
Bezpodmienečnosť, Vďačnosť a Veľkorysosť – 1.časť 
 

Otázka : Prosím o bližšie vysvetlenie ako spoločne fungujú Bezpodmienečnosť, 

Vďačnosť a Veľkorysosť?  

Odpoveď: Sú to spojené nádoby a tam, kde  sa zrodí jedna z nich sú aj ostatné 

dve a ako keby vždy jedna z nich vyjde do popredia. Oni sa navzájom podporujú 

a jedna bez druhej nedokážu existovať.   

 

Vnímam samú seba ako ležím vo veľkej hojdacej sieti tzv. „hamake“, ktorá je utkaná 

zo zlatej látky a  je veľmi široká a pohodlná.  Ja mám na sebe tiež oblečené zlaté šaty a cítim 

sa veľmi dobre. Hamaka je zavesená na mohutných, starých stromoch, ktoré sú veľmi vysoké 

a koruna každého z nich sa majestátne týči vysoko v oblakoch.  

Neviem ako sa tie stromy volajú, ale podobajú  sa na naše magnólie. Kvety na 

stromoch magnólií sú kalichmi otočené smerom do hora, avšak kvety na týchto stromoch sú 

otočené smerom nadol a podobajú sa na kvety ľalií. Tieto kvety však voňajú ako ruže a ich 

vôňa je veľmi jemná.  

Vnímam, že všetko je vo vzájomnom súlade a vytvára to harmóniu. 

Tie mohutné stromy so svojimi majestátnymi korunami vytvárajú ochranu a je to 

vedomé rozhodnutie tých stromov.  

Kalichy kvetov sú vedome otočené smerom nadol a vysielajú vôňu ako keby v podobe 

nepretržitého zlatistého prúdu kvapiek smerom nadol, ktorá je veľmi upokojujúca. 

Keď tú vôňu vdychujem do pľúc, cítim, že som v absolútnom bezpečí, som chránená, 

som milovaná a všetko je v poriadku.  

Ja toto všetko prijímam bez podmienok a z môjho srdca vedome vysielam veľkú 

Lásku a vďačnosť k tým mohutným stromom a čarovným kvetom.  

Cítim že len som, splynula som s nimi do jedného celku a nič viac nepotrebujem. 

Nepotrebujem ani jesť, ani piť, lebo vôňa tých nádherných kvetov ma nasýti.   

Všetci spoločne vytvárame kruh, ktorý sa vo vzájomnej Láske a symbióze podporuje.  

Tým, že ja to dokážem prijať bez podmienok a zároveň bez podmienok vyšlem zo 

srdca energiu Lásky a hlbokej vďačnosti, tak tie stromy veľkoryso vytvárajú ochranu a tie 

kvety mi  bez podmienok posielajú svoju vôňu, ktorá ma nasysuje.  

Ja to v Láske prijímam a plyniem, bez podmienok sa odovzdám do toku bytia.  

Mám v sebe Poznanie, že som v bezpečí, som chránená, všetky moje potreby sú 

naplnené a zabezpečené, ja to bez podmienok prijímam a s tým prúdom hojnosti plyniem.   

V tomto toku plynutia a bytia nie je vytvorená žiadna prekážka.  

Je dôležitá práve tá veľkorysosť, pretože tie kvety mi veľkoryso dávajú svoju vôňu 

a  tie stromy vedia, že v prúde mojej vďačnosti  im energiu Lásky vrátim späť a oni ju potom 

láskyplne odovzdajú tým kvetom.  

Kvety mi dajú energiu Lásky bez akýchkoľvek podmienok.  

V tomto kruhu je tá cesta vytvorená bez podmienok.  

Každý účastník v tomto kruhu vie, že dostane presne to, čo potrebuje.  

Neexistuje tam žiadne vedomie nedostatku.  

Preto sa v tomto láskyplnom kruhu nevytvára závisť, že má niekto viac ako ten druhý.  



 

A vtedy je toto plynutie energií bez prekážok a je absolútne voľné.  

V tomto prípade je umožnené v tom nekonečnom kruhu Lásky, aby sa navzájom 

energeticky podporovalo a tak sa  v ňom energia nestráca, ale sa znásobuje.  

Je vlastne ako „perpetum mobile“, ktoré však v tom bežnom ľudskom svete 

nedokážete vytvoriť, pretože tým, že tvoríte prekážky plynutiu,  sa tá energia stráca. 

Len energia Lásky má ten dar, že dokáže znásobovať samu seba a v tom procese 

bezpodmienečného plynutia a bytia, kedy dokážete vytvoriť vďačnosť a veľkorysosť a 

potom dávať Lásku druhým a zároveň aj sami sebe, vtedy tá Láska rastie, znásobuje sa 

a nikdy sa z vášho života nestratí.  

Ak však vytvoríte v rámci tohto kolobehu akúkoľvek prekážku, stratí sa v tomto 

procese bezpodmienečnosť. A tá prekážka nedovolí, aby tá energia Lásky mohla prúdiť. 

Tá prekážka vytvorí prúdeniu energie Lásky rôzne podmienky.  

Je dobre, ak pochopíte, čím tieto prekážky sami v sebe vytvárate.  

Keďže spolu pracujeme už dlhší čas, tak sa Ťa opýtam, či vieš, čím tieto prekážky 

v sebe vytvárate? Neviem. 

Je to akékoľvek NEPRIJATIE !  

A to NEPRIJATIE čohokoľvek, ktoré vytvorí tú prvotnú prekážku.  

NEPRIJATIE vytvára energiu odporu a toto súvisí s Vesmírnym Zákonom 

slobodnej vôle.  

Práve preto je najdôležitejšie pre vás, ľudské bytosti, pochopiť Vesmírny Zákon 

slobodnej vôle,  ktorý platí bez podmienok, pre každého z vás rovnako a to znamená, že 

nie len „VY SAMI“ máte právo sa slobodne rozhodovať, ale aj každá ďalšia ľudská 

bytosť, ktorá je okolo vás má právo sa slobodne rozhodovať.  

Vy to prijímate vo vzťahu k sebe samým, ale neviete to prijímať vo vzťahu k tým 

druhým ľudským bytostiam bez podmienok.  

Práve preto vytvárate sami  v sebe tým neprijatím prekážky tomu 

bezpodmienečnému plynutiu, lebo tým neprijatím vytvárate energiu odporu.  

A zároveň nedokážete prijať zodpovednosť, že ste tú prekážku vytvorili, pretože 

si neuvedomujete, že práve tým neprijatím, ten odpor sami v sebe energeticky vytvoríte.  

Nemáte stále zvedomené toto prepojenie, že súčasťou vášho slobodného 

rozhodnutia a to nedeliteľne, neoddeliteľne a nerozdeliteľne  je ZODPOVEDNOSŤ 

v tých širších súvislostiach.  

Práve táto skutočnosť, že túto ZODPOVEDNOSŤ v tých širších súvislostiach 

neprijímate a energeticky túto prekážku vytvoríte, vám potom zoberie 

bezpodmienečnosť.  

Keď stratíte bezpodmienečnosť, zastavíte tok plynutia energie lásky sami v sebe 

a potom stratíte vďačnosť a napokon aj veľkorysosť, ktorá sa predtým prirodzene vo 

vás práve tým bezpodmienečným plynutím dokázala tvoriť.  

Avšak nevidíte, že práve tým neprijatím a to čohokoľvek ste to sami sebe zobrali.  

Je to tak preto, že to neprijatie vám zobralo pokoru a preklopili ste sa do pozície 

obete. Práve pýcha obete, vás zaslepila  a nedovoľuje vám vidieť, že sa z vášho života 

stratila vďačnosť a veľkorysosť a vôbec nedokážete pochopiť, čo to znamená bez 

podmienok.  



Je to tak preto, že VY sami sebe, ale aj všetkým ostatným kladiete stále nové 

a nové podmienky, ktoré musíte splniť jednak VY sami, ale aj všetci tí ostatní, aby ste 

ich milovali. 

A tak kladiete stále nové a nové  prekážky Láske vo svojom bytí, aby mohla vo 

vašom živote  prúdiť a byť jeho súčasťou.  

Ste to VY SAMI, kto nedovolujete, aby Láska vo vašom živote voľne prúdila, 

pretože podmieňujete dávanie Lásky splnením rôznych podmienok, ktoré ste si VY 

SAMI vytvorili, ale vo svojej pýche za toto konanie vôbec neprijímate svoju 

zodpovednosť.  

A toto je začarovaný kruh, ktorý vám vytvorila pýcha. 

Avšak preto, že pýcha Vás zaslepila, nedokážete vôbec vidieť, že sa v tomto 

začarovanom kruhu točíte stále dokola.  
 

Aby sa to zmenilo potrebujete ako prvý krok PRIJAŤ, že to tak je.  

Druhý krok:  

Potrebujete prijať ZODPOVEDNOSŤ za to, že Lásku vo svojom živote 

podmieňujete.  

Potrebujete prijať ZODPOVEDNOSŤ za to, že nedokážete bez podmienok dať 

Lásku sami sebe a ani tým druhým.  

Potrebujete prijať ZODPOVEDNOSŤ za to, že ste to dovolili.  

A je to uvedomenie si tejto skutočnosti, že to tak vo svojom živote máte.  

Práve toto uvedomenie vám potom pomôže prijať túto skutočnosť.  

Práve to PRIJATIE rozpustí potom vašu hlavu pýchy obete a VY dokážete z tejto 

pozície obete vystúpiť von.  

Tretí krok: 

Práve tým, že vystúpite z pozície obete, dokážete potom tú zodpovednosť bez 

podmienok prijať v tých širších súvislostiach.  

Štvrtý krok: 

Tým, že ste prijali svoju zodpovednosť v tých širších súvislostiach, dostanete ako 

dar SÚCIT.  A energia SÚCITU vám pomôže, aby ste to sami sebe odpustili.  

Piaty krok: 

Keď to sami sebe odpustíte, tak práve tým, že prestanete samých seba hodnotiť, 

kritizovať, porovnávať, posudzovať, odsudzovať a súdiť, prestanete tvoriť prekážky 

ako podmienky plynutia Lásky, vráti sa k vám POKORA. 

Šiesty krok: 

Až vtedy, keď ste naplnený POKOROU, dokážete byť VĎAČNÝ.  

A keď dokážete vytvoriť energiu VĎAČNOSTI, začnete bez podmienok dávať 

i prijímať LÁSKU vo vzťahu k sebe samým, ale aj k tým druhým a tak si uvedomíte, že 

práve tá BEZPODMIENEČNOSŤ vo vás samých zrodila VEĽKORYSOSŤ   

A vtedy sa LÁSKE s VĎAČNOSŤOU v srdci a bez podmienok otvoríte a opäť 

S ŇOU V JEDNOTE SPLYNIETE.  

A toto je uzatvorený kruh. 

 


