
Strata dôvery znamená energeticky niečo iné, ako nedôvera – 2.časť 

 
Otázka : Vieš akým spôsobom, sa môžeš dostať na druhú stranu tej priepasti, aby si 

získal práve to, čo si chcel ?  

Moja odpoveď : Neviem, 

Odpoveď : Obnovením dôvery v seba samého. 

Tým, že pochopíte, že energia NETRPEZLIVOSTI, je nedeliteľne, neoddeliteľne 

a nerozdeliteľne previazaná s POCHYBNOSŤAMI, môžete tie pochybnosti sami 

v sebe rozpustiť. Keď rozpustíte akékoľvek pochybnosti, či už o sebe samých 

alebo o Mne/ Bohu/Stvoriteľovi, alebo o čomkoľvek, vrátite sami sebe do svojho 

vnútra POKOJ, ktorý vám pomôže obnoviť DOVERU v seba samých.  

Vaša dôvera v seba samých a viera vo Mňa – Stvoriteľa/Boha, potom 

rozpustí ten strach, ktorý tento nevedomý vzorec správania do vás zapísal.  

Vaša dôvera v seba samých a viera vo Mňa – Stvoriteľa/Boha, potom 

postavia nad touto priepasťou most, po ktorom môžete prejsť, aby ste sa dostali 

k svojmu cieľu.  

 A toto je uzatvorený kruh. 
 

Toto, ale už nie je nevedomá práca, toto je vedomá práca tej konkrétnej ľudskej bytosti, ktorá 

dokázala rozpoznať ako ten nevedomý vzorec správania v nej funguje a práve svojim vedomým 

rozhodnutím a konaním ho potom môže tu a teraz prepísať. 

Zároveň si uvedomte si, že tieto nevedomé vzorce správania, s ktorými sa 

narodíte a ktoré sú súčasťou vašej DNA, nemôžete zmeniť odriekavaním žiadnej 

afirmácie, ale zmeníte ich len tak, že sa ich naučíte rozpoznávať a následne svojim 

vedomým a slobodným rozhodnutím, dokážete konať v živote tu a teraz iným 

spôsobom, ako ste konali v tých minulých životoch, keď ste dovolili strachu, aby 

vás ovládal pomocou týchto nevedomých vzorcov správania. 

Len vedomým spoznávaním svojich nevedomých vzorcov správania a vedomým 

pochopením toho, čo tieto vzorce správania vo vás samých vytvárajú a to znamená, že 

pochopíte postupnosť energií, emócií a pocitov, ktoré v nadväznosti na seba VY SAMI 

v sebe tvoríte a zároveň pochopíte ako vznikajú,  ich potom môžete, svojim vedomým 

rozhodnutím zastaviť  a práve tým, že tu a teraz budete konať iným spôsobom, ako ste 

konali dovtedy, ich môžete zmeniť a sami v sebe prepísať.  

Ešte by som zdôraznil skutočnosť, že toto za vás nemôže urobiť žiadna iná 

ľudská bytosť. Toto musí urobiť každý jeden z vás, sám za seba.  

A toto súvisí so Vesmírnym zákonom slobodnej vôle, pretože je to dôsledok 

tohto Zákona, lebo je to nedeliteľne, neoddeliteľne a nerozdeliteľne spojené 

s vašou ZODPOVEDNOSŤOU. 

Každý jeden z vás je ZODPOVEDNÝ LEN SÁM ZA SEBA a nikto z vás 

nie je zodpovedný za žiadnu inú ľudskú bytosť.  



Je to tak preto, že každá jedna ľudská bytosť, rovnako ako duša, dostala 

pri svojom zrodení dar slobodného rozhodovania. ZODPOVEDNOSŤ je 

nedeliteľne, neoddeliteľne a nerozdeliteľne previazaná s posvätným právom 

SLOBODNE SA ROZHODOVAŤ.  

 

Tento nevedomý vzorec správania je preto vo vás – ľudských bytostiach tak 

hlboko zapísaný, že ste nedokázali prijať ZODPOVEDNOSŤ za to, že ste to boli VY 

SAMI, kto  dovolil strachu, že vás takýmto spôsobom ovládol a zobral vám dôveru a vo 

vás samých.  

Skutočnosť, že ste za to neprijali ZODPOVEDNOSŤ, využil strach k tomu, že 

vám potom zobral vašu vieru vo Mňa- Stvoriteľa/Boha.  

Práve tým, že ste STRATILI VIERU vo Mňa- Stvoriteľa/Boha,  preklopili ste sa 

do pozície obete a začali ste sa na Mňa- Stvoriteľa/Boha hnevať, že som vám nedal to, o 

čo ste prosili. Potom  častokrát v línii času ste obviňovali práve Mňa- Stvoriteľa/Boha 

z akýchkoľvek neúspechov i bolestí, ktoré ste však VY SAMI v sebe vytvorili  a následne 

ste tvrdili : „že je to bola Vôľa Božia“.  

Je to však iba hlboké nepochopenie toho, čo ste VY SAMI v SEBE tvorili, pretože  

práve pýcha v pozícii obete, v ktorej ste sa ocitli, vám zaslepila váš vnútorný zrak 

a nedovolila vám vidieť objektívnu pravdu toho, že VY SAMI ste tak tvorili. 

A práve preto, že ste za to neprijali svoju vlastnú ZODPOVEDNOSŤ,  mohla vám 

pýcha obete podsunúť túto falošnú ilúziu, že to bola „ Moja vôľa, že je to Vôľa Božia“.  

A VY SAMI  ste tomu uverili.  

 

Toto všetko sa mohlo diať preto, že ľudstvo ako také, nepochopilo Zákon slobodnej vôle.  

Žiaľ musím konštatovať, že v súčasnosti je málo ľudských bytostí  na Matke Zemi, ktoré tento 

Zákon slobodnej vôle pochopili a prijali, pretože stále neprijímate svoju ZODPOVEDNOSŤ za to 

ako tvoríte energie vo svojich životoch, pretože dôsledky tohto tvorenia, ktoré potom VY SAMI  

žijete, neviete a nedokážete prijať, pretože neprijímate a odmietate prijímať práve za to čo žijete, 

svoju ZODPOVEDNOSŤ. 

 A tak nemáte zvedomenú práve tú skutočnosť, že energia NEPRIJATIA, 

je práve tým nástrojom strachu, ktorý vás preklopí do POZÍCIE OBETE. 

A v tomto okamihu začne VEDOMÁ SPOLUPRÁCA energetickej 

roviny STRACHU a PÝCHY, ktoré vás začnú ovládať a manipulovať. 

Sila, s ktorou na ľudskú bytosť dokáže zaútočiť strach a pýcha obete je tak 

nepredstaviteľne veľká, že v ľudskej bytosti vždy ! Vždy !! VŽDY !!!  vytvorí bolesť.  

V okamihu ako sa v ľudskej bytosti vytvorí bolesť, tak začne bojovať.  

A toto je uzatvorený kruh, v ktorom strach v spolupráci s energetickou rovinou 

pýchy zovrel ľudskú bytosť do svojej moci práve cez energiu bolesti.  

A keď sa tak stane, musíte prežiť desaťtisíce  inkarnácií,  aby ste dokázali tento začarovaný 

kruh strachu a pýchy začať chápať a potom z neho vystúpiť von.  

 

 



Otázka: Vieš kedy ste tento začarovaný kruh strachu a pýchy obete v sebe vytvorili? 

Moja odpoveď : Neviem. 

Odpoveď:  Tento začarovaný kruh strachu a pýchy obete, ste vytvorili pred 80 000 rokmi, 

keď ste boli súčasťou civilizácie, ktorá žila na území dnešnej BIH a postavila tam  s vedomím 

zámerom pyramídy a ktorá však potom bola úplne celá zničená príchodom mimozemskej civilizácie 

na toto územie. Až teraz ste ako  jednotlivci, ale aj celá ľudská spoločnosť,  pripravení tento 

začarovaný kruh strachu a pýchy obete, ktorý ste VY SAMI v sebe  vytvorili,  vedome pochopiť, aby 

ste z neho mohli vystúpiť von. 

Aby ste mohli lepšie pochopiť, ako tieto nevedomé vzorce správania v ľudskej bytosti fungujú 

uvediem vám príklad, ktorí ste mnohí z vás  v svojich rodinách prežili, alebo ho práve prežívate.  

Ľudská bytosť, keď vyrastie, tak sa zamiluje a nájde si partnera, s ktorým si založí  rodinu a 

potom spoločne vychovajú svoje deti.  Ich deti, keď vyrastú, tiež sa zamilujú a nájdu si svojich 

partnerov,  s ktorými si založia svoje rodiny a zase vychovávajú svoje deti, ktoré sú pre ich rodičov, 

milovanými vnúčatami.  

V tomto kolobehu života si každá ľudská bytosť prejde všetkými  etapami  týchto vzťahov, 

ktoré v rodine  postupne časom prežije. Najprv sa narodí ako dieťa  a zároveň je aj  vnúčaťom a 

pravnúčaťom, potom ako mladý dospelý človek si založí svoju rodinu a stane sa rodičom a nakoniec 

starým rodičom a prarodičom.  

Každá generácia má na základe toho,  čo v svojom živote prežila, svoje skúsenosti, svoje  

presvedčenia, svoje predsudky a dogmy a tak môže prísť v rodine  medzi generáciami  k rôznym 

nepochopeniam a niekedy aj k názorovým konfliktom, ktoré vytvoria medzi generáciami hlboké 

nedorozumenia a členov rodiny navzájom rozdelia a odcudzia, najmä vtedy, keď niektorým členom 

rodiny chýba láska, tolerancia, rešpekt, súcit a úcta, alebo keď ich ovládne strach či pýcha. 

Častokrát sa stane, že deti  odmietajú prijať „zastaralé názory“ svojich rodičov, ktoré 

v skutočnosti vôbec nie sú zastaralé, pretože oni  vyplývajú z ich prežitých skúseností a z múdrosti, 

ktorú dlhé roky získavali.  

Ak si však deti myslia, že ich rodičia nemajú pravdu tak,  aby svojich  rodičov prinútili prijať 

ich názory a postoje k životu,  začnú so svojimi rodičmi manipulovať prostredníctvom  svojich detí, 

čiže vnúčat, prípadne aj pravnúčat.  Potom sa stane, že starým rodičom napíšu, že keď oni  nezmenia 

svoje názory, alebo postoje, budú musieť nastaviť v ich vzájomnom vzťahu určité hranice, pričom 

vôbec nedokážu vidieť, že tak konajú zo strachu a pýchy.  

 A starí rodičia zvyčajne dostanú strach, že keď ich deti  naozaj stanovia tie hranice, tak sa už 

nebudú môcť stretávať so svojimi milovanými vnúčatami  a tak sa buď prispôsobia požiadavkám 

svojich detí, alebo  s nimi začnú bojovať. 

Napríklad  matka má úplne odlišný názor na prácu, ktorú sa rozhodla robiť jej dcéra  a svoju 

dcéru priamo upozorní  na možné dôsledky, ktoré jej táto práca môže spôsobiť a priniesť do  života 

jej rodiny a ako môže ohroziť jej zdravie, ale aj zdravie jej detí.  

Avšak dcéra odmieta prijať názor svojej matky, pretože ho považuje za nesprávny a pomýlený 

a myslí si, že jej názor je ten, ktorý je jediný správny.  

Matka sa napokon rozhodne verejne upozorniť na možné zdravotné riziká, ktoré táto práca, 

ktorú robí jej dcéra všeobecne môže priniesť, aby na túto skutočnosť upozornila iné ženy a matky.  

Jej dcéra však tento krok  svojej matky neprijme a  vníma  ho ako matkinu zradu a ohrozenie 

svojho dobrého mena a postavenia,  ktoré  dosiahla nie len v práci, ale aj v spoločnosti. 

Dcéra začne svoju matku vydierať, aby stiahla svoje verejné stanovisko, pretože keď to 

neurobí, bude ona musieť nastaviť hranice v ich vzájomnom vzťahu. 

Je tu viacero energetických rovín, ktoré energeticky pôsobia súčasne.  


