
BEZNÁDEJ – 4. časť 

Tým, že v Atlantíde  bolesť pôsobila veľmi krátky čas a v tom krátkom čase sa vytvorilo 

nesmierne veľa beznádeje  v ľudských bytostiach, tak to vytvorilo ten energetický predpoklad 

k tomu, že potom  bola Atlantída veľmi  rýchlo zničená.  

Treba si uvedomiť že všetko so všetkým súvisí a každá akcia vytvorí rovnako veľkú reakciu, 

preto tam bola spätná väzba tak nesmierne silná.  

V civilizácii, ktorá žila na území dnešnej Bosny a Hercegoviny bola energia beznádeje  

tvorená v čase a postupne  preto tá civilizácia nezanikla a práve tým, že tí ľudia odtiaľ odišli, sa ich 

veľa zachránilo. Kdežto v Atlantíde  sa veľmi málo ľudských bytostí dokázalo zachrániť a väčšina 

zahynula práve vytvorením energie beznádeje vo veľmi krátkom čase.  

BEZNÁDEJ súvisí priamo úmerne s energiou CHAMTIVOSTI, ktorá sa 

priamo úmerne v tej spoločnosti prostredníctvom ľudských bytostí zrodí. 

To, čo sa vo všetkých týchto troch civilizáciách stalo, veľmi úzko 

súvisí s ÚCTOU k ŽIVOTU a ROVNOCENNOSŤOU.  

V súlade s Vesmírnym zákonom:  Ako hore, tak dole, ako vo veľkom, tak v malom, ako vo 

vnútri, tak navonok, tieto princípy rovnako platia v tom malom pre toho jednotlivca a v rodinách, 

ale aj v tom veľkom v spoločnostiach, krajinách, civilizáciách, ale aj v tom vesmírnom ponímaní vo 

veľkom vo vzťahoch medzi mimozemskými civilizáciami. Tak ako si potrebujete uvedomovať 

a prijímať tú ROVNOCENNOSŤ v tom malom, tak to funguje aj v tom veľkom.  

Vysvetlím vám to na príklade u vás na zemi.  

Vaša západná civilizácia, je hlboko presvedčená o tom, že spôsob života, ktorý žije, je ten 

jediný správny a najlepší, lebo ona využíva a má k dispozícií výdobytky modernej techniky, ktorú 

ona sama pre seba vytvorila.  

A tak si myslí, že národy, ktoré rovnako žijú na Matke Zemi a ktoré dokážu svoje životy žiť 

v súlade s Matkou Zemou a prírodou sú primitívne, lebo nepoužívajú výdobytky modernej 

techniky, ktorú používa západná civilizácia, lebo oni predsa nemajú ich klimatizované domy, 

značkové oblečenie, drahé autá, splachovacie záchody, televízory, chladničky, počítače atď.  

Myslia si, že tie „primitívne národy“ tak ako žijú, že žijú v chudobe a nedostatku a preto 

vôbec nemôžu byť šťastné, ale to je práve ten omyl, ktorý vytvorí tá nadradenosť a pýcha tej 

západnej civilizácie.  

Sú pyšní na svoje výdobytky a na to čo vytvorili vo vzťahu k tomu „primitívnemu národu“ 

ktorý žije v súlade s Matkou Zemou a pritom v svojej pýche vôbec nevidia, že nie ten „primitívny 

národ“, ale práve oni sú pripútaní k tomu materiálnemu a ku všetkému čo vlastnia. 



Nevidia, že sú schopní kvôli majetku sa rozhádať s celou svojou rodinou, priateľmi, že sa 

naháňajú za peniazmi, aby si mohli kúpiť ďalší hmotný majetok a akékoľvek výdobytky toho 

moderného sveta a vôbec nemajú čas na seba, na svoje deti, rodinu, nedokážu si nájsť čas, aby 

mohli sledovať východ a západ slnka, ako rozkvitnú kvety, ako rastú lístky na stromoch a že úplne 

stratili kontakt s Matkou Zemou a sú zatvorení v betónových, tehlových a kamenných príbytkoch, 

ktoré si v svojej pýche a hrdosti sami pre seba postavili.  

A napriek tomu čo všetko vlastnia, sú stále nespokojní a nie vôbec nie sú šťastní , ani 

naplnení a nenachádzajú pokoj a mier vo svojom srdci, ale práve naopak sú chorí, trpia depresiami, 

úzkosťami, strachom, majú rôzne psychické problémy. 

Napriek tomu, že pracujú od rána do večera stále majú málo peňazí, stále majú nedostatok. 

Vôbec si neuvedomujú, že ten „primitívny národ“, ktorý považujú za menejcenný, je 

šťastný. Neuvedomujú si, že tam  sú ľudia zdraví, netrpia psychickými problémami a že sú úplne 

spokojní s tým málom čo majú a vôbec nie sú k ničomu pripútaný a tak sa môžu zdvihnúť 

a presťahovať svoje obydlie na iné miesto a to svoje miesto kde boli, tak  poskytnú niekomu inému. 

A myslia si o sebe, že len ich pravda je tá jediná správna, nemenná a  objektívna.  

V tejto pýche ste voči mnohým národom na Matke Zemi sami konali.  

Teraz si predstavte, že to rovnako platí vo vzťahu k tým mimozemským civilizáciám, ktoré 

majú oveľa vyspelejšiu techniku ako máte vy na Matke Zemi a považujú vás - pýchu tvorstva ako 

samých seba nazývate,  za menejcenné bytosti, rovnako ako vy sami považujete za menejcenné 

bytosti tie „primitívne národy“.  

A takým istým spôsobom vás tie mimozemské civilizácie vnímajú a pristupujú k vám 

rovnako, ako ste vy sami  pristupovali k tým „primitívnym národom“.  

Tie mimozemské civilizácie prišli na Matku Zem v rovnakej pýche ako vy sami ste v tej 

svojej pýche voči týmto podľa vás „primitívnym národom“ konali a stále konáte.  

Práve preto, že vás tá mimozemská civilizácia považovala za menejcenné bytosti, 

nemala žiadnu úctu k vášmu životu, lebo váš život je menej hodnotný ako ten jej.  

A keď sa  mimozemská civilizácia v tej svojej pýche rozhodla,  že vám ten váš život 

zoberie, alebo vám zničí podmienky pre život, aby vám ukázala svoju silu, podľa seba má 

právo takto konať, lebo ona vie najlepšie, čo je pre vás tu na Matke Zemi dobré a čo je 

správne.  

Čiže práve táto NEROVNOCENNOSŤ a  NEÚCTA k ŽIVOTU, ktorá bola vytvorená 

energiou pýchy a chamtivosti či už vami samými tu na Matke Zemi, alebo bytosťami žijúcimi 

v tých mimozemských civilizáciách, spôsobila práve tú skutočnosť, že sa vytvorila energia 

bolesti, ktorá potom tie civilizácie zničia. 

 



Pôsobia tu dva faktory: veľkosť bolesti a čas, za ktorý sa vytvorí.  

Ak je ten čas, v ktorom sa vytvorí nesmierne veľká energia bolesti príliš krátky, dochádza 

potom k veľmi rýchlemu a deštrukčnému zničeniu tej civilizácie.  

Ak energia bolesti presiahne tzv. kritickú hranicu, o ktorej sme sa už viac krát rozprávali, 

tak  ten proces sa už nedá energeticky zvrátiť a nastáva zničenie tej civilizácie. 

Tu opäť máte Vesmírny zákon  ako hore, tak dole, ako vo veľkom, tak v malom, ako vo 

vnútri, tak navonok a táto kritická hranica rovnako platí  pre jednotlivca a to znamená že keď ako 

ľudská bytosť vytvoríte určité množstvo vibrácií sami v sebe, ktoré sú nezlučiteľné so životom, tak 

zomierate, lebo vaša duša opustí fyzické telo a rovnako platí, že  keď dôjde k poškodeniu fyzického  

tela, keď prekročí kritickú hranicu a nie je možná cesta späť vtedy, tak tiež rovnako zomierate.  

Toto isté platí aj pre civilizácie v tom veľkom, kedy sa tá bolesť tvorí postupne v čase, alebo 

sa jej v krátkom čase vytvorí také veľké množstvo, že sa tá kritická hranica dosiahne a potom je tá 

civilizácia zničená vo veľmi krátkom čase.  

A to sa stalo práve v Atlantíde. Samozrejme, aby k tomu došlo a aby mohol tento jav nastať, 

je potrebné, aby sa k nemu energeticky vytvorili podmienky.  

Tie energetické podmienky, to podhubie, ktoré to celé zrodí, je energia 

CHAMTIVOSTI, ktorá v svojej pýche ako dôsledok do tej spoločnosti prináša práve tú 

NEROVNOVÁHU, NEROVNOCENNOSŤ a  NEÚCTU k ŽIVOTU.  

Už viete, že tú chamtivosť vytvára to chcenie a za tým „chcením“ a „ja chcem“ , je 

energia pripútanosti, to znamená, že sa stávate pripútanými k majetku, veciam, ľuďom, 

postaveniu, schopnostiam, k svojej moci, dôležitosti, výnimočnosti svojho postavenia, čiže  

toho kým ste.  

A uvedomte si, že za tým všetkým je PÝCHA.  

Keďže na Matke Zemi je dualita, táto pýcha pôsobí aj v tej prejavenej a aj skrytej forme 

a v obidvoch prípadoch vie pôsobiť tak, aby ste nedokázali vidieť práve to, že vy sami v nej konáte, 

lebo  vám vytvorí falošnú ilúziu a presvedčenie, že to tak má byť a že tak ako konáte, je správne.  

Ak sa aj nájdu ľudské bytosti,  ktoré dokážu vidieť, že konáte v tej pýche a majú tú „drzosť“ 

alebo „odvahu“, aby to povedali verejne, tak sa ich rozhodnete zničiť.  

Práve v tej svojej pýche si myslíte, že máte na to právo, lebo jedine vy sami dokážete vidieť 

tú objektívnu pravdu toho, čo sa deje a jedine tá  vaša objektívna pravda, je tá jediná správna a preto 

to  musí byť tak, ako ste vy sami, povedali a rozhodli.  

 

 

 


