
BEZNÁDEJ – 2. časť 

Takže, keď vy sami v sebe vytvoríte energiu BEZNÁDEJE, tým absolútnym neprijatím 

čohokoľvek, ako keby ste popreli samých seba a preto energeticky dochádza k vymršteniu vašej 

duše a ona vlastne tou vytvorenou tmou BEZNÁDEJE preletí ako tunelom do svetla.  

Toto sa samozrejme udeje veľmi rýchlo – nesmierne rýchlo a pre vás nepredstaviteľne 

rýchlo. Pretože v tejto situácii, veľmi rýchlo zomierate, nedochádza u vás k uvedomeniu si tvorby 

tohto procesu a neuvedomíte si ako ste ho vytvorili a preto za neho neprijímate zodpovednosť. 

Proste to nestihnete. 

Ani v jednom z tých minulých životov, som za to neprijala svoju zodpovednosť. 

Samozrejme vždy som zomrela.  
 

Ale tým, že to nebolo vedomé rozhodnutie duše, tak ako je to v ostatných prípadoch smrti 

tej ľudskej bytosti, ako keby ten proces vo vzťahu k vašej duši zostal otvorený, zostal neukončený, 

lebo ona sa nerozhodla slobodne.  

Samozrejme tieto stavy sú energeticky veľmi deštrukčné, pretože vibrácia beznádeje je  

nesmierne rozdielna od vibrácie vašej duše.  

Práve preto to vašu dušu vymrští von z fyzického tela a ako ľudská bytosť zomierate.  

Z pohľadu jednotlivca, čiže  tej ľudskej bytosti tu nastupujú ďalšie procesy a súvislosti.  

Len jednou z energetických rovín je skutočnosť, že za energiu beznádeje, ktorú ste vytvorili  

neprijmete svoju zodpovednosť. Tým, že neviete prijať svoju zodpovednosť za vytvorenie energie 

beznádeje, nemáte to vysporiadané ako ľudská bytosť a  to znamená, že ste to neodpustili ani sami 

sebe, ale ani tým druhým ľudským bytostiam, ktoré vytvorili tú situáciu, alebo udalosť, ktorú ste vy 

sami absolútne neprijali.   

Takže v tej energetickej rovine zostáva veľmi  veľa vecí nevysporiadaných pre toho človeka. 

Ak sa tak stane v prípade, kedy veľa ľudských bytostí súčasne vytvorí túto energiu 

beznádeje, tak dôjde ku kolapsu a k zániku celej tej civilizácie, pretože sa v nej stratí NÁDEJ. 

To čo sa deje v človeku, v tom malom, rovnako platí vo veľkom pre tú civilizáciu.  

Takže tak ako to nevysporiadala ľudská bytosť ako ten jednotlivec, nemá to vysporiadaná 

ani tá civilizácia ako ten celok. Energeticky sa tam vytvorí nesmierne veľa bolesti, ktorá sa skladá 

z tých jednotlivých malých kúskov bolesti, ktoré patria konkrétnym ľudským bytostiam.  

Až v čase, keď všetky tie ľudské bytosti ako jednotlivci sú schopné začať tú svoju 

vlastnú bolesť spracovávať, dokážu z tej kolektívnej bolesti odkrajovať to svoje, čo patrí im, 

aby to vedeli a dokázali PTIJÍMAŤ a ODPÚŠŤAŤ sami sebe a aj tým ostatným a takto 

pomaly v čase sa tá bolesť môže začať spracovávať, čistiť, liečiť a uzdravovať.   



Avšak pretože tie ľudské bytosti vytvorili nevedome energiu beznádeje, prechádza to 

do nevedomého kolektívneho vedomia ľudstva, ktoré je zastreté závojom zabudnutia.  

A čím väčšia bolesť sa v tom okamihu vytvorenia beznádeje vytvorila, tým dlhší čas 

ľudstvu bude trvať, kým presunie z toho nevedomého kolektívneho vedomia ľudstva 

poznanie o tom čo sa stalo,  do toho vedomého kolektívneho vedomia ľudstva.  

Až keď tie konkrétne ľudské bytosti, ktoré energiu beznádeje vytvorili, sú schopné 

a dokážu pracovať s tou energiou bolesti, ktorú vytvorili sami v sebe, z toho absolútneho 

neprijatia, tak sa to môže začať meniť a dostávať  cez ten závoj zabudnutia do toho 

vedomého kolektívneho vedomia. Toto všetko vytvorí energia beznádeje a to je práve tá 

absolútna tma,  v ktorej nie je naozaj nič vidieť. 

Takže na základe tohto poznania si môžete uvedomiť, aká veľká bolesť sa v tej, ktorej 

civilizácií vytvorila podľa toho, ako dlho trvá kým si ju dokážete začať uvedomovať a pracovať 

s energiou tej vytvorenej bolesti v tých dávnych dobách.  

Ten čas samozrejme súvisí s tým, že za vytvorenie tejto energie beznádeje,  neviete prijať  

svoju ZODPOVEDNOSŤ. A ako som vám už vysvetlil, keďže tú ZODPOVEDNOSŤ neviete 

prijať, neviete to ani zmeniť a neviete s tým pracovať.  

Vašu ZODPOVEDNOSŤ počas celého obdobia kedy je to skryté za tým závojom 

nevedomia nesie energetická rovina milosrdenstva, ktorá sa vám otvára vtedy, keď ako 

ľudská bytosť dovolíte, aby sa vaše srdce naplnilo SÚCITOM.  

Keď sa vaše srdce naplní SÚCITOM, energeticky a vibračne sa ako ľudská bytosť 

preklopíte do POKORY.  

POKORA je tá vibrácia a kvalita LÁSKY, ktorá vám potom pomáha v tom, aby ste sa 

mohli do tej minulosti pozrieť, aby ste videli čo sa tam konkrétne stalo, aká to bola situácia a 

udalosť ktorú ste vy sami absolútne neprijali.  

Je to ten protipól, k  tomu absolútnemu neprijatiu, ktorý vám umožní sa na tú situáciu 

a udalosť pozrieť, aby ste sa chránení práve vibráciou POKORY, mohli v tej energii 

beznádeje, čo je absolútna tma, vôbec pohybovať.  

Pokiaľ nemáte vytvorenú túto energetickú ochranu z vibrácie POKORY, tak vibrácia 

beznádeje vás opäť vymrští von a nedovolí vám, aby ste sa v tej energetickej rovine minulého 

života mohli pohybovať a tak v rámci toho procesu znovu zaspíte. 

Avšak v energetickej rovine hmoty sa stane to, že zomriete. 

V rámci procesu liečenia a uzdravenia energií  z vášho minulého života v tej 

energetickej rovine zaspíte a nič sa nedozviete.  

Takže ako ľudská bytosť neprejdete týmto procesom, pokiaľ sa nevrátite k POKORE, 

pretože tá energia bolesti, ktorú ste vy sami vytvorili vás tam jednoducho nepustí a nedovolí 



vám, aby ste sa mohli na tú situáciu pozrieť. Je to tak preto, že najprv potrebujete prijať 

ZODPOVEDNOSŤ za to, že ste tú energiu BEZNÁDEJE vytvorili. 

A to môžete urobiť až vtedy, keď dokážete z energetickej roviny milosrdenstva tú 

svoju ZODPOVEDNOSŤ prijať späť.  

Energetická rovina MILOSRDENSTVA sa vám však otvorí len vtedy,  keď máte 

v sebe SÚCIT a keď dokážete ODPÚŠŤAŤ. 

Toto je uzatvorený kruh.  
 

POKORA je kľúčom k tomu, aby ste mohli otvoriť závoj zabudnutia, ktorý sa potom 

rozplynie,  lebo POKORA je energetický protipól pýchy, do ktorej ste sa vy sami dostali 

v okamihu, keď ste vytvorili to absolútne neprijatie.  

A nemuseli ste mať zvedomené, že ste sa preklopili z pokory do pýchy, pretože vám to 

pred vašim vedomým a fyzickým zrakom skryla pozícia obete, do ktorej ste spadli. 

Uvedomte si, že to sa deje všetko súbežne, v jednom jedinom okamihu vo veľmi 

rýchlom časovom slede za sebou.  

Práve preto je potrebné, aby ste boli ako ľudská bytosť veľmi bdelý.  

Naozaj bdelá ľudská bytosť  v tom prítomnom okamihu svojho bytia a to znamená, aby ste 

si všetko dokázali uvedomovať v každej sekunde svojho bytia. 

Je to naozaj veľmi silný útok strachu,  ktorý voči tej ľudskej bytosti  je vytvorený a keď 

v tom prítomnom okamihu tá ľudská bytosť stratí bdelosť, ani nepostrehne, že sa toto všetko 

energeticky vytvorilo a z tej pokory sa preklopí do pýchy, v ktorej potom ona sama to neprijatie 

vytvorí. Samozrejme v realite toho bytia a v tej konkrétnej situácii ako ľudská bytosť, prakticky 

toho nie ste schopný a preto sa tie udalosti v minulosti stali a udiali, tak ako sa udiali.  

Len s odstupom času máte tú možnosť a príležitosť ich napraviť a energeticky zmeniť 

a opäť transformovať na LÁSKU. Túto možnosť a príležitosť vám prináša a dáva Vesmírny 

zákon zachovania energie a je to jeho dôsledok.  

Skutočnosť, že túto možnosť máte je dôsledok Vesmírneho zákona slobodnej vôle.  

A že je to vôbec možné, je pôsobenie Vesmírneho zákona LÁSKY, ktorý vám vždy dá 

možnosť a príležitosť, aby ste sa k tej LÁSKE mohli vrátiť späť.  

Keďže tu na zemi všetci tvoríte, tak dochádza k spolupôsobeniu tých energií, ktoré ako 

jednotlivci vytvárate a v tom dôsledku to vytvorí tie situácie a udalosti, ktoré sú súčasťou 

vášho života, čiže toho jednotlivca v tom malom, ale aj tej spoločnosti v tom veľkom.  

 

 

 


