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DÔVERA, ÚCTA, POKORA, SÚCIT - 1.časť 

Stojím na brehu šíreho mora. Cítim z neho hlboký pokoj a nesmiernu, absolútnu Dôveru. 

Je to niečo stále. Vždy to tu bolo a vždy to tu bude. 

Je to niečo, čo tu vždy na zemi bolo – VODA. 

Tým, že voda je zároveň aj pevná -  je to ZEM, je aj tekutá -  ako VODA sama  a má 

aj plynné skupenstvo - ako VZDUCH, tak voda je to, čo  tu vždy na Zemi  bolo. V jednej 

z týchto troch foriem je súčasťou bytostí, od počiatku zrodenia, ktoré zrodilo aj  Matku Zem. 

A ja,  keď  stojím tu na brehu a pozerám sa na VODU, je to pocit absolútnej Dôvery, 

Istoty a Bezpečia. More prišlo pre mňa, lebo more je  absolútna Dôvera. 

Otázka : Čo máš urobiť ? 

Odpoveď : Mám sa celá do vody ponoriť a ľahnúť si na ňu, mám sa jej odovzdať 

s absolútnym uvoľnením a v tomto položení,  je nesmierne dôležité  práve to uvoľnenie. 

Keď  sa na vodu  dokážeme položiť, nie ponoriť s absolútnou dôverou  tak,  že sme 

absolútne  energeticky uvoľnený,  prejaví sa to v našom fyzickom tele tak, že nie je v ňom 

vytvorené žiadne napätie v našich svaloch a bunkách.  

Práve toto napätie vytvára ako keby hmotnosť- ťažobu hmoty. To energetické napätie 

vytvára hmotnosť, ktorá  nás robí ťažkými a to spôsobuje, že sa nedokážeme na vodnej 

hladine udržať a klesáme ku dnu. Ak sa dokážeme na vodu položiť v absolútnej dôvere tak, že 

sme vo vnútri fyzického tela uvoľnený, tak nevytvoríme tú hmotnosť – energetickú hmotu, 

ktorá nás ťahá dole. To napätie, ktoré vytvárame vo fyzickom tele, energeticky vytvára 

ťažobu hmoty a už sa potom nedokážeme  udržať na hladine. 

Ak sa na hladimu položíme tak, že sme absolútne uvoľnený, splynieme s vodou, ako 

keby sme sa stali jej súčasťou a na hladine sa udržíme.  A je to tak preto, že sme uvoľnený.  

Vtedy nevytvárame žiadny energetický odpor. Energetický odpor je tiaž, hmotnosť hmoty, 

ktorá nás stiahne dole. 

A to, že vytvárate to napätie, ktoré energeticky vytvorí ťažobu hmoty,                            

je spôsobené tým, že máte v sebe vytvorenú nedôveru. Absolútna Dôvera spolu 

s uvolnením, ak by ste to dokázali v sebe cítiť, vám  dovolí splynúť s vodou a potom 

dokážete ležať na hladine vody a pohybovať sa spolu s ňou, lebo sa energeticky stanete 

jej nedeliteľnou súčasťou a vtedy sa nepotopíte. A je to tak preto, lebo tá absolútna 

Dôvera vám pomohla, aby ste prestali  klásť akýkoľvek odpor. Odpor, ktorý vytvoril 

napätie  vo  vašich bunkách, svaloch, kostiach, koži, vnútorných orgánoch a spôsobil  

tiaž hmoty - vás samotných, čo vás sťahuje dole a to je zhmotnenie vášho strachu.                   

A je to práve strach, ktorý vo  vás  vytvoril nedôveru. 
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A to je ďaľší uzatvorený kruh.  Je to jeden z najzákladnejších kruhov, ktoré  vo vás 

strach vytvára, pretože tento kruh vám berie Dôveru. 

Ak stratíte Dôveru v seba samých veľmi ľahko energeticky vo vás strach vytvára 

energetické napätie, ktoré sa potom v hmotnom svete premietne a zhmotní sa do tej tiaže 

a ťažoby, ktorá vám zoberie tú schopnosť, že ste energetické bytosti a práve preto, že viac ako 

70 %  vášho fyzického tela tvorí voda, lebo sa rovnako ako voda dokážete energeticky 

prispôsobiť čomukoľvek. 

Tým, že v tomto prvotnom kruhu, ktorý strach vytvoril vám zobral 

Dôveru, tak strata tejto Dôvery vám zobrala schopnosť sa prispôsobovať, 

a to prispôsobovať sa čomukoľvek vo vašich životoch. 
 

Otázka: Mám pocit, že sa niekedy prispôsobujem až príliš a stále sa 

prispôsobujem druhým. 

Odpoveď :  Nie je to celkom tak. Všetko so všetkým súvisí. A už som vám vysvetlil, 

že keď stratíte Dôveru, stratíte Vieru a potom aj Nádej. Keď vám je týmto spôsobom zobratá 

Dôvera, stratíte Vieru v seba samých a to je ten dôvod, prečo  prestávate hľadieť na svoje 

vlastné potreby, prečo prestávate hľadieť sa seba samých a prispôsobujete sa potrebám 

druhých ľudí. Ale v tejto rovine  konáte tak preto, že ste stratili Vieru v seba samých. 

A vysvetlil som vám to v posolstve, v ktorom som vysvetlil ako je nedeliteľnou súčasťou 

Lásky,  Dôvera, Viera a Nádej a to  nedeliteľne, nerozdeliteľne a neoddeliteľne. A veľmi 

dobre už viete, že keď stratíte jednu z nich, časom  stratíte aj ostatné. 

Ak opäť nájdete a získate Vieru v seba samých, tak sa prestanete prispôsobovať 

očákavaniam druhých ľudských bytostí a v svojom živote  začnete kráčať po ceste, na ktorej  

si hlboko uvedomíte seba samých.  Vtedy sa posilní vaša Láska k sebe samým a naučíte sa 

vyjadrovať svoje vlastné potreby v Láske tak, aby ste prestali ubližovať druhým ľudským 

bytostiam. V tomto čase už  nadobudnete hlbokú Dôveru k tomu ako sa rozhodujete a konáte 

a zároveň ste  našli Vieru a Dôveru v Boha a začínate chápať Vesmírne zákony, ktoré vedome 

a to zdôrazňujem VEDOME premietate do svojho života. 
 

Prvé, čo vám strach zoberie je práve Dôvera.  

A je to tak preto, že prostredníctvom vytvorenia tejto energetickej tiaže, ktorá vzniká 

z akéhokoľvek napätia, ktoré v sebe vytvoríte, vás môže ovládať pomocou  základného 

strachu o váš ľudský život. Preto týmto spôsobom na vás pôsobí. Je to pre neho najľahšia 

a najjednoduchšia cesta. A je to možné preto, že ste zabudli, že ste energetické bytosti a že 

všetko vytvárate energeticky. Najprv všetko vytvoríte ako energiu na úrovni svojich 

myšlienok, lebo myšlienka je najrýchlejší nástroj tvorenia. 
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Ak by sa poznanie, že ste energetické bytosti a že tvoríte práve prostredníctvom  

svojich myšlienok energiu, ktorú potom zhmotňujete do svojich životov stalo vašou súčasťou, 

dokázali by ste  splynúť aj vo fyzickom tele s vodou na hladine mora a nechali by ste sa 

morom voľne unášať.   

Tento strach je veľmi hlbokou súčasťou ľudských bytostí a je to strach z oddelenosti, 

ktorý vám zároveň tým ako vo vás pôsobí, berie vašu Dôveru vo vás samých.  

A môžete si to sami v mori vyskúšať. Ľahnite si len tak na vodu a v hlbokej Dôvere, 

že ste jej nedeliteľnou súčasťou sa jej odovzdajte tak, že uvoľníte celé svoje fyzické telo, 

každý sval a bunku vo svojom tele a potom zistíte, že môžete úplne voľne na vode ležať bez 

toho, aby ste urobili čo len jediný pohyb. Len myšlienkami sa s vodou spájajte v Dôvere, že 

ste jej súčasťou. Ak to dokážete a naozaj nevytvoríte žiadne napätie vo fyzickom tele, môžete 

na vode ležať bez toho, že sa začnete potápať.  Ak sa nedokážete v myšlienkach sústrediť  tak, 

že  bude vo vás len Dôvera, ktorá vám pomôže dosiahnuť úplné uvoľnenie všetkých buniek 

vo fyzickom  tele,  tak vytvoríte strach a ten strach vytvorí  akékoľvek energetické napätie  a 

táto energia vytvorí  tú  ťažobu a napätie, ktoré vás  potopí. 

A tak,  ak sa dokážete spojiť  s vodou v mori a v absolútnej Dôvere s ňou 

splynúť, tak dokážete aj plynúť životom  v absolútnej Dôvere v spojení s Láskou. 

Bol to obraz, ktorým som vám mohol ukázať,  ako prostredníctvom vody sa môžete 

v živote spájať v absolútnej Dôvere s Láskou. 

Pretože keď sa takýmto spôsobom spojíte s Láskou, tak do vášho 

života nemôže vstúpiť strach. 

Ak sa týmto spôsobom v živote spojíte s Láskou a s ňou splyniete,               

tak ste tou Láskou nesený.  

Rovnako tak,  ako keď v mori prídu vlny, tak sa na tej vode spolu s ňou vlníte 

a rovnako  ani vám vo vašom  živote sa nič nestane. Príde veľká vlna, voda v mori sa rozvlní 

a keď vlna odíde, hladina sa upokojí. A rovnakým spôsobom dokážete plynúť s Láskou 

a v Láske aj vo svojich životoch. A či sa tak deje, alebo nie, závisí od energie, ktorú vytvárate 

v svojich myšlienkach. 

Myšlienka je nástroj tvorenia, nie len u vás ľudských bytostí, ale je to nástroj tvorenia 

v celom Vesmíre. A je to tak preto, že aj VY ako ľudské bytosti ste súčasťou celého Vesmíru 

a VY sami ste  energia.  

Z energie ste boli stvorení a energiu sami vytvárate.   

Vy sami vibrujete energiou svojich myšlienok.   

A preto je nesmierne dôležité to, aké myšlienky vytvárate.  


