
ZÁVISŤ a PRAVDA -1. časť 
 

 

Otázka : Ako v človeku vzniká závisť?  

Odpoveď: Každý človek je iný a každý je jedinečný svojím  poslaním a darom, 

ktorý má pre seba v tom konkrétnom živote rozvíjať a napĺňať.  

A je  to o tom postoji človeka k ROVNOCENNOSTI. 

Keď niekto chce mať, alebo vlastniť, alebo vedieť to, čo má ten druhý, aj keď 

jemu ten dar, alebo to niečo, v tom živote neprináleží, tak časom v sebe zrodí ZÁVISŤ.  

Každý človek má niečo, čo má len ako to svoje individuálne a to má rozvíjať, 

napĺňať a využívať a také už nemá nikto iný, lebo každý človek je ten unikát. 

Avšak, keď ten človek začne druhému človeku závidieť, že on má niečo, čo on 

nemá a za každú cenu to chce, tak potom využije nejaké spôsoby, aby to dosiahol, 

napríklad manipuláciou, podvodom, klamstvom alebo aj nasilu.  

A aj to môže nasilu dosiahnuť, ale to nemá potom preňho to požehnanie, lebo to 

nemalo byť jeho súčasťou a ani mu to potom neprinesie ten osoh, lebo si zobral nasilu 

niečo, čo nemal mať.    

Uvedomte si však, že je rozdiel vziať si naspäť svoju silu a schopnosti, ktoré 

človek má, ak o nich nevedel, nerozvíjal ich a nevyužíval z dôvodu nízkej sebaúcty, 

sebalásky a sebapoznania.  

A ak to ten človek dokáže, ako keby sa mu tým potom otvorí to nové a v dôsledku 

toho môže zmeniť úplne svoj život.  

A to sú tie životné obraty aj o 360 stupňov, takže sa potom ten človek dostane v 

tej špirále svojho vývoja vyššie, alo keď v tej závisti človek druhému niečo závidí, čo on 

má a nasilu sa k tomu  ide dopracovať, lebo aj on tak chce, ako ten druhý.  

Keďže však ten vnútorný  motív, ktorý ho k tomu vedie, nemá obsiahnutý v tom 

životnom pláne, ale nasilu si to od toho života vynúti, tak síce to môže dosiahnuť, lebo 

môže podplatiť, oklamať, manipulovať, podviesť, ukradnúť, nasilu to získať, a 

podobne a aj sa vlastným úsilím niečo naučiť, ale napriek tomu ten benefit mu to v 

rámci toho vnútorného posunu neprinesie.  

Môže mu to priniesť napríklad peniaze, ale  nie je mu to na prospech pre rozvoj 

jeho osobnosti, lebo to nie je to, čo on mal v tom živote rozvinúť.  

Neviedla ho jeho duša cez tú schopnosť, ktorú mal sám v sebe rozvinúť, ale 

viedla ho k tomu energia tej závisti, čiže jeho ego a pýcha. 

  K tomu, aby ste to dokázali vidieť, vnímať, cítiť a rozoznať, či nie len vaše 

myšlienky, slová, rozhodnutia, skutky a všetky kroky v živote vedie vaša duša, ale či aj 

slová, rozhodnutia a skutky tých druhých ľudských bytostí, vedie ich duša, alebo sa 

rozhodujú a konajú v pýche, neprajnosti a závisti,  vám môže pomôcť  vaša INTUÍCIA.  

Každý máte v sebe DAR INTUÍCIE a záleží na každom jednotlivcovi, kto sa toho 

ako chopí a ako tento DAR INTUÍCIE v sebe rozvíja a ako ho rozvinie.  

INTUÍCIA je napojenie na samého seba a na svoje SRDCE, pretože práve 

to s INTUÍCIOU súvisí.  Vy máte mať v sebe prepojené SRDCE a HLAVU, čiže 

srdce, rozum, vnímanie, pocity a emócie a to je úlohou každého z vás. 

Všetci ľudia, ktorí chcú akokoľvek energeticky pracovať, tak  je pre nich 

potrebné svoju intuíciu rozvíjať, pretože bez ich pričinenia sa to v nich nerozvinie.  



Jedna vec je to, že má človek nejaké dary a schopnosti, ale druhá vec je to, ako sa 

s nimi naučí narábať a čo s nimi spraví.  

Sú to tie predispozície, ktoré máte v sebe a ktoré môžete využiť, ale ako ich využijete 

je už na vašom slobodnom rozhodnutí a k tomu aby ste ich rozvinuli, je potrebné niečo 

urobiť. 
 

Otázka: Treba chrániť Pravdu a stáť si za tým svojím nech to stojí, čo to stojí, 

alebo  je potrebné chrániť Pravdu, ale nie za každú cenu, teda nie za cenu vlastného 

života, alebo života iných ľudí, lebo život  je najviac. Môžeš nám prosím objasniť, ako 

by sme to teda mali robiť?  

Odpoveď: Je rozdiel akým spôsobom sa za tú Pravdu človek postaví, lebo ako sa 

hovorí: „hlavou múr neprebiješ“.  

Čiže nie vždy navonok voči tým druhým ľuďom, treba tú Pravdu presadzovať za 

každú cenu, ale aj tým spôsobom, akým človek tú Pravdu zastáva, sa to podarí zmeniť, 

lebo človek  tú Pravdu môže sám v sebe zachovať a toho sa držať.  

Takže súvisí to s tým, zachovať tú Pravdu v sebe samom a prestať prijímať tú 

zodpovednosť tých druhých ľudských bytostí na seba samých a rovnako je dôležité 

naučiť sa prestať prijímať tie prenesené pocity viny, ktoré sú na človeka hodené.  

Keby ste si dokázali zachovať tú Pravdu v sebe samých a neprijali by ste 

zodpovednosť tých druhých ľudských bytostí a ani tie  prenesené pocity viny, ktoré na 

človeka tie druhé ľudské bytosti hodili, tak v tých ďalších životoch by ste nemuseli 

prechádzať takým utrpením, ktoré sa energeticky vytvorilo ako dôsledok energií, ktoré 

ste sa seba samých prijali. 

Nie je potrebné za každú cenu trvať  na tej pravde voči tým druhým, ale 

zachovať si ju v sebe, pretože keď tú pravdu tí druhí neprijímajú, aj tak ich 

nepresvedčíte, ale je to ich zodpovednosť a to si je potrebné uvedomiť.  

Presviedčanie má význam len do určitej miery.  

Človek má zodpovednosť za to akým spôsobom tú pravdu šíri a nemá sa hneď 

vzdať, ale má byť vytrvalý a posilňovať v sebe tú Vieru a Dôveru v dobro a správny 

názor, či postoj podľa toho o čo sa jedná, ale je potrebné nájsť ten správny moment, 

kedy človek zistí, že to pochopenie toho, čo hlása, tá spoločnosť nie je ochotná prijímať 

a nedokáže to prijať a keď k tomuto poznaniu ten človek dospeje a urobí všetko pre to, 

čoho on je schopný a vie, že ak príde do tohto bodu, tak potom už nemá zmysel ísť 

hlavou proti múru a tam potom je dôležitejšie zachovanie toho života pred smrťou.   

Mnohí ľudia však práve tak konajú, že idú hlavou proti múru a to sú potom tí 

martýri, ktorí pre tú pravdu zomrú, ktorí si to, ale vybrali, lebo to bolo ich rozhodnutie, 

ale  nemuselo to prísť až k takému hraničnému riešeniu, lebo oni si to svoje mohli 

ponechať v sebe a v tom živote potom iným spôsobom mohli ďalej tú pravdu hlásať, ale 

tou smrťou tú svoju možnosť  hlásať tú pravdu ukončili, ale rovnako je tu aj tá 

možnosť, že oni práve túto skúsenosť si potrebujú ako ľudská bytosť prežiť.   

Nie je to na odsúdenie, ani jednej možnosti, len je to pre vaše pochopenie, ako to 

človek môže riešiť iným spôsobom a aj toto je jedna z možných variant, lebo nič nie je 

viacej a nič nie je menej. Zapamätajte si :  

Nie je viacej ten, ktorý pre pravdu zomrie, 

ako ten, ktorý pre pravdu žije. 



 

 

Otázka: Veľa ľudí dnes hľadá Pravdu, ktorá bola z rôznych príčin v línii času 

zmenená. Mnoho príbehov a udalostí bolo pozmenených, pretože ako sa hovorí „dejiny 

píšu víťazi“, takže dejiny ľudstva sú skreslené cez uhol pohľadu všetkých tých ľudí, 

ktorí ich v čase zapisovali, zmenili a prepísali podľa svojich potrieb a tak stále 

nepoznáme skutočnú Pravdu o histórii ľudstva. Počúvala som rozhlasovú reláciu, kde 

bolo vysvetlené, že niektorí vedci, ktorí tú skutočnú Pravdu hľadajú, používajú pri 

svojej práci a pri overovaní historických faktov metódu „nahliadania do minulosti“, do 

tých dávnych časových rovín. S touto metódou pracujem aj sa sama, takže viem, že je to 

možné a že to funguje, ale podľa toho, čo v relácii hovorili, im nebolo dovolené vidieť 

skutočnú Pravdu. Prečo im táto Pravda nebola ukázaná, môžeš mi to prosím,  vysvetliť?   

Odpoveď: Toto je  zložitejšie a má to viacero rovín a veľmi ťažko sa mi to vysvetľuje 

tak, aby si to pochopila, ale skúsim ti to vysvetliť zjednodušene.   

Po prvé  nie sú to ich energie, čiže nie sú to spomienky ľudí, ktorí tie energie sami 

vytvorili a ako keby tie druhé ľudské bytosti, ktoré tú metódu „nahliadania do  

minulosti“ používajú, potrebovali  súhlas od tých ľudských bytostí, ktoré tie energie 

vytvorili, aby do tých energetických rovín mali prístup a mohli nahliadať.  

Po druhé platí, že je najprv daná možnosť a zároveň je to aj posvätným právom tých 

ľudských bytostí, ktoré tie energie a energetické roviny vytvorili v línii času, aby s nimi 

mohli pracovať najprv oni sami, aby ich mohli zmeniť a toto súvisí s Vesmírnym  

Zákonom zachovanie energie.   

Tým, že častokrát sa stalo, že práve tie ľudské bytosti, ktoré tie energie vytvorili, ich 

potom samé z rôznych príčin v línii času pozmenili, čiže oni samé tú pravdu zahmlili, oni 

samé tú pravdu pozmenili, musia ju najprv oni samé zmeniť a tú pravdu odkryť 

a zapísať do kolektívneho vedomia ľudstva.  

Inými slovami povedané, až keď tie ľudské bytosti, ktoré tie energie vytvorili, sami 

v sebe všetky tie klamstvá a zahmlenia odkryjú v sebe samých, čiže tú objektívnu 

pravdu  pochopia cez prežitie svojich vlastných spomienok a energií, ktoré oni vytvorili 

sami v sebe a zmenia to tým, že tú objektívnu  pravdu o tom čo sa naozaj stalo, zapíšu do 

kolektívneho vedomia ľudstva, bude dovolené, aby do tých časových línií a rovín mohli 

mať prístup aj tie iné ľudské bytosti, ktoré tie energie  nevytvorili.  

Súvisí to s Vesmírnym Zákonom zachovania energie, lebo len tie ľudské bytosti, 

ktoré tie energie vytvorili,  ich potom môžu v línii času  zmeniť. 

A kým sa tak nestane, tie ostatné ľudské bytosti, ktoré do tých energetických rovín 

nahliadajú a vstupujú, si odtiaľ môžu načítať len to, čo je v nich zapísané a práve preto 

stále nedokážu tú skutočnú a objektívnu pravdu vidieť, lebo pred nimi zostáva zatiaľ 

skrytá a zahmlená. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


