
NEPOCHOPENIE – 1. časť 
 

Všade je okolo mňa len tma. A zaujímavé je, že  je mi to jedno.  

Nie sú žiadne hviezdy ani mesiac, je to tma tmúca. 

Otázka : Môžeš sa pohybovať ? 

Odpoveď : Áno, ale ja mám pocit, že stojím na mieste. Nemám v sebe strach, že by som sa 

nemohla pohnúť. Len stojím na mieste, pretože je mi to jedno. 

Otázka : Keď sa môžeš hýbať, tak sa skús pohnúť. 

Odpoveď : Ale mne je to jedno. 

Otázka :  Kde v sebe cítiš to „ je mi to jedno“ ? 

Odpoveď : V hlave. Je to myšlienka. Emócie, pocity sa však vytvárajú inde, ale to „ je mi to 

jedno“  je v hlave. Je to  energia myšlienky, nie je to o pocite. Pocit v sebe nemám  vôbec žiadny.  Je mi 

to jedno v celom tele. Ale zrod tej myšlienky je v hlave.  

Otázka : Je to ako ľahostajnosť, či  si sa vzdala ?  

Odpoveď  : Neviem. Je mi to jedno. 

V diaľke vnímam svetlo, svetelný bod, ale aj to mi je jedno. 

Viem, že keby som chcela, môžem sa rozhodnúť a k tomu svetlu kráčať. Ale je mi to jedno. A tak 

len stojím a k tomu bodu nejdem. Je mi úplne jedno, že stojím v tej tme a je mi úplne jedno aj to, že 

v diaľke je ten svetelný bod. Všetko je mi jedno. 

Otázka : Mala si už v tomto živote takýto pocit ? 

Odpoveď : Nie, nemala. Niekedy som mala pocit, že všetko čo robím je zbytočné a márne,                   

ale toto je  niečo úplne iné. 

Otázka : Prečo Ti  to je všetko jedno ?  Čo tomu predchádzalo ?  

Odpoveď :  Lebo môžeš sa snažiť akokoľvek veľa a rovnako nemusíš urobiť vôbec nič a dokonca 

môžeš konať aj proti  tomu a ten výsledok vo vzťahu k ostatným ľuďom je stále rovnaký.         

Preto je úplne jedno či niečo urobíš, alebo neurobíš vôbec nič, alebo dokonca konáš proti nim.                       

Ten konečný výsledok toho ako sa oni sami rozhodnú, že  ako teba budú  vnímať ako ľudskú bytosť,                  

je vždy rovnaký, lebo je závislý od ich vnútorného rozhodnutia, ako ťa oni vidia a vnímajú a nie od toho, 

ČO TY ROBÍŠ a či sa vo vzťahu k nim akýmkoľvek spôsobom snažíš, alebo si neutrálny, alebo sa vôbec  

nijako nesnažíš, alebo dokonca  konáš proti nim.  Je to úplne jedno.  

To ako sa oni na teba dívajú, nie je závislé od toho, čo robíš, ale od toho ako sa oni sami v sebe 

rozhodnú,  ako ťa  oni budú vidieť a vnímať. To je ich rozhodnutie a vnútorné presvedčenie, ktoré si oni 

sami v sebe vytvorili. 

Otázka :  Sú tam aj konkrétní ľudia? 

Odpoveď :  Je tma.  Nič nevidím. Neviem, či sú tam nejakí ľudia, ale je to jedno, pretože ty to 

nevieš zmeniť, lebo ty nezmeníš ich presvedčenie, len oni sami môžu zmeniť svoje presvedčenie.  

Ja môžem zmeniť len samú seba.  

Preto vo  vzťahu k nim je úplne jedno čo urobím,  môžem to zmeniť len vo vzťahu k sebe samej.  

Tá TMA je NEPOCHOPENIE. 
Nepochopenie to všetko pohltí, akúkoľvek SNAHU pohltí do seba, ona sa v tom 

NEPOCHOPENÍ  rozplynie.  Tá naša SNAHA, nie je vôbec viditeľná pre tých druhých. 

Nepochopenie spôsobuje, že vlastne zostaneme  SLEPÝ a to je tá TMA. 

Preto je mi jedno, kde som a preto je mi úplne jedno, že v diaľke je svetlo, pretože  

v tej slepote nič nevidím.  

V SLEPOTE NEPOCHOPENIA  NIČ NEVIDÍM. 



Tá slepota pôsobí na obidve strany. 

Pôsobí aj u mňa, lebo ja cez  slepotu nevidím, že nedokážem zmeniť tých druhých            

a tí druhí cez slepotu nepochopenia nevidia, že ja sa snažím. 

Tým, že to nepochopenie nás uvrhlo do tmy a my sme zostali  vnútorne slepí,                       

tak nedokážeme vôbec nájsť cestu jeden k druhému. 

A keby sme aj kráčali vedľa seba, bok po boku životom, tak to nevidíme.  

 To nepochopenie nám zoberie schopnosť vidieť SRDCOM.  

A vtedy dokážeme vidieť len fyzickým zrakom a preto vidíme len falošné obrazy, ktoré sa nám 

predkladajú, ale objektívnu pravdu, to nepochopenie zahalilo do tmy slepoty. 

A NEPOCHOPENIE je veľmi silný nástroj strachu, pretože umožňuje skryť 

objektívnu pravdu a dovoľuje strachu, aby vám predkladal falošné obrazy, ktoré prijímate 

za objektívnu pravdu života a vôbec nedokážete vidieť, že je to len  ILÚZIA, všetko to, čo 

ste si sami pre seba o živote o ľudských bytostiach či vašich blízkych, priateľoch, známych 

ako presvedčenie v sebe vytvorili.  

A len v týchto falošných obrazoch ich dokážete vidieť a vnímať, ale tú objektívnu pravdu o týchto 

ľudských bytostiach vám to nepochopenie zobralo a zastrelo.  

A tak tieto vaše cesty s ľudskými bytosťami v tom živote sa rozchádzajú a aj vtedy keď spolu 

s nimi kráčate v živote bok po boku a kráčate tou istou cestou ako oni, tak ich na tej ceste nevidíte a  

nevnímate, že aj oni kráčajú vedno s vami, alebo že  stoja pri vás.  

NEPOCHOPENIE dokáže  energeticky oddeliť ľudské bytosti od seba a to 

nepredstaviteľne ďaleko, aj keď fyzicky stoja pri sebe bok po boku. 

A OBJEKTÍVNA PRAVDA je tá, že sa jeden od druhého nepredstaviteľne ďaleko 

navzájom vzdialili a tá falošná ilúzia je tá, že v hmotnom svete stoja pri sebe bok po boku. 

A pretože ste energetické bytosti, je pre vás nesmierne dôležité energetická rovina, ktorú  však 

nevidíte a nevnímate. A keď prijmete falošnú ilúziu reality svojho života, že stojíte pri sebe bok po boku 

a kráčate životom vedno spolu, keď nepochopenie medzi vami vás energeticky vzdialilo nesmierne 

ďaleko, vytvárate si sami v sebe, ale aj jeden druhému navzájom v svojich srdciach nesmierne veľa 

bolesti.  

A je to tak preto, že nedokážete vidieť objektívnu pravdu energetickej roviny, že ste od seba 

vzdialení a nekráčate spolu jeden vedľa druhého, bok po boku a to čo vás oddeľuje je 

NEPOCHOPENIE, obviňovanie a pocity viny, ktoré to NEPOCHOPENIE vo vás vytvorilo.  

NEPOCHOPENIE ako veľmi silný nástroj strachu, ktorý vo vás  vytvára vo vašom vnútri 

veľmi veľkú tmu, pretože vám  prináša zaslepenie vnútorného zraku na úrovni srdca sa rozpúšťa 

v LÁSKE ODPUSTENIA. 

A je to práve ODPUSTENIE, ktoré uzdraví váš 

VNÚTORNÝ ZRAK a vráti vám vaše POCHOPENIE. 
A to je uzatvorený kruh, v ktorom vám NEPOCHOPENIE zobralo schopnosť 

rozlišovať objektívnu pravdu od falošných ilúzií vášho života a bytia a v ktorom vám DAR 

LÁSKY a to je schopnosť ODPÚŠŤAŤ vráti váš VNÚTORNÝ ZRAK, aby ste opäť mohli 

vidieť a rozoznávať objektívnu pravdu od falošných ilúzií a tak opäť dokázali v sebe nájsť 

POCHOPENIE. 

A POCHOPENIE ako také, to VNÚTORNÉ POCHOPENIE, nemyslím teraz  pochopenie 

rozumovej úrovne, keď chápete  matematické úlohy, či fyzikálne zákony, ale myslím to hlboké 

VNÚTORNÉ POCHOPENIE, nie je automaticky súčasťou každej ľudskej bytosti. 


