každému a bezplatne. Terajší 

výsledok je iba pozostatkom tej zvieracej aktivity, ktorá už bola 

vysvetlená, a primitívnej schopnosti jej využívania. 

Tak toto je to potrebné vysvetlenie, prečo sa máme usilovať 

o službu pravému Pánovi a netúžiť po nezávislosti, lebo tú človek nikdy 

nedosiahne. Dokazujú to naše dejiny, stroskotaní vládcovia, všetky nami 

vytvorené ideológie, ba všetky vynálezy, aj keď sa budú javiť čo ako 

dokonalé. Je to iba smiešne počínanie zvieraťa, alebo v lepšom prípade 

dieťaťa stvorenia, ktoré sa vystatovačne naparuje, že čo všetko ono dokáže. 

Tým vyspelejším tvorom sme iba na smiech, alebo mnohokrát ku 

pohoršeniu, ba plodíme nevôľu, alebo dokonca odpor a aj pohŕdanie. Aj 

my sami sme už tých, ktorí nie sú ochotní sa prispôsobiť, oddelili od 

ostatných a umiestnili do nápravných zariadení. Dopadne to tak aj s celou 

našou civilizáciou na planéte Zem. 

Riešenie je vždy možné, len sa treba nechať poučiť a vyriešime každý 

problém bez boja, vojen, nenávisti a utrpenia. Vezmime si znovu príklad 

Ukrajiny. 

Keby sme poznali a aj rešpektovali zákon rovnorodosti, tak ako je 

v platnosti v celom stvorení, potom by sme sa snažili tak usporiadať aj 

našu spoločnosť. Na Ukrajine je veľa takých, ktorí inklinujú k východu – 

Rusku, lebo aj ich korene tam siahajú. Rovnako je tomu zas v Rusku, teda 



je tam tiež hodne takých, ktorí zas inklinujú ku západu, lebo ich korene 

tam vedú. Keď nie korene terajšie, ale možno z inkarnácií predošlých. 

Preto podľa zákona rovnorodosti by stačilo, keby sme týmto nepokojným, 

umožnili, ba dokonca ich premiestnili tam, kde tie ich korene 

siahajú. Nespokojných „Ukrajincov“ do Ruska a naopak! Nikto iný by 

nemusel trpieť, keď oni sú nespokojní. Terajším konaním stratia zbytočne 

životy nespokojní, ale aj tí, ktorých sa to netýka. A pritom riešenie je také 

jednoduché! Ale bráni nám v tom naša zvieracia minulosť. Pretože 

nepoznáme vlastnú podstatu a odmietame v sebe to vyššie – ducha! 

Všetci tí, čo v boji stratili životy, tí už našli svoju rovnorodosť, ale tú 

PRAVÚ! 

Teraz zistili, že si nezaslúžili ani život na Ukrajine, ale ani v Rusku, ale 

budú sa musieť 

zmieriť, s ešte horším osudom.  

TIETO SLOVÁ NECH SÚ VAROVANÍM PRE NÁS OSTATNÝCH! 

 

 


