
BEZNÁDEJ – 1. časť 
 

Chcela by som vedieť, pochopiť a vysvetliť ako pýcha dôležitosti a výnimočnosti zmení 

konanie človeka a pritom ten človek vôbec nemusí mať zvedomené, že má v sebe túto pýchu 

dôležitosti a výnimočnosti, aj keď navonok to dáva najavo a je to zviditeľnené pre tých 

druhých, ale on si to  nepripúšťa a preňho  samého to zostáva skryté.  

Tiež prosím o vysvetlenie či s týmito pýchami dôležitosti a výnimočnosti súvisí aj to, čo 

sa stalo v Atlantíde a prosím, aby mi bolo ukázané to,  čo zostalo pred nami skryté a čo sme 

vtedy ako ľudské bytosti nepochopili.  

A či rovnako táto pýcha dôležitosti a výnimočnosti zničila aj civilizáciu, ktorá žila pred 

80 000 rokmi na území dnešnej Bosny a Hercegoviny, ktorá  tam postavila viacero pyramíd,  

aby tak  vyjadrila podstatu Života a bytia na Matke Zemi, tak ako ju oni chápali. Ich odkaz, 

ktorý postavením pyramíd vyjadrili, bol veľmi jednoduchý a zároveň krásny: Matka Zem 

v hlbokej Láske zrodila svoje deti – Muža a Ženu a oni tak, ako je rozdielne Slnko a Mesiac 

vytvárajú spoločne a nerozdielne Jednotu a Harmóniu bytia na Matke Zemi.  

Tiež  by som sa chcela spýtať, či to bola rovnako pýcha dôležitosti a výnimočnosti, 

ktorá pred miliónmi rokmi spôsobila, že bola ukrytá voda do útrob Matky Zeme, kde ako 

spomienku na túto udalosť vytvorila Matka Zem  kamenný vodopád na Šomoške. 
 

Ocitla som sa v absolútnej tme a prišla mi myšlienka, že je to tma beznádeje.  

Je to zároveň nesmierne energeticky vyčerpávajúce - tá tma beznádeje - chce sa mi spať.  

Keby mi nepomáhal môj anjel strážny, ktorý ma energeticky drží, okamžite zaspím.  

Energia beznádeje je úplná tma, ale nemôžem povedať, že je ťažká, lebo energeticky už 

dokážem rozlišovať energie a práve energia pomstychtivosti je nesmierne ťažká a zoberie človeku 

celú jeho silu.  

Energia beznádeje nemá v sebe takú ťarchu ako pomstychtivosť, ale tým, že neobsahuje 

v sebe žiadne svetlo a človeka obklopí úplná tma a tým, že sa ocitne v temnote, tak tá tma  a 

temnota je príčinou toho, že to človeku zoberie jeho silu a preto zaspávam.  

Zaspala som. 

V prípade beznádeje nejde o ťarchu a tiaž tej energie ako to má pomstychtivosť. Je tam 

energetický rozdiel avšak ten výsledný prejav v hmote je rovnaký v tom význame, že človek 

nedokáže ani v jednej ani v druhej energii  fungovať a tak zaspí. Treba si  však uvedomiť, že zaspí 

tu a teraz v tomto procese, ale  v realite toho konkrétneho života, potom človek zomiera.  

Tá energia, ktorá ma tu a teraz obklopuje je BEZNÁDEJ.  
 



Otázka: V ktorom zo svojich minulých životoch, kedy som vytvorila v sebe beznádej sa 

teraz nachádzam? 

Odpoveď: V tej podstate je to jedno, lebo energeticky je beznádej rovnaká. Vo všetkých 

tých minulých životoch, v ktorých som ju ja sama pre seba vytvorila, tá energetická podstata 

beznádeje bola vždy rovnaká a ja som NEPRIJALA, to čo sa v tých minulých životoch stalo a 

z toho NEPRIJATIA som si vytvorila BEZNÁDEJ a v tých minulých životoch som potom zomrela.  

Hoci to nemáme zvedomené, aj vytvorenie energie 

BEZNÁDEJE, je naše vlastné slobodné rozhodnutie.   

Energia beznádeje, je energia odchodu a doslova prechodu na druhú stranu, do svetla.  

Je to ako tunel, ktorý keď si vytvoríme, tak na tú druhú stranu prejdeme.  

To, že vytvoríme energiu beznádeje  je naše slobodné rozhodnutie. 

Bolo mi povedané, že ani ja sama som ešte neprijala zodpovednosť za vytvorenie energie 

beznádeje v tých minulých životoch, v ktorých som ju v sebe samej vytvorila.  

Ale ani ostatné ľudské bytosti to nerobia, lebo si to nedokážu zvedomiť, ani uvedomiť v tej 

chvíli a v tom okamihu, kedy tú energiu beznádeje v sebe vytvoria a tak si neuvedomujú, že je to 

ich slobodné rozhodnutie a že tú energiu beznádeje vytvorili. 

A vytvárajú ju ako most a spôsob prechodu svojej duše do svetla.  

V energii beznádeje ľudská bytosť zomiera a prechádza tunelom do svetla.  
 

Poviem vám to ešte raz. 

Energia beznádeje sa vytvorí slobodným rozhodnutím ľudskej bytosti ako dôsledok 

neprijatia nejakej skutočnosti alebo udalosti, ktorá v jej živote nastala.  

To neprijatie tej udalosti je v tomto prípade, dá sa povedať, že ABSOLÚTNE.  

Veľkosti toho neprijatia zodpovedá energeticky vytvorený stav BEZNÁDEJE a je to 

doslova energia odchodu z hmotného sveta, čiže v tej energii BEZNÁDEJE ľudská bytosť 

zomiera. Tá energia, ktorá sa vytvorí tým, že sa ľudská bytosť ocitne v absolútnej tme, je ako 

ten tunel, cez ktorý tá duša prejde do svetla.  

Je to ako keby energeticky vytvorený predpoklad k tomu, aby tá duša prešla do svetla.  

Vytvára ho sama ľudská bytosť svojim slobodným rozhodnutím, pretože absolútne 

neprijala tú udalosť, ktorá vstúpila, alebo sa stala súčasťou jej života.  

Tým, že sa to udeje v nevedomej rovine, neviete za to prijímať svoju zodpovednosť.  
 

Ani ja sama som to doteraz neurobila, pretože som to nemala zvedomené.  

Je to jeden zo spôsobov odchodu ľudskej bytosti a odchodu duše na druhú stranu.  



Nemáte zvedomené a spojené to, že keď v sebe vytvoríte energiu beznádeje, tak 

zomierate,  preto za to neviete prijať zodpovednosť.  Energia beznádeje doslova vymrští vašu 

dušu z fyzického tela von, ako keby ju vystrelila do tunela a  ona ním len preletí na druhú 

stranu do svetla. Avšak nie je to vedomý odchod vašej duše.  

Človek nevie ani dňa, ani hodiny kedy zomrie, lebo ten čas určuje duša.  

Avšak toto je niečo, čo sa vymyká týmto pravidlám.  

Takže, keď ako ľudská bytosť vytvoríte sami v sebe energiu BEZNÁDEJE, ktorá sa 

tvorí nevedome, tak tá vibrácia BEZNÁDEJE je tak veľmi nezlučiteľná s vibráciou duše, že 

ju vlastne z fyzického tela vymrští von, avšak uvedomte si, že to nebolo slobodné rozhodnutie 

vašej duše. Toto je špecifický a odlišný spôsob zomretia ľudskej bytosti. 

Je to spôsobené rozdielnosťou vibrácií a vytvorenou disharmóniou.  

Vibrácie, ktoré ľudská bytosť sama v sebe  vytvorí ako sú  hnev, nenávisť, zlosť, 

zrada, neprajnosť, bezmocnosť, závisť, žiarlivosť, zášť, zatvrdnutosť, čokoľvek čo ľudská 

bytosť v sebe  vytvorí, vždy tam existuje NÁDEJ, že tá ľudská bytosť môže tieto energie 

zmeniť. Avšak energia BEZNÁDEJE súvisí s tým absolútnym stavom nuly, čiže NIČOHO.  

Ako ľudská bytosť sa už NÁDEJOU narodíte.  

NÁDEJ  je priamo zakódovaná do vašej DNA.  

Už viete, že Láska, Viera, Dôvera, Nádej sú nedeliteľne, neoddeliteľne a nerozdeliteľne 

spojené a že keď ktorúkoľvek z nich stratíte, tak postupne stratíte všetky.  

Ako poslednú z nich vždy stratíte NÁDEJ.  

Častokrát sa vám v živote stáva, že stratíte Vieru, Dôveru aj Lásku, ale Nádej zostáva. 

Je to tak preto, že ju máte zakódovanú vo vašej DNA. Pokiaľ si ponecháte NÁDEJ, tak viete 

v živote  všetko znovu zmeniť. Viete znovu v sebe obnoviť LÁSKU, získať DOVERU aj 

VIERU, ale ak stratíte NÁDEJ, tak strácate všetko.  

A dostanete sa do bodu nula, keď to povieme matematicky a to je temnota.  

S týmto to súvisí !!! 

Avšak nesúvisí to s tým, že by beznádej mala väčšiu silu ako tie ostatné negatívne energie 

a vibrácie, ktoré tvoríte, lebo v tých energiách hnevu, nenávisti, zlosti, zrady, neprajnosti, 

bezmocnosti, závisti, žiarlivosti, zášte ľudská bytosť z pohľadu duality na zemi tvorí to zlo.  

Avšak v prípade beznádeje ten život ľudskej bytosti končí.  

Energia beznádeje to zlo nevytvorí a to je ten rozdiel.  

NÁDEJ ako taká je súčasťou vašej DNA a je v nej zakódovaná.  


