
NESPRAVODLIVOSŤ - 1.časť 

Objavila sa pred mnou  hlboká priepasť. Uvedomila som si, že je tak hlboká, že keď                      

sa ocitnem na jej dne, je tam úplná tma, lebo do nej nedosiahne svetlo slnečných lúčov.  

Nebola mi vôbec daná slobodná vôľa, aby som sa mohla rozhodnúť či chcem vstúpiť do tej 

priepasti alebo nie. Nejaká sila ma jednoducho do tej priepasti postrčila. 

Nebolo to moje slobodné rozhodnutie, ktoré by som čo i len v mojich myšlienkach  urobila, 

že sa tam chcem ísť pozrieť. Vtiahla  a postavila ma tá sila na dno tej priepasti bez môjho súhlasu. 

Otázka : Ako sa tam cítiš? 

Odpoveď: Zatiaľ ešte neviem. Už som raz takto bola v absolútnej tme, ale tam som sa cítila 

v bezpečí. Teraz som tiež v absolútnej tme a hoci necítim, že je tu dole nejaké nebezpečenstvo, 

ktoré by mi priamo hrozilo, vnímam, že tá tma je voči mne nepriateľská.  

Toto nie je  tá tma protikladu  SVETLA a TMY, ktorú som už zažila a ktorú už poznám, kde 

ten energetický protipól SVETLA, čiže TMA, bola teplá a láskavá  alebo  studená a vlhká a mohla 

som sa ja sama slobodne rozhodnúť, ako tú tmu chcem vnímať. 

Toto je tma, ktorá je hmotná a je veľmi nepriateľská.  

Táto tma je absolútne v hmote a ona nedovolí, aby sem dole to  svetlo mohlo preniknúť.                

Je to taká hĺbka tej tmy a je to tak veľmi hlboko, že žiadne svetlo sem dole neprenikne. 

Táto tma vytvorená hmotou vôbec nie je teplá a láskavá, ale je chladná a nepriateľská. 

Uvedomujem si a bytostne to viem, že nedokážem steny tejto priepasti vyjsť hore, lebo sú 

úplne hladké a studené, ako ľad. Jej steny sú úplne rovné a nedá sa na nich vôbec o nič zachytiť, či 

sa  oprieť prstami, nič na nich nie je, čo by sa dalo chytiť rukami. 

Teraz som si uvedomila, že moja nedávna skúsenosť, ktorú som zažila v januári 2020, vôbec 

nebola náhodná a bolo mi ukázané, že bez pomoci druhých ľudí sa z tej priepasti  nedostanem von. 

Chodievam s 2,5 ročným vnukom  cvičiť gymnastiku. V gymnastickej telocvični som 

skočila za vnukom do jamy, plnej molitanových kociek, pričom som vôbec nevedela, že táto jama je 

hlboká 2 metre. Dopadla som, na rozdiel od môjho vnuka až na jej dno, takže okraje jamy som mala 

nad hlavou. Jej steny sú úplne hladké a rovnako vystlané molitanom, ktorý je obtiahnutý koženkou, 

aby sa gymnasti na jej bokoch neudreli a neporanili. Všade okolo jamy je odpružená dlážka a sú   

nalepené hladké koberce a tak som sa nemala čoho zachytiť, aby som sa z nej vytiahla von.  

Snažila som sa viac ako  pol hodinu dostať z jamy von, ale nepodarilo sa mi to  vlastnými 

silami.  Až potom si ma v jame všimla cvičiteľka, ktorá sa venovala ostatným deťom a nakoniec mi 

pomohla  dostať sa z tejto jamy  von. Priniesla drevený rebrík, ktorý mi spolu s oteckom ďalšieho 

dieťaťa pridržali a  po ktorom som mohla  vyjsť hore.  

Bola som doslova „mokrá  ako myš“. Ešteže vnuk to bral ako zábavu, že babka je dole 

v jame a veselo za mnou do nej opakovane skákal. Pri mojich neúspešných pokusoch vytiahnuť sa       

a dostať sa z jamy von, som tak ešte musela zakaždým z nej  vyložiť vnuka na jej okraj, aby vzápätí 

do nej znova s obrovskou radosťou skočil. 

Vnímam, že tá sila, ktorá ma vtiahla na dno tejto priepasti je absolútne nemilosrdná, 

doslova ma do  nej šmarila.  Táto sila sa nikoho nepýta na jeho názor, ona nerešpektuje 

slobodnú vôľu ľudskej bytosti, ona koná v absolútnej nadradenosti, vedomá si svojej vlastnej 

moci, ktorá je v tomto prípade absolútna. 

Otázka : Čo je tá sila? 

Odpoveď :  Neviem, čo to je. Neviem ju vôbec pomenovať. 

Keď tá sila príde, tak ťa proste hodí na dno  priepasti, kde sa nedostane ani iskička svetla, 

kde je absolútna tma, ktorá je  nepriateľská a mrazivá ako ľad.   



Tým že ľudská bytosť je teplokrvná  a vytvára teplo, tá mrazivosť a chlad tej tmy, to teplo 

z ľudskej bytosti doslova vysáva. Tá tma vie ľudskú bytosť doslovne zmraziť tým chladom. 

Uvedomujem si, že táto tma, ktorá je voči mne nepriateľská, spolupracuje s tou silou, ktorá 

ma do priepasti šmarila. Tma je pomocníkom tejto sily.  

Úlohou tmy je zobrať ľudskej bytosti akúkoľvek silu, ktorá jej ešte zostala a táto tma jej 

naozaj zoberie všetku silu, aby nebola schopná sa z priepasti dostať von a zároveň, aby nebola 

schopná ani zavolať si  nejakú pomoc.  

Nie je v silách ľudskej bytosti, aby sama z tej priepasti vyšla von, ale ide o to, aby o tú 

pomoc poprosila, požiadala, aby zavolala. 

Preto je dole v tej priepasti aj tá nepriateľská tma, ktorá tým zmrazením, ľudskú bytosť o tú 

jej vlastnú silu oberie a keď ona potom už nie je schopná poprosiť a požiadať o pomoc, tak na dne 

tej priepasti zomiera. 

Ten čas, ktorý má ľudská bytosť, ktorá sa ocitla na dne priepasti,  na to, aby o tú pomoc 

poprosila, alebo požiadala, je veľmi krátky, lebo tá tma jej tú silu, ktorá jej  ešte zostala, veľmi 

rýchlo zoberie. 

Keď práve toto tá ľudská bytosť na dne priepasti v krátkom čase nepochopí, že ona musí 

o tú pomoc požiadať, lebo sama sa z tej priepasti nedostane von, tak to potom už nedokáže, lebo 

nemá v sebe toľko sily, aby  dokázala hovoriť a tak už nedokáže o tú pomoc požiadať. 

Bola mi táto skúsenosť v jame plnej molitanových kociek ukázaná preto, aby som si to 

mohla sama zažiť a aby som pochopila, že ľudská bytosť sa z tej priepasti bez pomoci iných 

ľudských bytostí, nie je schopná dostať von. 

Aj keď má v sebe tú silu, aby o tú pomoc poprosila, je veľmi dôležité to, aby ten hlas hore 

nad priepasťou niekto počul, aby tam niekto bol, aby niekto išiel okolo a aby bol ochotný počúvať. 

Ak sa taká ľudská bytosť „tam hore“ nenájde a aj keď ľudská bytosť, ktorá je na dne 

priepasti má  ešte v sebe silu a o pomoc prosí,  ale nikto  ju nevypočuje a tá pomoc nepríde, rovnako  

na dne tej priepasti zomiera, lebo sa z nej už nedostane von. 

Ja som si to vyskúšala na gymnastickej  jame, ktorá bola len 2 metre hlboká a mala hladké 

steny a rovnako som sa  bez pomoci z nej nedostala von. 

Aby ste si túto silu, ktorá vás šmarí na dno priepasti  vedeli lepšie predstaviť, tak si 

uvedomte, že tá priepasť nemá len dva metre, ale ona vás hodí  na dno priepasti, kde sú nad vami 

steny vysoké dva kilometre. V takejto hĺbke sa ocitnete. 

A ten pocit tej absolútnej tmy, ktorú si táto sila zobrala na pomoc,                      

je BEZNÁDEJ, ktorá sa vo vás vytvorí a to je tá TMA. 

Je to TMA BEZNÁDEJE, ktorá z vás ten ŽIVOT VYSAJE. 

A tá sila, ktorá vás na dno tej priepasti šmarila je NESPRAVODLIVOSŤ.  

Je to NESPRAVODLIVOSŤ, ktorá sa vytvorí v ľudskej spoločnosti,             

keď sa stanete slepými, kedy celá spoločnosť aj jednotlivci prestanete vidieť 

a vnímať OBJEKTÍVNU PRAVDU. 

V tejto slepote celej spoločnosti táto NESPRAVODLIVOSŤ získa  

ABSOLÚTNU MOC a kraľuje bez akýchkoľvek obmedzení a tak vytvára               

tú TMU BEZNÁDEJE, ktorá potom  zoberie život mnohým ľudským bytostiam. 

Nespravodlivosť zároveň vytvára v ľudskej spoločnosti  anarchiu a chaos, 

ktorý následne v tej krutosti a zároveň v ľahostajnosti, ktorá sa v tej spoločnosti 

zrodí, vytvorí MRAZIVÚ TMU BEZNÁDEJE, nie len pre jednotlivcov,                       



ale v konečnom dôsledku pre celú spoločnosť, pretože ju strach práve z tej 

anarchie, chaosu a agresivity ľudských bytostí zovrie do svojej moci. 

Ak sa  takýto stav vytvorí v ľudskej spoločnosti, prichádza nezmyselná 

krutosť a zabíjanie nevinných ľudí, ktoré prináša práve NESPRAVODLIVOSŤ, 

ktorá vytvorí v tých  ľudských bytostiach ako jednotlivcoch  tú MRAZIVÚ 

TMU BEZNÁDEJE. 

Jednotlivec ako obyčajná ľudská bytosť nemá vtedy v sebe tú silu, aby  sa dokázala 

s Nespravodlivosťou tej spoločnosti ako takej  vysporiadať sama. 

Potrebuje k tomu pomoc druhých ľudských bytostí. 

Ak sa vytvorí v ľudskej spoločnosti takáto Nespravodlivosť, nedokážete ako jednotlivci sa 

s tou Nespravodlivosťou vysporiadať, lebo ona toho jednotlivca doslova  zaženie k okraju tej 

priepasti a energeticky ho šmarí   na jej dno, kde v tej tme beznádeje potom zomiera. 

Aby sa to zmenilo a táto situácia nenastala, tak vás musí byť viacej ľudských bytostí. 

Čiže spoločne sa potrebujete proti Nespravodlivosti postaviť, lebo táto sila je tak 

energeticky silná a mocná, že  jediná ľudská bytosť, nedokáže vytvoriť energetický protipól proti 

sile Nespravodlivosti, aby sa v ňom mohla rozpustiť. 

Je potrebné, aby ten PROTIPÓL vytvorilo viacej ľudských bytostí a vtedy 

dokážete túto Nespravodlivosť zvrátiť, aby ste strhli pásku zo zaslepených očí 

druhých ľudských bytostí a oni tak mohli vidieť OBJEKTÍVNU PRAVDU, čiže 

dokázali vidieť SPRAVODLIVOSŤ. 

Často krát sa tak stane až po veľkom utrpení, ktorým si nie len ako jednotlivci, ale aj  celá 

spoločnosť prechádzate, ktoré prežívate v svojich životoch. 

Ak dovolíte, aby NESPRAVODLIVOSŤ zaviazala svojou šatkou oči 

SPRAVODLIVOSTI, aby ste nevideli OBJEKTÍVNU PRAVDU, tak až po 

PREŽITOM UTRPENÍ, často krát veľmi veľkého počtu ľudských bytostí, 

dokážete znovu vidieť OBJEKTÍVNU PRAVDU a strhnete túto šatku z očí 

SPRAVODLIVOSTI. 

A to je to, že sa spojí veľa ľudských bytostí, ktoré z dna tej priepasti volajú a ich hlas je tak 

mocný a silný, že ho počujú ľudské bytosti, ktoré stoja na jej vrchole a aj oni sa potom spoja a tú 

pomoc tým ľudským bytostiam, ktoré sú dole v tej priepasti poskytnú. 

Môžete si to sami pozrieť  vo vašich dejinách, že po každom období v histórii, keď ste ako 

ľudská spoločnosť  vytvorili chaos, či anarchiu, prichádza obdobie veľmi veľkej nespravodlivosti, 

ktorá vám ako dôsledok tejto nespravodlivosti, priniesla utrpenie, útlak a porobu. 

A je to tak preto, že vtedy začne konať absolútna moc. 

Ak dovolíte tej absolútnej moci, aby sa  koncentrovala v rukách jedinej ľudskej bytosti, čiže 

diktátora, ktorý po tom chaose prichádza, tak on nastolí v spoločnosti „poriadok“, práve v súlade 

s touto absolútnou mocou. 

Ale práve preto, že ste dovolili, aby sa v jeho rukách táto moc koncentrovala, tak ona ako 

dôsledok prinesie obrovskú nespravodlivosť do vašej spoločnosti. 

Je to tak preto, že nie sú rešpektované názory a slobodné rozhodnutia ľudskej bytosti ako 

takej v jej rôznorodosti, rozmanitosti a jedinečnosti ľudskej bytosti, ale je rešpektovaná len vôľa 

toho diktátora. 

A je jedno či ten diktátor sedí na kráľovskom tróne, pápežskom stolci, alebo je predsedom 

vlády v ktoromkoľvek štáte.  


