
BEZNÁDEJ – 5. časť 

Ak by ste dokázali zostať v pokore a podarilo by sa vám tú pripútanosť a to k čomukoľvek  

v sebe samých nevytvoriť, tak potom  vo vzťahu k tej druhej ľudskej bytosti jej dokážete dať to, čo 

ona po vás chce, nech by to bolo čokoľvek.  

Vedeli by ste sa vzdať čohokoľvek, postavenia, majetku aj moci, pretože tú pripútanosť, by 

ste v sebe samých nemali vytvorenú.  

Dokázali by ste vidieť a vnímať práve vďaka k ÚCTE k ŽIVOTU,    

že ŽIVOT ako taký, je najvzácnejší dar, ktorý tu na Matke Zemi máte.  

Práve preto, že CHAMTIVOSŤ vo vás vytvára PRIPÚTANOSŤ , postavili ste to, 

k čomu ste pripútaný nad ŽIVOT a preto sa toho „NIEČOHO“ nedokážete vzdať a vo 

vzťahu k tej druhej ľudskej bytosti vytvoríte energiu boja, pretože neprijímate, že ona chce to 

„ NIEČO“, čo vy vlastníte. Čím je väčší váš odpor voči tomu, čo chce tá druhá ľudská bytosť 

a aké má na vás požiadavky,  tým je väčšia pýcha,  s ktorou tá druhá ľudská bytosť  vo 

vzťahu k vám začne konať.  

Jej pýcha prijme energiu boja ako svoju potravu a pretransformuje ju do energie 

pýchy, ktorá sa v tej ľudskej bytosti znásobí a ona je potom ešte viac presvedčená o svojej 

vlastnej pravde a tak znásobí svoje chcenie a chce práve to čo máte vy a nevidí pritom, že 

posilňuje energiu chamtivosti. Ale rovnako ju posilňuje aj tá ľudská bytosť, ktorá sa nechce 

vzdať toho čo vlastní,  práve energiou pripútanosti. 

A hoci to nevidia obidve ľudské bytosti posilňujú energiu chamtivosti -  jedna tým 

svojim chcením a druhá svojou  pripútanosťou, že sa toho „ niečoho“ nechce vzdať. Obidve 

konajú v pýche, kde na jednej strane je tá pýcha prejavená a na druhej je skrytá. Práve 

energia pýchy tú energiu boja medzi nimi posilňuje a zároveň ju prijíma  a tak PÝCHA rastie 

na obidvoch stranách, lebo každá z tých ľudských bytostí je presvedčená o svojej vlastnej 

pravde.  

Zase tu pôsobí Vesmírny zákon: Ako hore, tak dole, ako vo veľkom, tak v malom, ako vo 

vnútri, tak navonok,  čiže keď energeticky roztočíte špirálu tohto boja a posilňovania pýchy, tak ako 

to oddiali u tých  jednotlivcov, ich schopnosť a možnosť sa navzájom dohodnúť, rovnako to platí aj 

v tom veľkom,  pre spoločnosti, štáty aj civilizácie, ako také a tak ako dochádza ku konfliktom 

v tom malom u jednotlivcov, tak dochádza ku konfliktom aj v tom veľkom medzi civilizáciami.   

Tá priepasť toho vzájomného nepochopenia je potom tak veľká, že sa nedokážu navzájom 

počúvať a tá energia vzájomného  boja im zoberie schopnosť komunikácie medzi sebou a oni ako 

jedinú možnosť vidia len boj a otvorený konflikt.  

Toto je energetická podstata toho ako vznikajú vojny.  



Samozrejme vojnu môžete mať v tom  veľkom medzi civilizáciami a národmi, ale aj v tom 

malom  medzi dvoma ľudskými bytosťami. 

Len vtedy, keď dokážete zostať v POKORE a nevytvoríte v sebe tú pripútanosť, 

prestanete podporovať energiu chamtivosti a dokážete sa vzdať čohokoľvek hmotného, ale aj 

nehmotného, čiže  aj svojej moci a postavenia v prospech druhej ľudskej bytosti, ktorá tou 

vedomou pýchou a prejavenou nadradenosťou tú chamtivosť vytvorila a tak môžete tento 

proces zastaviť.  

Avšak tento proces môžete zastaviť len v jeho počiatkoch !!! 

Rovnako aj tu platí, že keď tie vytvorené energie presiahnu kritickú hranicu a tá 

druhá ľudská bytosť  nebude mať stále dosť a bude chcieť stále viac a viac, vtedy je možné to 

zastaviť len spolupôsobením veľkého množstva ľudských bytostí, ktoré v tej POKORE vo 

vzťahu k tej druhej ľudskej bytosti zostanú a dokážu vytvoriť protiváhu tej pýche, ktorú ona 

v tej svojej nadradenosti vytvára.  

Človek, ako ten jednotlivec, nemá potom šancu, aby poukázal na tú skutočnosť, že 

práve to, čo tá druhá ľudská bytosť vyhlasuje, že je objektívna pravda, je len falošná ilúzia 

a klam a je to len jej subjektívny názor a postoj, ale tá objektívna pravda je úplne iná. 

Vtedy je potrebné, aby sa za tú objektívnu pravdu postavilo veľké množstvo ľudských 

bytostí, ktoré potom spolu pôsobia v tej JEDNOTE.  

A toto je to, že v JEDNOTE JE SILA! 

To je o tom, aby práve tá JEDNOTA tú objektívnu pravdu dokázala energeticky 

pozdvihnúť z toho postavenia menejcennosti a ukázať ju na „SVETLO BOŽIE“,  aby tá 

skutočná OBJEKTÍVNA PRAVDA bola  vidieť oproti tej subjektívnej pravde,  ktorú tá 

druhá ľudská bytosť  vyhlasuje za objektívnu pravdu.  

Je to tak preto, že v tej NEROVNOCENNOSTI a NEROVNOVÁHE, ktorú tá druhá 

ľudská bytosť v tej svojej pýche vytvorila, tá objektívna pravda klesla tak hlboko a dá sa 

povedať, že spadla až na dno priepasti, kde tie ľudské bytosti nedokážu vidieť.  

A vtedy nestačí len odvaha toho jednotlivca, ale je potrebné,  aby tak konalo 

SPOLOČNE a v JEDNOTE také veľké množstvo ľudských bytostí, ktoré energeticky dokážu 

vytvoriť protipól tej pýche, toho nadradeného, povýšeného  a pyšného človeka, ktorý tú svoju 

subjektívnu pravdu povýšil  na objektívnu pravdu.  

Avšak častokrát sa stane, že pýcha tej nadradenej a povýšenej ľudskej bytosti  strhne 

so sebou aj ďalších ľudí, ktorí dokážu uveriť jej manipuláciám a to čo ona povýšila na 

objektívnu pravdu aj oni sami prijmú za svoju objektívnu pravdu  a práve  tým, že sa tak 

stalo, aj oni sami tou pýchou manipulujú.  



Oni však vôbec nedokážu vidieť, že tá pravda, ktorú prijali za objektívnu, je 

subjektívna pravda tej nadradenej a povýšenej ľudskej bytosti, ktorá sa stala ich vodcom.  

Pokiaľ sa nevytvorí tá protiváha ľudských  bytostí, ktoré sa SPOLOČNE a 

v JEDNOTE postavia za objektívnu pravdu a vynesú ju z tej tmy priepasti na „SVETLO 

BOŽIE“,  tak  tie ľudské bytosti,  ktoré sa nechali zmanipulovať a prijali subjektívnu pravdu 

svojho vodcu za tú objektívnu pravdu, vôbec nedokážu vidieť že sú manipulované  sú hlboko 

presvedčené o tom, že oni konajú SPRAVODLIVO a v PRAVDE tejto objektívnej pravdy. 

Týmto sa samozrejme vytvára ešte väčšia nerovnováha a ešte väčšia nespravodlivosť 

v ľudskej spoločnosti  a na Matke Zemi.  

Toto je uzatvorený kruh, ktorý strach vytvára k tomu, aby posilňoval sám seba  a svoje 

pôsobenie na Matke Zemi.  

Uvedomte si, že keď sa tak stane, je pre vás ťažké tieto energie zmeniť !!! 

Potrebujete k tomu čas a naozaj odvahu a statočnosť veľkého množstva ľudských bytostí, 

ktoré sa SPOLOČNE v tej JEDNOTE za tú objektívnu pravdu dokážu postaviť, aby ju mohli z dna 

tej priepasti vyniesť von na svetlo, aby bola viditeľná.  

Toto je samozrejme cesta a spôsob k tomu, ako strach vytváral energeticky podmienky 

k vzniku vojnových konfliktov na Matke Zemi.  

Toto sú to aj energetické podmienky k tomu, aby vo vašich rodinách a spoločenstvách 

vytváral strach nepriateľstvo a nepokoje a spôsoboval tak rozpad týchto rodín a spoločenstiev.  

Bolo to CHCENIE ako také, ktoré svojím energetickým pôsobením, 

spôsobilo rozvrat a rozpad spoločnosti v mnohých civilizáciách aj v tej, ktorá 

žila na území dnešnej Bosny a Hercegoviny a aj v Atlantíde.  

Uvedomte si, že tu pôsobí vždy viacej energetických rovín, ktoré sa vytvoria.  

Je dobré, ak to dokážete vnímať v kontexte energii, ktoré pôsobia a ktoré sa vytvorili, 

pretože neprichádzate na Matku Zem len raz, ale rodíte sa opakovane v línií času svojho bytia do 

tých istých spoločenstiev, do tých istých rodín a prinášate si tam jednak svoje vlastné energie, ktoré 

ste si v tých predchádzajúcich životov vytvorili a zároveň prichádzate s poslaním, ktoré chcete 

v tom živote naplniť a rovnako prichádzate s tým,  že by ste tie  energie vytvorené v minulých 

životoch chceli transformovať na energiu LÁSKY, že by ste chceli ODPUSTIŤ, PRIJAŤ 

a OBNOVIŤ vzťahy so všetkými členmi vašej rodiny v LÁSKE a  to všetko je vašou súčasťou. 

 

 

 

 


