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LÁSKA, VIERA, DÔVERA, NÁDEJ- 1 časť 
 

Prišiel výťah, ktorý bol celý sklenený s dverami, ktoré sa otvárali samé do strán.                  

Výťah sa ovládal slovami. Hneď ako som nastúpila vedela som, že môžem s ním ísť kamkoľvek. 

A ja som vedela, že chcem ísť „DOMOV“. Dvere výťahu sa otvorili. Vyletela som von a lietala 

som si medzi hviezdami. Lietala som z hviezdy na hviezdu. Neviem, čo je na tých hviezdach,                  

ale veľmi sa mi páči tie hviezdy navštevovať. Sú ako odrazový mostík. Pristanem na nich a potom 

idem znova ďalej. Pre mňa je dôležitý POCIT VOĽNOSTI. 
 

Otázka: Spýtaj sa, či Ti bol niekedy tento pocit voľnosti zobratý? 

Odpoveď: Ešte neviem. 

POCIT VOĽNOSTI JE BEZPODMIENEČNÁ LÁSKA.                             
Tie hviezdy ma milujú. Keď k nim prídem, môžem zasa voľne odísť. Nezväzujú ma. 

Neuväznia ma. Hviezdam stačí môj dotyk a potom ma pustia ďalej. Keď som voľná, tak im svoju 

Lásku odovzdávam bez podmienok a oni ma bez podmienok uvoľnia. Hviezdy vedia, že sa vždy 

vrátim. Hviezdy sú od Lásky závislé. Potrebujú ma. Keby som sa k nim nevrátila, tak bez Lásky 

zahynú a hviezdy to vedia. Keby ma niektorá z nich uväznila a nedovolila by mi odletieť, ostatné  

hviezdy by zahynuli. Oni potrebujú, aby som sa ich dotýkala (cítila som nádherné teplo na hrudi).  

Preto je SLOBODA dôležitá. Aj ja by som zahynula, keby ma jedna hviezda uväznila. 

Zahynuli by sme všetci. Keby niektorá z hviezd chcela Lásku len pre seba a uväznila by ma, ostatné 

hviezdy by zahynuli, ale aj ja spolu s tou hviezdou by sme zahynuli.  

Keby som stratila svoju voľnosť, už jej nedokážem dať Lásku. Hviezdy to poznanie majú. 

Vedia, že vždy sa k nim vrátim a vždy im dám Lásku, ktorú potrebujú, a oni mi za to nechávajú 

voľnosť. Milujem pocit voľnosti a ja hviezdam bez podmienok verím.  

Verím, že mi nezoberú voľnosť, a oni zase veria mne, že sa vrátim a dám im Lásku, ktorú 

potrebujú.  

Je to Dôvera bez hraníc, bez podmienok a je vzájomná, pretože závisíme jeden od druhého.  

Ak porušíme tento kolobeh, tak zomrieme všetci. Preto je Dôvera veľmi dôležitá.  
 

Cítila som veľmi zvláštny pocit v celom  svojom tele. Ako keby som sa rozplývala v Láske 

a zároveň som sa  spájala s Láskou. 

Potrebujem stále veriť. Je dôležité, aby sa dôvera nestratila.  

DÔVERA je súčasťou Lásky.  

Ak máme dôveru, potom vytvoríme bezpodmienečnú Lásku.  

Ak sa stratí vzájomná dôvera, stratí sa aj Láska bez podmienok.  

Sú navzájom prepletené. Nemôžu existovať jedna bez druhej.  

Sú svojou vzájomnou súčasťou. Je to ako iskrička, ktorá preletí a osvetľuje priestor. 

Jej svetlo prináša NÁDEJ. A keď sa stratí, zomrie aj nádej. Je súčasťou NÁDEJE.  

Nádej prináša VIERU. Keď stratíme nádej, nedokážeme nájsť svoju vieru.  

Keď mám vieru, nájdem svoju cestu.  

Ďalej po nej kráčam s vierou, nádejou, láskou a dôverou, a tak dokážem prísť 

DOMOV. Keď našu cestu osvetľuje, viera, dôvera, nádej a láska, vždy prídeme domov.                  

Vždy sa domov vrátime. Ale ak stratíme jednu súčasť, stratíme svoju cestu.  

Oni sú prepojené, sú jedno, ak stratíme ktorúkoľvek z nich, tak stratíme všetky.                

Vždy zomrú všetky.  
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Ak stratíme nádej, nedokážeme nájsť vieru a stratíme dôveru, a potom už nedokážeme 

nájsť Lásku k nikomu, ani sami k sebe, a zomrieme.  

Ak stratíme dôveru, strácame nádej. Následne sa vytratí viera a opäť nenájdeme 

Lásku.  

A keď nemáme v sebe vieru, nemáme ani nádej a dôveru, a zasa nenachádzame Lásku.  

Aby sme našli Lásku, musíme nájsť VIERU, NÁDEJ i  DÔVERU.  

Potrebujeme pochopiť, že sú nerozdeliteľné, nedeliteľné, neoddeliteľné                                          

a nerozlučné.  Sú jedna. Ako trojjedinosť. Vždy to tak je. 

Ale my to rozdeľujeme. Vnímame ich oddelene. Nechápeme, že sú súčasťou toho 

jedného a istého. Ani sme nepochopili, že keď strácame jednu z nich, tak prichádzame aj 

ostatné, čím strácame svoju SLOBODU. Uväzníme samých seba a preto zomierame, lebo 

Láska je tým, čo potrebujeme a ona k nám potom nemôže prísť.  

Zomrieme tak, ako tie hviezdy. Zomierame, pretože nemáme Lásku. 
 

Cítila som v sebe zvláštnu, ale nádhernú energiu, a prišlo ďalšie posolstvo. 

Aby ste mohli žiť, potrebujete Lásku. Je vašou súčasťou. Bez nej žiť 

nedokážete. Tak ste boli stvorení. Ste Láska. Bez Lásky prestávate existovať. 

Všetko čo je, je Láska. Všetko bolo stvorené z Lásky a všetko je súčasťou Lásky. 
 

Všetko som si vyskúšala v minulých životoch.  

Aj stratu nádeje, aj stratu viery, aj stratu dôvery a aj všetko naraz.  

A vždy som vtedy zomrela. Bez Lásky som nedokázala žiť. Už by som  to mala chápať.  

Teraz mám aj vieru, aj nádej, aj dôveru. Konečne som ju našla.  

Dlho trvalo, kým som zase začala veriť. Kým som našla svoju vlastnú dôveru.  

Neverila som sama sebe. Stratila som svoju dôveru.  

DÔVERA JE NAŠA VNÚTORNÁ SILA.   

  Keď máme dôveru, tak veríme. Potom vidíme samých seba.  

Keď veríme v samých seba, dokážeme použiť svoju vnútornú 

silu, ktorá nám bola darovaná. 
 

Opäť som cítila v sebe zvláštnu, ale nádhernú energiu, a prišlo ďalšie posolstvo. 

Podčiarknuté slová boli povedané s veľkou a hlbokou Láskou, ktorú som cítila a vnímala ako 

prestupovala všetkými mojimi bunkami. 
   

       KAŽDÉMU,  KAŽDÉMU  PRI SVOJOM ZRODE ROVNAKO!!!! 

Je na nás, ako si dokážeme dôverovať a veriť, aby sme svoju vlastnú 

vnútornú silu dokázali používať.  

Ak si veríme a dôverujeme, dokážeme ČOKOĽVEK.   

Dokážeme TVORIŤ, TVORIŤ S LÁSKOU, tak ako tvorí Boh.  

Všetkých nás to naučil.  

Všetkým nám to daroval.  

Všetci sme jeho milované deti.  

Každému z nás dal dar, aký má ON sám.  

Potrebujeme pochopiť, že tvoriť dokážeme a môžeme len s Láskou.  
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Neexistuje iný nástroj tvorenia.  

Tým je len Láska čistá, bezpodmienečná, bezhraničná, všeobjímajúca, 

milujúca, láskavá, súcitná, milosrdná. Len takáto Láska dokáže tvoriť.  

Môžeme stvoriť čokoľvek chceme. Tento dar má každá duša. 

Sami sebe tento dar berieme tým, že nedovolíme láske, aby bola našou súčasťou, 

aby vstúpila do našich sŕdc, a berieme jej ho tým, že  strácame vieru, dôveru a nádej 

súčasne, i jednotlivo. Je to jedno, lebo sú spojené navzájom. Potrebujeme to pochopiť 

a precítiť, aby sa to stalo súčasťou našich buniek.  

Vedeli sme to.  

Mali sme toto poznanie, ale dovolili sme, aby nám bolo zobraté. 
 

Otázka: Neviem prečo sme to dovolili. Nechápem prečo sa to stalo? Prosím povedz mi, 

čo sa stalo, že sme to dovolili? 

Odpoveď: Začali ste pochybovať o sile Lásky. 
 

Otázka: Ale prečo sme začali pochybovať o sile Lásky? Prečo? 

Odpoveď: STRACH. Strach nám povedal, že on je mocnejší ako Láska.  

Strach nám povedal, že dokáže vytvoriť viacej ako Láska.  

A začali sme pochybovať o sile Lásky.  

Dovolili sme strachu, aby nám zobral našu vnútornú silu.  

Tak nás strach začal ovládať. Manipulovať nami.  

Naučil nás vytvárať falošné predstavy, aby zakryl Lásku, aby sme ju nedokázali 

vidieť, vnímať, ba dokonca sme ju prestali cítiť.  

Potrebujeme pochopiť, že len Láskou dokážeme tvoriť.  

Nie strachom. Strach dokáže vytvoriť len falošné predstavy.  

Iba Láska dokáže vytvoriť harmóniu bytia a zboriť ilúzie vytvorené strachom. 
 

Otázka: Chcela by som vedieť ako to máme urobiť, aby ten strach odišiel. Neviem ako 

to spraviť. 

Odpoveď: Máme konečne prestať bojovať so strachom. Naším bojom ho podporujeme. 

Dokonca sme začali so strachom obchodovať. Obchodujeme s ním preto, lebo si neveríme. To je tá 

strata dôvery. Je to ťažké. Je to veľmi hlboko v nás. V každom z nás, v spoločnosti, vo vedomí aj 

v nevedomí spoločnosti. Obchod so strachom je veľmi rozšírený. Je hlboko zakorenený. Treba 

začať kráčať. Krok za krokom. Uvedomiť si svoju vieru, posilniť nádej a prijať svoju vnútornú silu 

cez dôveru samého k sebe. Tak posilníme svoju úlohy lásky, aby sme dokázali prestať obchodovať 

so strachom, a následne s ním bojovať. Je to na každom z nás. 
 

      Opäť som cítila som v sebe zvláštnu, ale nádhernú energiu a prišlo ďalšie posolstvo. 

Uvedomenie je potrebné prijať každým jedným človekom.  

Až potom sa môže zmeniť spoločnosť. 

Jej vedomie i nevedomie.  

Strach nemôžeme vyhnať, nemôžeme s ním bojovať.  

Potrebujeme mu ukázať silu Lásky. 

SILU LÁSKY, ktorá je v každom z nás. 

Láska, ktorá je v každom z nás, je naša vnútorná sila.  


