
BEZNÁDEJ – 3. časť 

 

V predchádzajúcich posolstvách som vám vysvetlili energiu chcenia a čo energia chcenia na 

Matke Zemi v dualite vytvára a že prináša a rodí práve energiu chamtivosti. 

Energia chamtivosti je veľmi rozdielna od vibrácie LÁSKY a preto chamtivosť pôsobí 

na ľudskú bytosť deštruktívne. Takže, keď veľa ľudských bytostí súčasne vytvorí energiu 

chcenia, podporuje to energiu chamtivosti a práve ona potom prináša tie situácie, ktoré 

v dôsledku duality z vášho uhľa pohľadu sú diametrálne rozdielne od toho , ako ste vy ako 

ľudské bytosti vibračne nastavení. 

A keď sa potom v dôsledku bolesti, ktorú energia chamtivosti  vytvorí, stane, že vy 

sami zatvoríte svoje srdce pred LÁSKOU a nedovolíte, aby do neho vstupoval SÚCIT, neviete  

potom tie situácie PRIJÍMAŤ, pretože ste stratili ten ochranný obal POKORY a preklopili ste 

sa do energie PÝCHY, či už v prejavenej forme pýchy, alebo v pozícii obete.  

Toto sa samozrejme dokáže diať v čase veľmi pomaly a ani to nepostrehnete, že sa tak 

stalo,  ale rovnako to dokáže pôsobiť aj veľmi rýchlo vo veľmi krátkom čase a potom  energia 

a najmä jej sila, ktorá sa v krátkosti času vytvorí,  je nepredstaviteľne veľká a tá energia je 

potom pre ľudskú bytosť zdrvujúca a drtivá.  

Práve v dôsledku tejto energie vytvorí potom ľudská bytosť v sebe BEZNÁDEJ. 

Poviem vám to ešte raz. 

Chcenie a energia chamtivosti dokáže pôsobiť pomaly vo veľmi dlhom čase a tak jej 

pôsobenie skoro ani nepostrehnete, ale ona zmení správanie ľudských bytostí. 

 Ale rovnako dokáže pôsobiť aj vo veľmi krátkom čase a vtedy sila, ktorú vyvinie, je priamo 

úmerná energii chamtivosti, ktorá sa v tom opačnom prípade rozložila v čase, avšak teraz je 

koncentrovaná do toho jediného okamihu a preto tá sila, ktorá sa vytvorila, je pre tú ľudskú bytosť 

zdrvujúca a zničujúca a ona v sebe potom vytvorí energiu beznádeje a tak vlastne zomiera.  

NEPRIJATIE, ktoré v sebe ľudská bytosť vytvorila, je v tomto prípade ABSOLÚTNE.  

Toto je rozdielnosť toho, ako vie energia chamtivosti na ľudské bytosti pôsobiť.  

V prípade, že chamtivosť pôsobí dlhodobo v čase, spôsobí zmenu správania ľudskej 

bytosti a rovnako jej zoberie pokoru a preklopí ju do pýchy a potom tá ľudská bytosť zavrie 

svoje srdce pred Láskou a v tej pýche koná a tvorí, avšak to nevidí, lebo tá pýcha ju zaslepila.  

V tomto prípade koná v energii PÝCHY, ale  tým, že prijala falošné ilúzie o sebe samej, 

je potom hlboko presvedčená, že ona koná v pokore a koná dobro, avšak nevidí, že sa 

preklopila do pýchy a v tvorení duality na Matke Zemi prestala to dobro energeticky 

vytvárať. To znamená, že prestala konať v energiách LÁSKY.   



Prostredníctvom takýchto ľudských bytostí STRACH v spolupráci s PÝCHOU a 

EGOM týchto ľudských bytostí potom tvorí mnohé manipulácie  a klamstvá, ktoré tú bolesť 

v tých druhých ľudských bytostiach vytvárajú.  

Takto pomáhajú vytvárať nerovnováhu,  nerovnocennosť a nespravodlivosť v ľudskej 

spoločnosti  a vytvárajú energiu poroby, čiže neslobody na jednej strane a na druhej strane 

tvoria nadvládu, hierarchiu moci a posilňujú chamtivosť a  nadradenosť jedných nad 

druhými. Toto je spôsob, keď chamtivosť tvorí v čase dlhodobo.  
 

Keď chamtivosť tvorí v tom krátkom okamihu a pôsobí na ľudskú bytosť s tou veľkou 

drtivou silou, ktorú chamtivosť koncentrovala do toho jediného konkrétneho okamihu, tak tú 

ľudskú bytosť tiež preklopila z pokory do pýchy práve tým absolútnym neprijatím tej 

konkrétnej situácie a tá ľudská bytosť  potom vytvorí energiu beznádeje, ktorá jej zoberie 

život, takže  ona potom dlhodobo energeticky netvorí v tých energiách strachu a nelásky ako 

ľudské bytosti v tom prvom prípade.   

Tu si uvedomte ten energetický rozdiel.  

V obidvoch prípadoch energia chamtivosti dokáže vytvárať energiu bolesti, ktorá tie 

ľudské bytosti zatvára. 

A zatvorí ich na taký dlhý čas, ako je veľká bolesť,  ktorá sa v nich vytvorila.  
 

Ak sa však stane, že tú energiu beznádeje vytvorí ako keby v jedinom okamihu vo veľkom 

množstve súčasne veľmi veľa ľudských bytostí, ktoré sú súčasťou tej spoločnosti, alebo civilizácie, 

dôjde k zániku tej civilizácie ako takej a energeticky dochádza k preklopeniu kolektívneho vedomia 

civilizácie z vedomej roviny do nevedomej roviny.  

Práve preto sa k informáciám z minulých životov, ktoré ste prežili v civilizáciách, ktoré 

zanikli vytvorením energie beznádeje ťažšie dostávate, pretože oni sú ako keby chránené tou 

energiou beznádeje, ktorá následne vytvorila závoj zabudnutia aj nad kolektívnym vedomím 

civilizácie, ktorej ste boli súčasťou.  

Takže ľahšie sa dokážete dostať sa k spomienkam zo svojich minulých životov, ktoré sú 

súčasťou kolektívneho vedomia ľudstva,  ktoré je aktívne, čiže je vedomé. Avšak do tých 

spomienok, ktoré sú zakryté závojom nevedomia, môžete vstupovať až vtedy, keď máte v sebe 

POKORU, ktorá vám vytvorí ochranný obal,  aby ste do tej energie beznádeje mohli vstupovať.  

Tu sa vytvoril ako keby paradox, pretože sa vám spomienky z tej dávnej civilizácie, ktorá 

žila na území dnešnej  Bosny a Hercegoviny  podarilo vrátiť skôr, ako spomienky na Atlantídu. 

Avšak uvedomte si aj dĺžku časového obdobia, pretože tá civilizácia, ktorá žila na území 

dnešnej Bosny a Hercegoviny tam žila pred 80 000 rokmi  a Atlantída bola pred 15 000 rokmi.  



To znamená, že bolesť, ktorá sa vytvorila v civilizácii, ktorá žila na území dnešnej Bosny a 

Hercegoviny, bola oveľa väčšia, ale pôsobila a tvorila sa oveľa dlhší čas.  

Zároveň tým, že od vtedy uplynulo oveľa viacej času, ako vy sami hovoríte:  „pretieklo 

oveľa viacej vody“, mohli ste sa tu a teraz  k spomienkam na civilizáciu, ktorá žila na území 

dnešnej Bosny a Hercegoviny  vrátiť skôr, ako k spomienkam na Atlantídu.  

Obdobie civilizácie, ktoré súvisí so Šomoškou,  je vám v súčasnosti ešte stále zahalené  

závojom zabudnutia,  pretože bolesť,  ktorá sa tam vytvorila, bola najväčšia a súvisí  s tým, že život 

na Matke Zemi je spojený s vodou.   

Ak je vám zobratá voda, tak žiadne hmotné fyzické telá nedokážu na Matke Zemi existovať 

a fungovať a tak sa vývoj toho vedomého života na určitý čas zastavil,  kým Matka Zem tú vodu 

dokázala vrátiť zo svojich útrob späť a voda znovu mohla vyjsť na zemský povrch, aby ten vedomý 

život mohol byť opäť obnovený.  

Z pohľadu mimozemských zásahov do vývoja vedomého života na Matke Zemi bol ten  

prvý zásah  na Šomoške, energeticky najsilnejší a najkrutejší, lebo tým, že bola zobratá voda 

z povrchu  zeme a stiahnutá do jej útrob, život na povrchu zeme bol znemožnený všetkým formám 

života. Avšak v prípade  civilizácie, ktorá žila na území dnešnej Bosny a Hercegoviny a aj v prípade 

Atlantídy, ten  život pokračoval ďalej. Preto obdobie tej prvej civilizácie, ktorá je z pohľadu času 

pre vás najviac vzdialená, vám bolo zatiaľ zvedomené najmenej.  

Pôsobia tu súčasne dve hľadiská : jedno je časová rovina a druhé hľadisko je spojené s 

veľkosťou bolesti,  ktorú tá udalosť vyvolala a vytvorila, či už smerom k ľudským bytostiam, alebo 

smerom k Matke Zemi a životu ako takému.  

Samozrejme časová rovina vám pomohla rozpustiť veľkú časť bolesti z civilizácie, ktorá žila 

na území dnešnej Bosny a Hercegoviny, preto ste sa mohli na túto civilizáciu a bolesť, ktorá sa 

v nej vytvorila, pozrieť najskôr.  

Tým, že túto bolesť už máte transformovanú na energiu Lásky a prestala vo vás byť v tej 

energetickej rovine bolesti a strachu, sa  môžete začať pozerať na civilizáciu v Atlantíde.  

Toto zase súvisí s vibráciami, ktoré ako ľudské bytosti  tvoríte tu a teraz, lebo tá energia 

bolesti nemôže prekročiť určitú hranicu, pretože v tej hmotnej rovine by vám spôsobila smrť.  

Práve preto sa vám tie veci z minulých životov neotvárajú súčasne, ale sú vám ukázané 

postupne a až keď vyriešite a vyčistíte jednu  vec, môžete sa pozrieť na tú druhú.  

Dalo by sa povedať, že bolesť vytvorená v civilizácii, ktorá žila na území dnešnej Bosny 

a Hercegoviny bola svojím spôsobom  rovnako veľká, ako bolesť vytvorená v Atlantíde, len ona sa 

tvorila postupne v čase a to znamená, že pôsobila pomalšie a dlhšie a tak nebola taká zdrvujúca, 

drtivá a ničivá ako bolesť, ktorá sa vytvorila v Atlantíde.  


