
Strata dôvery znamená energeticky niečo iné, ako nedôvera – 1.časť 
 

Povedal si mi, že ak sme v minulých životoch prežili skúsenosť, kedy sme sa  obávali o život 

nášho  dieťaťa, alebo sme sa báli o svoj vlastný život  a tento strach sme v sebe samých vytvorili 

tesne pred našou  smrťou, tak sme ho už nedokázali spracovať a s týmto strachom  sme aj zomreli  

a odniesli sme si ho so sebou ako nespracovanú traumu v energetických rovinách našej bytosti. 

Práve preto energetická rovina strachu nás potom vie v našich ďalších životoch a 

aj v živote tu a teraz veľmi ľahko z nevedomých rovín ovládať. 

A ak  sa v nás objaví strach o niekoho z našich blízkych, koho veľmi milujeme, 

začne nás strach opätovne  manipulovať a zoberie nám dôveru v seba samých a tak 

následne vytvárame v sebe pochybnosti o sebe samých.  
Toto je prvý nevedomý vzorec správania, ktorý v nás vytvoril strach. 

Keďže podľa Vesmírneho zákona príťažlivosti platí, že to na čo myslíme, tak to si do života 

pritiahneme, tak presne to potom v svojom živote žijeme a stále sa točíme  v začarovanom kruhu 

a nevieme z neho vystúpiť von. Tento  strach je však  pre nás nesmierne vyčerpávajúci, pretože nám 

zoberie našu istotu a vytvorí v nás veľmi veľa pochybností, že dosiahneme to, čo chceme, že 

dosiahneme to, čo sme si vysnívali, ale rovnako nám zoberie aj istotu, že dostaneme to, o čo sme 

prosili, po čom túžime a o čo prosíme. 

Práve STRACH v nás vytvoril na nevedomej  rovine POCHYBNOSTI a tie 

POCHYBNOSTI potom v nás vytvoria NETRPEZLIVOSŤ, že práve to, o čo 

prosíme, nedostaneme alebo, že  to nepríde, či nenastane  dostatočne rýchlo 

a príde to neskoro, aby sa ten zázrak, o ktorý sme prosili,  pre nás samých stal. 

A je to tak práve preto, že  nemáme v sebe samých dôveru a túto dôveru 

nám zobral práve ten strach.  

A toto je uzatvorený kruh.  
 

Platí, že keď nedôverujeme a neveríme sami sebe, tak nedôverujeme a neveríme ani 

Stvoriteľovi/Bohu, že nás vypočuje a tak neveríme, že dostaneme to, o čo sme prosili. 

Rovnako platí, že keď nedôverujeme a neveríme Stvoriteľovi/Bohu, tak nedôverujeme a 

neveríme ani sami sebe, že budeme vypočutý a že sa ten zázrak, o ktorí sme prosili, pre nás stane. 

Vysvetlil som vám to v Posolstve: „Nie je dôvera ako dôvera“. 
 

Avšak POCIT VINY v ľudskej bytosti vytvorí iné energie a vytvorí v nej 

energeticky to, že  nie je dostatočne dobrá a preto si  táto ľudská bytosť potom vytvorí 

v sebe nedôveru voči sebe samej. Vytvorí si nedôveru v seba samú. 

A toto je druhý nevedomý vzorec správania, ktorý v nás vytvoril strach. 

Preto je strata dôvery energeticky úplne niečo iné, ako nedôvera.   
To, že si myslíme, že nie sme dostatočne dobrí a následne vytvoríme aj tú nedôveru 

v seba samých, tak ju v nás vytvoril strach, ktorý vyplynie z nášho POCITU VINY. 
 

Povedal si mi, že strach cez tú NEVEDOMÚ POCHYBNOSŤ potom na vedomej úrovni 

v nás  vytvorí NETRPEZLIVOSŤ a práve táto energia netrpezlivosti,  odtláča od nás to, o čo sme 

poprosili a tak stratíme dôveru, ale zároveň, ako keby si sme potom neuvedomovali, že všetko 

v živote má to správne načasovanie.  

A práve toto je o tej dôvere, ktorú sme práve v dôsledku toho strachu stratili.  

Následne práve energia NETRPEZLIVOSTI v nás vytvorí OČAKÁVANIA. 

Avšak očakávania, človeka vždy vrátia na začiatok a potom musí znovu prejsť celú cestu od 

začiatku. 



Prosím o hlbšie vysvetlenie ako tieto dva nevedomé vzorce správania, ktoré strach 

vytvoril v ľudskej bytosti fungujú a ako pôsobia v energetickej rovine, aké energie, pocity 

a emócie  v ľudskej bytosti  potom vytvoria.  
 

Zrazu som sa ocitla na brehu šíreho mora.  

Je nádherný  slnečný deň s blankytnou oblohou bez jediného mráčika a rovnakú farbu má aj 

more. Stojím bosá v dlhých bielych šatách a s rozpustenými vlasmi v piesku na brehu mora a drobné 

vlnky mi obmývajú členky. More je veľmi pokojné, je ako hladina jazera. Pomaly ku mne prichádza 

malá lodička, ktorá je celá priesvitná ako keby bola zo skla, ale keď sa priblížila uvidela som, že  je 

vytvorená z horského kryštálu. Lodička  ku mne prehovorila a povedala mi,  aby som do nej nastúpila 

a aby som si potom ľahla na jej dno.  

Tým, že lodička je  priesvitná, vnímam to ako keby som si ľahla priamo na hladinu mora. 

V lodičke nie sú žiadne veslá, ale ja mám v sebe veľký vnútorný pokoj, cítim sa v absolútnom 

bezpečí, nemám vôbec žiadny strach, mám v sebe dôveru a verím, že tie veslá nepotrebujem.  

Mám v sebe súčasne vieru aj dôveru, že v tej lodičke som v absolútnom bezpečí a že ma 

dopraví presne tam, kam potrebujem.  

Ja som do tej lodičky nastúpila, ľahla som si na jej dno a pozorujem vtáky, ako lietajú nado 

mnou na modrej oblohe a nechávam sa veľmi jemne kolísať vlnkami mora. Vnímam, že som zaspala, 

more ma ukolísalo. Keď som sa po čase zobudila, tak som zistila, že som niekde uprostred mora  

a nikde okolo mňa nevidím žiadnu pevninu. Ležím priamo na hladine mora, ale už nie som v lodičke, 

pretože ona sa v mori rozplynula.  

Ak dokážem zostať v pokoji a nevytvorím v sebe energiu strachu, ponechám si dôveru a vieru 

a že ma vlnky mora veľmi jemne prinesú presne tam, kde som sa chcela dostať. Keď sa im dokážem 

odovzdať a splyniem v dôvere s vodou mora, tie vlnky ma naozaj donesú na breh, aby som znovu 

cítila pod nohami pevnú zem.  

Ak však dovolím energii strachu, aby ma ovládla, zoberie mi práve strach moju dôveru. 

Zoberie mi dôveru a vytvorí vo mne pochybnosti, že to dokážem prežiť a že sa na ten breh, kde budem 

znovu môcť cítiť pevnú zem pod nohami, dostanem.  

Energia toho strachu a pochybnosti vo mne vytvoria nepokoj a čím je väčší môj nepokoj, 

tým je väčšia búrka, ktorá sa v mojom vnútri vytvára. Energia búrky vo mne samej, potom 

vytvorí vlny a búrku na mori. A je to odraz Vesmírneho zákona : Ako hore, tak dole, ako vo 

veľkom tak v malom a ako vo vnútri, tak navonok.  

A čim väčší je nepokoj v mojom vnútri, tým sú väčšie sú vlny na mori a čím sú väčšie vlny 

na mori, tým je väčší nepokoj v mojom vnútri.  

Tento nepokoj v mojom vnútri vytvorí vo mne netrpezlivosť,  kedy už konečne uvidím 

akýkoľvek breh, aby som mohla mať pevnú zem pod nohami.  

Ale keďže žiadnu zem nevidím, pretože búrka na mori je priamoúmerná búrke, ktorá prebieha 

v mojom vnútri, tak aj keby som tú zem mala len pár metrov pred sebou, priamo pod nosom, 

nedokážem ju kvôli sile tej búrky vidieť a nakoniec sa v tom mori utopím.  

A tak namiesto toho, aby ma jemné vlnky mora priniesli na breh živú a zdravú, vyplaví more 

na breh  moje mŕtve telo, hoci som od toho brehu bola len pár metrov, ale kvôli tej búrke som vôbec 

nedokázala vidieť, že ja stojím pred cieľom, ktorý som chcela dosiahnuť.  

A tak som ten cieľ nenaplnila.  

Ak takúto skúsenosť z nenaplnení svojho cieľa, ktorý sme si sami pre seba stanovili,  

prežijeme v našich životoch, veľmi hlboko sa energia toho strachu zapíše do buniek nášho tela.  



A potom strach v nasledujúcej skúsenosti nás oveľa ľahšie ovládne a zoberie nám našu dôveru 

v seba samých aj v Stvoriteľa/Boha a veľmi ľahko vytvorí všetky tie pochybnosti, pretože tým, že 

sme stratili dôveru, nám strach zároveň zoberie vnútorný pokoj.  

 

Vnútorný pokoj máme spojený s našou dôverou.  

Ak stratíme dôveru, tak strácame aj vnútorný pokoj.  

A rovnako platí, že keď nemáme vnútorný pokoj, nemáme ani dôveru v seba samých. Je 

to nedeliteľne, neoddeliteľne a nerozdeliteľne previazané.  

Strach tento vnútorný pokoj nahradí vo vás pochybnosťami.  

A následne pochybnosti vo vás vytvoria netrpezlivosť.  

A je to tak preto, že pochybnosti sú nedeliteľne, neoddeliteľne a nerozdeliteľne spojené 

s netrpezlivosťou.  

Ak máte v sebe akékoľvek pochybnosti, vždy vytvoríte aj netrpezlivosť.  

A rovnako platí, že keď ste netrpezlivý, máte v sebe pochybnosti.  

A je to tak preto, že tieto dve emócie : NETRPEZLIVOSŤ a POCHYBNOSTI, sú 

navzájom medzi sebou nedeliteľne, neoddeliteľne a nerozdeliteľne previazané.  

Častokrát si vôbec nie ste vedomí toho, že máte v sebe nejaké POCHYBNOSTI, pretože 

tie sa vytvárajú vo vašom NEVEDOMÍ, lebo tento vzorec správania sa spúšťa vo vašich 

nevedomých rovinách.  

Je to tak preto, že tento vzorec správania si z generácie na generáciu odovzdávate 

prostredníctvom pamäťovej stopy vašich buniek a DNA.  

Nespočetne veľakrát ste vo vašich minulých životoch prostredníctvom tohto vzorca správania 

konali a tak ste ho stále viacej a viacej a hlbšie a hlbšie zapisovali do pamäte vašich buniek, až sa stal 

súčasťou ľudskej DNA. V súčasnosti každá jedna ľudská bytosť, ktorá sa na Matku Zem narodí, má 

tento nevedomý vzorec správania v sebe zapísaný, práve preto, že už je súčasťou ľudskej DNA.  

Takže si teraz uvedomte, že neexistuje na Matke Zemi ľudská bytosť, ktorá by vo svojom 

živote podľa tohto nevedomého vzorca správania nekonala.  

A toto je jedna z príčin, prečo strach tak ľahko dokáže ľudské bytosti manipulovať.  

Strach dokáže ľudské bytosti  veľmi ľahko manipulovať nie len preto, že tento nevedomý 

vzorec správania je vašou súčasťou, ale najmä preto, že vám veľmi ľahko zoberie dôveru vo vás 

samých a to takým spôsobom, že si to vedome vôbec neuvedomujete, pretože častokrát si  

neuvedomujete, že máte v sebe nejaké pochybnosti.  

Na vedomej rovine sa tento nevedomý vzorec správania prejavuje 

NETRPEZLIVOSŤOU, ale pokiaľ ľudská bytosť nevie a nemá zvedomené, že práve 

NETRPEZLIVOSŤ je nedeliteľne, neoddeliteľne a nerozdeliteľne previazaná 

s POCHYBNOSŤAMI, tak tá ľudská bytosť nevie, že práve energia POCHYBNOSTI, ktorú 

strach v nej  vytvoril, jej zobrala dôveru v seba samú, práve preto, že nemá toto prepojenie 

vôbec zvedomené a túto skutočnosť si neuvedomí.  

VY SAMI ako ľudské bytosti, vôbec neviete, že ste stratili dôveru v seba samých a práve 

cez ten vonkajší prejav, čiže tú netrpezlivosť,  si sami sebe bránite naplneniu vašich cieľov 

a súčasne bránite aj tomu, aby ste dostali to, o čo ste prosili.  

Energia netrpezlivosti doslova vytvorí obrovskú a nekonečne hlbokú priepasť medzi 

vami a tým čo chcete dosiahnuť. A VY SAMI potom  stojíte na jednej strane tejto priepasti a na 

druhej strane priepasti je to, čo ste chceli dosiahnuť, ale pretože tá priepasť je nekonečne 

hlboká a nekonečne dlhá, neviete sa dostať na druhú stranu.  

A toto je uzatvorený kruh. 


