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NÁDEJ A BEZNÁDEJ – 1.časť 

Prišiel presklený výťah so zasúvacími dverami. Keď sa dvere otvorili, všimla som si, že 

výťah nemal žiadne tlačidla, ale nemal ani žiadnu podlahu. Bola tam len čierna hlboká diera. 

Nedokázala som do toho výťahu nastúpiť a stála som pred otvorenými dverami. 

Otázka: Je ten výťah správny? 

Odpoveď: Áno, je to ten správny výťah. Iný nepríde. 

Otázka: Je niečo vo vnútri výťahu, čoho by si sa mohla zachytiť? 

Odpoveď: Sú tam laná, ale ja neviem, či to zvládnem, neviem či to dokážem. 

Otázka: Môžeš sa chytiť lana a zaprieť sa nohami o jednu stenu výťahu a chrbtom o druhú 

stenu výťahu? 

Odpoveď: Nemôžem, pretože výťah je príliš veľký. 

Otázka: Máš do tohto výťahu vojsť? 

Odpoveď: Áno. Je to o prekonaní strachu, ale aj o dôvere v samu seba, či to zvládnem. 

Otázka: Čo by Ti pomohlo, aby si do tohto výťahu nastúpila? 

Odpoveď: Pevná pôda pod nohami. Môcť sa tak na niečo postaviť. 

Otázka: Skús si tú podlahu predstaviť. 

Odpoveď: Nejde mi to. Neviem si ju predstaviť. 

Otázka: Skús sa chytiť tohto lana. 

Odpoveď: Keby som sa chytila tohto lana, visela by som vo vzduchoprázdne a ja neviem, 

ako dlho to vydržím. Nevydržím donekonečna takto visieť. 

Otázka: Urob si na lane uzol a postav sa naňho, aby si nemusela visieť. 

Odpoveď:  Nahla som sa do výťahu a chytila som lano. Vytiahla som lano pred výťah a 

urobila som si veľký uzol ako sedadlo, na ktoré som sa mohla posadiť. Potom som už takto vošla do 

výťahu. Držala som sa lana a sedela som na tom veľkom uzle. 

Otázka: Spýtaj sa kam máš ísť. 

Odpoveď:  Mám ísť dole. Výťah však stál na mieste a vôbec sa nepohol. 

Otázka: Prečo výťah stojí na mieste? 

Odpoveď: Mám sa pustiť lana a tak mám ísť dole. Ja sa však bojím lano pustiť. 

Otázka: Čoho sa bojíš? 

Odpoveď: Že tam zletím. Teraz, keď visím v tom výťahu, tak vnímam, že ten výťah je ako 

tunel. Má síce sklenené dvere, ktoré sa otvoria, ale výťah funguje ako tunel, ktorý môže behať hore 

aj dole. Ja mám ísť dole. Tak teda idem dole. 

Otázka: Čo cítiš? 

Odpoveď: Nepadám dole, ale vznášam sa. Nepadám dole ako človek, ktorý napríklad 

spadne zo strechy. Môžem to ovládať a korigovať. Je to pocit ako keď padá lístie zo stromu vo 

vetre. Kolíšem sa zo strany na stranu ako lístky vo vetre a mäkko dopadnem na zem. Nepoškodím 

sa - ako tie lístky. Som dole na zemi. Sú tu ďalšie dvere, ktoré sa predo mnou otvorili. 

Otázka: Čo vidíš? 

Odpoveď: Tmu. Som v úplnej tme. 

Otázka: Čo predstavuje tá tma? 

Odpoveď: Je to BEZNÁDEJ. 

Otázka:  Koho je to beznádej? 

Odpoveď: Sveta. Teda aj mňa. Všetkých. 

Otázka: Čo to ukazuje? 

Odpoveď:  Bolesť a bezmocnosť. 
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Otázka: Bolesť je tma? 

Odpoveď: V živote aj bolesť a bezmocnosť sú tmou. Je to BEZNÁDEJ, do ktorej už 

nemôže preniknúť svetlo. Je tu aj veľmi veľa chaosu. Zväčšuje sa, pretože je tam tma a naša 

bezmocnosť vytvára beznádej. A beznádej zväčšuje ten chaos. Pretože tam neprenikne ani maličký 

lúč svetla a my nevidíme chaos, v ktorom sa pohybujeme,  stále rastie a zväčšuje sa našou 

bezmocnosťou. Vytvárame si väčšiu a väčšiu bolesť. Naša beznádej sa  stále prehlbuje. 

Otázka: Ako to môžeme zastaviť? 

Odpoveď: VIEROU. VIEROU V ŽIVOT. VIEROU V LÁSKU.   

VIEROU V SAMÝCH SEBA. ŽIVOT A LÁSKA JE JEDNO A TO ISTÉ. 

Keď sme stratili Vieru v Život, stratili sme Vieru v Lásku a vytvorili sme svoju 

beznádej. Potrebujeme nájsť VIERU v ŽIVOT a v LÁSKU.  

A v tej VIERE potom príde SVETLO,  ktoré prežiari tmu beznádeje a v tom 

SVETLE sa stratí a rozpustí beznádej. 

Ak vidíte Svetlo, prestávate vytvárať chaos. Prestávate si myslieť, že ste bezmocní.                 

Svetlo Viery v Život a v Lásku osvetlí vaše rozhodnutia, osvetlí vaše činy a VY vidíte, čo konáte 

a čo môžete urobiť pre Život, čo môžete urobiť pre Lásku, čo môžete urobiť pre SEBA, čo môžete 

urobiť pre tých DRUHÝCH. Ak stratíte Svetlo Viery a vytvoríte tmu beznádeje, vytvoríte zároveň 

chaos, bezmocnosť a bolesť. V tomto kruhu sa potom pohybujete, a vytvárate stále viacej a viacej 

bolesti, bezmocnosti, beznádeje, chaosu a tmy. Nevidíte pre tú tmu skutky toho druhého. 

Nedokážete navzájom spolupracovať. Nedokážete si navzájom pomáhať. Vnímate iba svoju vlastnú 

nekonečnú snahu a bezmocnosť, pretože svojou snahou nedosiahnete žiadnu nápravu. 

Práve naopak, svojimi činmi si navzájom škodíte, pretože nevidíte a nevnímate to, čo robí 

ten druhý. A tak v tej tme namiesto aby ste spolupracovali konáte presný opak toho, čo robí ten 

druhý, a tak jeho snahu rušíte. To isté v tej tme spraví ďalší človek vo vzťahu k vám a tým vzniká 

chaos. Vo vás sa vytvorí bezmocnosť, pretože napriek tomu, že sa veľmi, ale naozaj veľmi snažíte,                     

že konáte zo svojho uhľa pohľadu všetko pre to, aby ste danú situáciu uzdravili a vyliečili.  

A práve preto, že nevidíte čo konajú ostatní, všetko prekazíte. 

Vy vnímate, že vaša snaha je márna, zbytočná a rodí sa vo vás bezmocnosť.  

Presne táto bezmocnosť vytvorí a živí beznádej, ktorá vytvára tmu, aby ste nemohli vidieť, 

aby ste nemohli vnímať to, čo robia druhé ľudské bytosti a tak v podstate konáte jeden proti 

druhému, čím sa vytvára nepredstaviteľný chaos. Tá tma je tmou vo vašich srdciach.  

Nie je to tma, ktorú vnímate svojím ľudským zrakom. Je to tma vo vašom vnútri a tá tma je 

veľmi hlboká, úplne hustá, nepreniknuteľná, aby sa cez ňu nemohol predrať žiadny lúč svetla, 

pretože  SVETLO PRINÁŠA ŽIVOT, LÁSKU a PORIADOK. 
Otázka: Čo máme zmeniť, urobiť, pochopiť? 

Odpoveď: (prišla nádherná energia, ktorá prestupovala všetkými mojimi bunkami a cítila 

som ju ako teplo, ktoré sa rozlievalo z môjho srdca do celého tela)  

Je to Poznanie, ktoré vám  strach zobral. 

Je to Poznanie o vzájomnej súčinnosti a spolupráci. 

Je to Poznanie, ktorého podstatou je skutočnosť, ŽE VŠETKO SO VŠETKÝM 

SÚVISÍ  a tak  každý čin, každý skutok, každé vaše slovo a každá vaša myšlienka 

ovplyvní každú jednu bytosť na Matke Zemi. 

Poznanie, že VŠETKO SO VŠETKÝM SÚVISÍ je  nesmierne dôležité, pretože 

dokazuje ako hlboko ste navzájom všetci prepojení.  
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Prepojení nie len medzi sebou navzájom, ale ako hlboko ste prepojení a zviazaní 

s  MATKOU ZEMOU, ako hlboko ste prepojení s celým VESMÍROM, a ako hlboko, 

bezhranične ste prepojení so SEBOU SAMÝM A  SO MNOU.  

STE MOJOU SÚČASŤOU.  

Tým, že nevnímate toto poznanie zabudli ste, že všetko so všetkým súvisí. Nevidíte, že 

svojimi skutkami, slovami, myšlienkami, môžete ubližovať druhým, a tak sa často stane, že tým čo 

robíte, tým ako myslíte a čo hovoríte, ničíte čo tvoria iné ľudské bytosti.  

Nevidíte, že pôsobíte proti iným ľudským bytostiam.  

Nevidíte, že pôsobíte proti Matke Zemi. A tak pôsobíte sami proti sebe.  

Neuvedomujete si, že konáte sami proti sebe. Až oveľa neskoršie začnete vnímať následky 

svojich skutkov. Vidíte márnosť svojich činov a slov, a vtedy si vo svojom vnútri vytvoríte 

bezmocnosť. Čím viac bezmocnosti vo svojom vnútri cítite, tým je väčšia bolesť, ktorú vytvárate. 

Ako viete, bolesť je potravou strachu. Čím je vaša bolesť väčšia, je väčší aj chaos, ktorý svojimi 

skutkami a myšlienkami vytvárate. A tak rastie tma, ktorá vám bráni vidieť poznania, a tma je stále 

hustejšia a hustejšia. 

Je to tma, ktorá vypĺňa vaše vnútro, vaše srdce. Nie je to tma, ktorá by zakryla váš zrak, 

pretože strach potrebuje, aby ste fyzickým zrakom videli a vnímali falošný svet ilúzií, ktorý strach 

vytvoril. Strach potrebuje, aby ste videli bolesť, ktorú cítite, pretože potom bude vaša bolesť oveľa 

väčšia. Strach v tomto kolobehu bezmocnosti, bolesti a chaosu, môže podporovať beznádej. 

Ak naplní celé Vaše vnútro beznádej, tak zahynie Život.   

Tam, kde nie je ani iskrička nádeje, tam zomiera Život.  

A tam nie je Láska. 

Je to najväčšie a najsilnejšie poznanie, ktoré Vám strach zobral, pretože keby 

ste vedeli, že keď zomrie aj posledná iskrička nádeje zomrie ŽIVOT, nikdy by ste 

nedovolili strachu, aby Vám zobral Vašu NÁDEJ.      

Je to spôsob, akým  sa strach snaží zničiť Život a Lásku od počiatku vekov. 

Strach pochopil, že nedeliteľnou, nerozlučiteľnou a neoddeliteľnou súčasťou ŽIVOTA je 

NÁDEJ. Zároveň je to nesmierne krehké prepojenie medzi Životom, Láskou a Nádejou. Preto si 

strach uvedomil, že najjednoduchším spôsobom ako zničiť Život a Lásku, je to, keď nám zoberie 

poslednú iskričku Nádeje. A tam, kde nie je Nádej, zomiera Život. 

Viera prináša Svetlo, do tejto tmy beznádeje, bezmocnosti a chaosu, ktorý vytvoril strach. 

Viera dokáže túto tmu rozpustiť a celé presvetliť tak, aby ste dokázali svojím vnútorným zrakom 

a srdcom vnímať vzájomnú prepojenosť. Potom dokážete vytvárať svoje myšlienky a skutky tak, 

aby ste vzájomne spolupracovali, súcitili, aby ste prestali ísť proti sebe, jeden proti druhému a aj 

sami navzájom proti sebe samému.  

Je to veľmi jednoduché, ak pochopíte tieto poznania.  

Je to veľmi jednoduché, ak pochopíte, ako strach s Vami manipuluje.  

Je to veľmi jednoduché, ak pochopíte, akým spôsobom sa strach snaží zničiť Život. 

Ale je to pre Vás nesmierne ťažké, ak tieto poznania, nie sú súčasťou Vášho bytia. 

Celé veky sa snažím, aby ste tieto poznania pochopili. 

Celé veky Vám posielam učiteľov, ktorí Vám tieto poznania ukazujú a vysvetľujú. 

Ale strach tak mocne zviera Vaše srdcia, že Vám nedovoľuje tieto poznania pochopiť 

a prijať. 

Ľudstvo nedokáže tieto poznania prijať za svoje vlastné. Dokáže sa učiť a prijímať len 

z príkladov, ktoré im ukazujú druhé ľudské bytosti. 
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Ak pochopíte a prijmete tieto poznania, je to len prvý krok na Vašej ceste, pretože je 

potrebné, aby ste dokázali podľa týchto poznaní aj ŽIŤ. Aby ste dokázali podľa týchto poznaní, 

tvoriť svoje Životy. Aby ste v súlade s týmito poznaniami prijímali svoje rozhodnutia, a aby ste 

potom podľa nich v svojom Živote aj konali. Takže Vaše konanie a Životy, ktoré dokážete ŽIŤ 

v súlade s týmito poznaniami, môžu pomôcť ŽIŤ Životy v súlade s týmito poznaniami aj iným 

ľudským bytostiam. 

Dal som Vám tieto poznania a viem, že nie je pre Vás ľahké v súlade s týmito poznaniami 

ŽIŤ svoje Životy. Pretože aj keď tieto poznania teraz máte, za mnohé a mnohé veky je strach 

súčasťou vašich Životov a nie je jednoduché, aby  ste  prehliadli pasce, ktoré Vám strach postaví do 

cesty. 

JA pri Vás stojím v každej situácii. Prijímam bez podmienok všetky vaše rozhodnutia 

a viem, že sa snažíte kráčať po ceste ku MNE DOMOV tak, aby ste  všetky tieto poznania 

v svojom Živote využívali. Niekedy sa Vám darí viacej a niekedy menej. Je dôležité, aby ste najmä 

sami k sebe boli bezhranične láskaví, ako som láskavý JA SÁM, pretože žiadne z Vašich 

rozhodnutí neposudzujem a nehodnotím, len ho bez podmienok prijímam. Ak dokážete týmto 

spôsobom pristupovať sami k sebe, prestanete si vytvárate pocity viny, prestanete si vytvárať pocit, 

že ste zlyhali,  prestanete sami seba z čohokoľvek obviňovať. Vtedy si prestanete vytvárať voči 

sebe bolesť a tak prerušíte kruh, ktorý vytvoril strach, aby dokázal ľudské bytosti zviazať do svojich 

vlastných osídiel, aby ich uväznil vo svojej vlastnej moci. Je to pre Vás  nesmierne ťažké, ak sami 

seba z čohokoľvek obviňujete a viníte. 

Tým, že vidíte bezhraničný súcit, láskavosť, pochopenie a toleranciu, začnete 

pristupovať k sebe takým spôsobom, akým Vás vnímam a pristupujem k Vám JA SÁM, a 

prestanete vytvárať bolesť. JA Vás nehodnotím, JA Vás neposudzujem, JA Vás nekritizujem, 

len Vás s nekonečnou Láskou a bez podmienok prijímam presne takých, akí v každom, 

každučkom okamihu svojho bytia STE. 

Toto je ďalšie poznanie. Ak ho pochopíte, keď sa stane súčasťou Vašich životov, keď 

ho dokážete používať najprv k sebe samému, naučíte sa ho potom aj vo vzťahu k druhým 

ľudským bytostiam a prestanete vytvárať bolesť. 


