
Nedôvera -1.časť 

Ako veľmi nás zraňuje Nedôvera tých, ktorých milujeme a  priepasť ktorú 

vytvára medzi tými, ktorí  si boli tak veľmi blízky. 

Prišla pre mňa veľká hojdačka v tvare lodičky, ktorá mala pevnú konštrukciu a zo stredu išli dve 

závesné tyče, ktoré ju držali zavesenú vo vzduchu.  

Nastúpila som do stredu lodičky, kde som si pohodlne sadla. Nechcem ju rozkolísať a ani nechcem 

ísť na kraj lodičky, pretože tam sa nemám čoho chytiť.                       

 V jej streda sa mi páči. Tu v strede sú pohodlné stoličky a je tu aj zábradlie a tak sa môžem aj 

postaviť, ak chcem, lebo sa ho môžem držať.  

Keď by som išla na jeden alebo druhý koniec  lodičky,čiže do jej špicu, tak zábradlie sa postupne 

znižuje a aj ja sa musím stále znižovať, aby som sa ho mohla pridržiavať. Nemôžem tam ísť vystretá.                    

Tá lodička je veľmi veľká a keď by som chcela ísť k jej krajom, tak by som musela ísť po kolenách, lebo 

zábradlie sa stále znižuje a na koncoch je už  spojené  s okrajom lode a tam si musím ľahnúť, neviem  tam 

vôbec stáť na nohách. 

V tom špici lode sa nikdy nepostavím. Nedokážem tam ako ľudská bytosť stáť na nohách, pretože sa 

tam neudržím.  Môžem tam len kľačať, alebo ležať  a držať sa okraju lode, aby som nevypadla von.                    

A tam na ten špic sa mi vôbec nechce ísť. Je to veľmi nepohodlné. 

Nie je to prirodzená poloha pre ľudskú bytosť, kľačať alebo ležať, lebo človek má stáť vzpriamený. 

Človek nemá štyri nohy, ale len dve, aby chodil vzpriamene.  

A vzpriamenou bytosťou dokážem byť len v strede tej lodičky.  

Ako náhle vykročím z toho stredu von, zábradlie za znižuje.  

A tým, že sa táto Loď vychyľuje z rovnovážnej polohy, keď po nej kráčam k jej špici, musím sa 

pridržiavať zábradlia, aby som nevypadla von a to ma potom núti sa znižovať a znižovať až na kolená a až 

na konci pri špici ma to núti sa položiť a ľahnúť si na zem lode. 

Ak to takto niekto urobí, že sa zo stredu tej lode vydá smerom k jednému z jej špicov, tak zároveň 

vytvorí aj pohyb.  Tým, že sa loď začne vychyľovať a ide na jednu stranu, tak sa zároveň vychýli v proti 

pohybe aj na opačnú stranu. A keď sa  loď začne takto pohybovať, tak človek, ktorý je v tej špici a leží na 

zemi, musí vynaložiť  nesmierne veľa sily a úsilia, aby  sa odtiaľ dostal do stredu lode, aby loď zastavil  

a dostal sa do rovnovážnej polohy. 

A ja som to už zažila a nie som ochotná ísť  do tej špice.  

Som veľmi šťastná, že som teraz v strede tej lode a ona sa nehýbe. Ten výkyv lode, keď sa rozhúpe  

a ja som na jeden strane v špici a druhá strane nie je nikým vyvážená, tak ja som vtedy tú loď prevážila. 

 A vtedy je pre toho človeka nesmierne ťažké sa vrátiť do rovnovážnej polohy, keď na druhej strane 

nie je nikto, kto by to vyvažoval. Je to veľmi namáhavé.  

V podstate cieľom a snahou každej ľudskej bytosti je byť v strede  tejto lode.  

To je vnútorný pokoj, mier, rovnováha a harmónia v človeku. 

Nie je to, že sa nič nedeje, ale tá ľudská bytosť je v svojom strede a môže sa okolo nej  

diať čokoľvek, ona zostane  v svojom strede v harmónii s tým čo sa deje. 

To je vtedy, keď dokáže v hlbokom pochopení a Súcite prijímať rozhodnutia všetkých 

ostatných ľudí, ale zároveň prijíma aj svoje vlastné rozhodnutia. 

Loď je obrazom samého seba. 

Paradox lode je však v tom, že ak  sa zo stredu vyberiete kamkoľvek, vždy sa tá loď 

otočí smerom  nadol. 



A ak si tá ľudská bytosť myslí, že sa rozhodla kráčať a vybrala sa na tú stranu lode 

k okraju, ktorý smeruje hore, v skutočnosti kráča smerom nadol. 

A to je to , čo tá ľudská bytosť nevidí.  

Nech si vyberiete ktorýkoľvek z tých špicov lode, vždy sa loď otočí smerom nadol. 

To znamená, že len v tej rovnovážnej polohe, teda v strede, dokážete tvoriť 

vibráciami LÁSKY a rozhodovať sa v Láske v súlade so sebou  a svojou dušou, svojou 

podstatou, teda tým kým ste- LÁSKOU. 

Ak sa z toho stredu vychýlite, hoci si myslíte, že kráčate vpred, tak vždy kráčate vzad.                         

A vtedy netvoríte svoje rozhodnutia s Láskou, lebo nevytvárate vibrácie Lásky. 

 A to, že to nevidíte je  manipulácia strachu, pretože je to práve strach, kto vám 

podsunul a vytvoril falošný obraz toho, že si myslíte, že kráčate dopredu. 

A to, čo sa ako ľudské bytosti  učíte a prečo sa na  Matku Zem opakovane rodíte, 

je to, aby ste  prezreli falošný obraz strachu a naučili sa zostať v strede, kedy dokážete  

tvoriť všetko vo svojom živote zo svojho srdca s energiou Lásky, pretože to je jediná 

cesta, kedy ako ľudská bytosť kráčate vpred. 

Vo všetkých ostatných prípadoch, nech to nazvete akokoľvek, ako ľudská bytosť 

kráčate vzad. 

A je potom len na vás samých, či tento falošný obraz strachu dokážete rozoznať 

a dokážete vytvoriť most, alebo dokážete nájsť cestu, ktorou sa späť do toho stredu 

vrátite. 

A táto loď je obraz toho, aké nesmierne veľké prekážky, vám na tejto ceste strach 

pomocou svojich nástrojov vytvorí.  

A obrazne povedané, keď  sa ocitnete v špici  lode, tak miesto medzi tým špicom 

a stredom lode, je nesmierne veľká priepasť a v tej podstate je jedno, či tú priepasť vytvoril 

hnev, či nepochopenie, neporozumenie, pocit zlyhania, nedôvery, neistoty, neprijatia, 

poníženia alebo nenávisť, neprajnosť, závisť, pomstychtivosť, neodpustenie či pocit viny,                

lebo  je pre vás nesmierne ťažké túto priepasť preklenúť a dostať sa naspäť do stredu, 

pretože často krát s sa stane , že keď sa začnete približovať a dokážete  sa vracať po tej ceste 

naspäť, loď sa preklopí do opačnej polohy skôr, než  dosiahnete stred lode a vrátiť sa do 

rovnovážnej polohy a VY sa tak znovu ocitnete sa na opačnom konci lode v tom druhom špici, 

ale zase smerom nadol. 

Ten bod nájdenia rovnováhy je veľmi vratký a tak často krát hoci hľadáte a snažíte sa  z toho špicu 

lode pracne kráčať späť, aby ste dosiahli stred, tak nedokážete tesne pred tým stredom odhadnúť presnú 

veľkosť kroku tak, aby ste stred našli.  

A keďže tá loď je veľmi vratká  a vy  veľkosť kroku neodhadnete, preklopí vás  to do  opačného 

špicu lode, ktorý sa s vami  veľmi prudko prehupne do toho istého bodu, z ktorého ste sa pred tým na túto 

cestu  vydali. 

Vieš si to predstaviť ? Áno. 

Tá loď sa okolo stredového bodu ako keby otáčala a vy potrebujete nájsť presnú 

veľkosť kroku, ktorý potrebuje urobiť, aby ste tú rovnovážnu polohu dokázali nájsť. 

 A ak sa vám to podarí a vy sa v tom strede ocitnete, môže sa tá loď otáčať akokoľvek 

okolo tejto rovnovážnej polohy a vy v tom strede už zostanete.  

Nevypadnete z toto stredu. 



 

(Prišla nádherná energia, ktorá sa ako teplo rozliala od srdca po celom mojom tele)  

A stane sa tak vtedy, keď pochopíte kým ste,  prečo sa na Matku Zem rodíte,  aké 

je vaše poslanie a čo ste sa prišli naučiť.  

A stane sa tak vtedy, keď dokážete pochopiť,  prijať a žiť svoj život v súlade 

s poznaniami, ktoré vám priniesli Vesmírne zákony, pretože to sú zákony LÁSKY. 

A v LÁSKE je všetko dovolené. 

V LÁSKE neexistuje nič zlé. 

LÁSKA nerozlišuje na dobré a zlé. 

LÁSKA všetko prijíma bez podmienok. 

V LÁSKE je všetko možnosť a príležitosť a všetko je preto skúsenosť. 

LÁSKA nesúdi. 

LÁSKA neodsudzuje. 

LÁSKA sa nevyvyšuje. 

LÁSKA všetko prijíma a to bez podmienok  a bez rozdielov. 

LÁSKA prijíma všetko, práve preto,  že všetko, absolútne všetko je jej súčasťou. 

Ak by LÁSKA súdila, súdila by samú seba. 

Ak by LÁSKA neprijímala, neprijímala by samú seba. 

Ak by sa LÁSKA vyvyšovala, vyvyšovala by sa nad  samú seba. 

A toto je to, čo ste sa prišli  práve sem – na Matku Zem  naučiť, pochopiť 

a prijať. 

Ale práve preto, že to nechápete a neprijímate, vytvárate sami v sebe v svojom 

vnútri práve tú bolesť, ktorá vás prinúti z toho stredu odísť preč. 

A už som vám vysvetlil, že bolesť vo vás zámerne vytvára strach. 

A vibrácia strachu je úplne odlišná od vibrácie Lásky a práve preto, keď je vo 

vašom srdci bolesť, ste v zovretí moci strachu a vtedy sa nerozhodujete z Lásky 

a nedokážete tvoriť energiu Lásky a nie ste v svojom strede. 

Bojovať vás naučil strach ako taký, pretože boj je prostriedok k tomu, aby sa vo 

vašom vnútri vytvorila bolesť.  

A bojujete  vždy vtedy, keď neprijímate situácie, ktoré sú súčasťou vášho života. 

A pritom nemusíte robiť vôbec nič, žiadne proti opatrenie. 

Uvedomte si, že ste začali bojovať už tým, že niečo neprijímate. A to čokoľvek. 

Je nesmierne dôležité, aby ste toto pochopili. 

Uvedomte si, že často krát bojujete sami v sebe,  pretože neprijímate  seba 

samých. 

Každé vaše neprijatie a to čohokoľvek, je v svojej podstate boj. 


