
BEZNÁDEJ – 9. časť 

Keď sa v rode ako takom vytvorí generačne konflikt, pretože tá staršia generácia cez svoje 

prežité skúsenosti a múdrosť mala prijaté Poznania, ale tá mladá generácia tú skúsenosť ešte nemala 

a tým, že v tej svojej pýche nadradenosti, povýšenosti a výnimočnosti stratila ÚCTU k poznaniu 

svojich predkov, to v tej rodovej línií vytvorí potom boj a následne sa stratí JEDNOTA toho rodu.  

Takto sa tej mimozemskej civilizácii podarilo rozložiť JEDNOTU celých rodov a tak sa 

stratila aj JEDNOTA v spoločnosti.  

Niektorí mladí ľudia nevideli, že v svojej pýche, mladosti a neskúsenosti boli manipulovaní 

práve ľuďmi z tej mimozemskej civilizácie, ktorí sami pre seba chceli získať MOC, aby mohli tú 

ľudskú civilizáciu na Matke Zemi riadiť, aby sa stala podriadenou tej mimozemskej civilizácii, lebo 

oni ľudí nepovažovali za rovnocenných vo vzťahu k sebe samým a ich cieľom bolo to,  aby si z ľudí 

na Matke Zemi mohli potom urobiť otrokov.  

Bytosť, ktorá tento plán podriadenia ľudskej civilizácie vymyslela, bola súčasťou tej 

mimozemskej civilizácie a bola v nej vychovávaná a tak, prijala všetky presvedčenia tej 

mimozemskej civilizácie a hoci pôvodný plán jej  duše bol chrániť Matku Zem, tak 

s presvedčeniami, ktoré prijala a s nesmiernou pýchou, ktorú sama v sebe zrodila to potom 

nedokázala. Týmto energie svojho vlastného karmického zaťaženia sama pre seba znásobila, 

pretože ten skutok sa reálne stal. Ak by táto bytosť milovala Matku Zem a otvorila svoje srdce 

LÁSKE, vo vzťahu k Matke Zemi, tak  by prestala konať proti nej. 
 

Je to rovnaké ako aj vy sami pri čistení minulých životov potrebujete mať LÁSKU a SÚCIT 

v svojom srdci, aby ste vedeli tým druhým ľudským bytostiam všetko to, čo sa stalo ODPUSTIŤ, 

pretože keby ste ich tu a teraz nenávideli a mali svoje srdcia pred Láskou zatvorené, nenájdete 

v svojich srdciach vôľu k tomu, aby ste im ODPUSTILI  a  aby ste tie kliatby, prekliatia, sľuby 

a prísahy, ktoré ste voči nim vytvorili, zrušili, pretože vám to nedovolí energia nenávisti.  

Keď voči týmto ľudským bytostiam naplníte svoje srdce Láskou, práve tá Láska, ktorou ich 

milujete a ten Súcit vás podporia v tom, že máte v sebe vôľu, aby ste im ODPUSTILI  a aby ste 

všetky tie energie kliatieb, prekliati, sľubov a prísah zrušili.  

Preto je potrebné, aby aj táto bytosť mala v svojom srdci LÁSKU vo vzťahu k Matke Zemi.  

Táto bytosť, ktorá vtedy veľmi dávno ten plán vymyslela, má v súčasnosti v sebe ešte stále 

presvedčenie, o svojej nadradenosti vo vzťahu k vám a aj keď vníma, že máte svoje dary 

a schopnosti, napriek tomu všetkému si stále myslí, že ona je viac ako ste vy obyčajné ľudské 

bytosti a zatiaľ tú rovnocennosť nedokázala prijať, lebo v svojej pýche ju nevidí.  



Práve LÁSKA, ktorá naplní srdce tejto bytosti, keď sa dostatočne tej LÁSKE otvorí a táto 

bytosť dovolí, aby vstúpil do jej srdca SÚCIT, pomôže jej preklopiť sa z pýchy do POKORY a až 

potom bude schopná prijať vašu ROVNOCENNOSŤ.  

Toto je momentálny stav bez hodnotenia a posudzovania a len som ho pomenoval.  

Tiež si uvedomte, že všetky energie spolupôsobia a nakoľko v žiadnom zo svojich 

minulých životov ste tejto bytosti NEODPUSTILI, tak tú energiu NEODPUSTENIA vo 

vzťahu k tejto bytosti stále vysielate.  

Práve táto energia neodpustenia v tejto bytosti podporuje pýchu nadradenosti a 

výnimočnosti a práve preto ona tú ROVNOCENNOSŤ  nevie potom prijať.  

Ak tejto bytosti dokážete ODPUSTIŤ a zo svojich energetických rovín vo vzťahu k nej 

dokážete vysielať energiu LÁSKY, ktorú ona potom bude prijímať, pomôže práve energia 

ODPUSTENIA a SÚCITU zmeniť jej reakciu vo vzťahu k vám a aby potom aj ona dokázala 

sama sebe ODPUSTIŤ. Až vtedy, keď táto bytosť dokáže sama sebe ODPUSTIŤ, rozpustí 

svoju PÝCHU a preklopí sa do POKORY a  vtedy prijme, bude vidieť, vnímať a aj cítiť vašu 

vzájomnú ROVNOCENNOSŤ.  

Ale aby ste tejto bytosti dokázali ODPUSTIŤ, je potrebné, aby ste v prvom rade 

ODPUSTILI SAMI SEBE, práve tú skutočnosť, že ste bojovali. Až vtedy keď  to 

ODPUSTÍTE SAMI SEBE, začne sa to celé energeticky meniť. Dokážete to sami v sebe 

zmeniť vtedy, keď za všetky energie, ktoré tvoríte, dokážete prijať ZODPOVEDNOSŤ.  

To znamená, že prijmete ZODPOVEDNOSŤ aj za energiu BEZNÁDEJE, ktorú ste vy 

sami vytvorili. Keď tú ZODPOVEDNOSŤ prijmete a ODPUSTÍTE sami sebe, celý tento kruh 

uzatvoríte.  

 

V mojom  vnútri na mňa niekto začal zakričať:  

„Tak ty si to nemôžeš odpustiť! Je to tvoja chyba, je to tvoja vina!“  

A povedalo mi to moje ego. 

 

Aj keď pochopíte tento mechanizmus, s ktorým energetická rovina pýchy pracuje a poviete 

si, že ste pripravení si to všetko ODPUSTIŤ, vstúpi vám do toho energetická rovina vášho ega, 

ktorá vo vás vytvorí presvedčenie, že nemáte právo, aby ste si to sami sebe odpustili, pretože ste tú 

energiu beznádeje vytvorili a tak  je to vaša chyba a ste vinní za to, že ste tú chybu urobili.  

Ak ako ľudská bytosť nemáte v svojom srdci SÚCIT k sebe samým a prijmete túto hru ega, 

tak si to neodpustíte.   

To znamená, že zotrváte aj naďalej v pozícií pýchy obete a to z akéhokoľvek dôvodu, aj keď 

ste si v tom konkrétnom živote v rámci plánu svojej duše zadali, že by ste tieto energie beznádeje 



chceli vysporiadať, avšak práve preto sa  vám to nepodarí a tie energie nerozpustíte, ale naopak, 

voči sebe samým ich ešte prehĺbite.  

Vystúpiť z pozície obete, dokážete vtedy, ak prijmete, že LEN VY SAMI ste  tvorcom 

svojho života a že svoj život tvoríte energiou svojich myšlienok a keď zmeníte svoje myšlienky 

a to ako tvoríte, môžete zmeniť svoj život a prijmete za to svoju ZODPOVEDNOSŤ. 

Ak dokážete vystúpiť z pozície obete a prijmete svoju ZODPOVEDNOSŤ, dokážete 

začať ODPÚŠŤAŤ sami sebe. 

Vtedy ako bonus prichádza tá skutočnosť, že to potom viete ODPUSTIŤ  aj tým 

druhým ľudským bytostiam. Je však ilúziou si myslieť, že dokážete ODPUSTIŤ tým druhým, 

pokiaľ to nedokážete ODPUSTIŤ SAMI SEBE.  
 

V pozícii obete pýcha zaslepí  váš vnútorný zrak, aby ste nedokázali a nemohli vnímať, 

skutočnú realitu toho čo sa deje, ale aby ste prijali práve tie falošné obrazy, ktoré vám pýcha 

ukazuje. Ten paradox spočíva v tom, že v tej pýche obete nevidíte, že je to práve PÝCHA, 

ktorá tú energiu BEZNÁDEJE vo vás potom spätne vytvorí.   

Keďže vám to PÝCHA zastiera a zakrýva, tak práve preto za energiu BEZNÁDEJE, 

neprijímate svoju ZODPOVEDNOSŤ, pretože  vy nevidíte, že ona sa vytvorila ako dôsledok 

PÝCHY OBETE, v ktorej sa nachádzate. Toto si uvedomte, pretože pýcha obete vám  dokáže 

zobrať dar života, ktorý ste dostali.  

Uvedomte si, že pýcha obete vám  dokáže zobrať DAR ŽIVOTA, ktorý ste dostali 

a  berie vám ho rôznymi spôsobmi. Jedným z nich je práve ten, že dokáže vytvoriť energiu 

BEZNÁDEJE, ktorá vám potom veľmi  rýchlo zoberie váš život. 

ŽIVOT je ten najväčší dar , ktorý ako ľudská bytosť môžete dostať. 

Tým,  že to nemáte zvedomené a nedokážete  si tieto procesy, ktorými pýcha vo vás 

funguje uvedomiť,  neviete za to prijať ZODPOVEDNOSŤ, aby ste to dokázali potom sami 

sebe ODPUSTIŤ.  

Preto vám potom taký dlhý čas trvá, aby ste s tou energiou BEZNÁDEJE dokázali 

pracovať, aby ste ju v LÁSKE ODPUSTENIA, ktoré dokážete dať sami sebe mohli opätovne  

zmeniť na energiu LÁSKY. 

 Toto je dôvod toho, prečo spomienky na civilizácie, ktoré týmto spôsobom zanikli 

a boli na Matke Zemi zničené práve vytvorením energie BEZNÁDEJE  sú pred vami zahalené 

a skryté závojom nevedomia a tá cesta k nim, aby ste si ich zvedomili a preniesli do vedomej 

roviny vášho vedomého bytia je z pohľadu času taká dlhá.  


