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DÔVERA, ÚCTA, POKORA, SÚCIT - 2.časť 

Z energie ste boli stvorení a energiu sami vytvárate. Vy sami vibrujete energiou 

svojich myšlienok. A preto je nesmierne dôležité to, aké myšlienky vytvárate.  

A práve preto je nesmierne dôležité, aby ste sa naučili kontrolovať svoje 

myšlienky, a to VEDOME ich kontrolovať.  

           Aby ste si uvedomili aké myšlienky vám prúdia vo vašej hlave, aké prichádzajú, čím sa 

zaoberajú a aké vytvárate. Ak ich posilňujete, lebo to je práve tá  energia, ktorá sa stáva vašou 

súčasťou, pretože  je to energia, ktorá sa stáva súčasťou vašich buniek a ktorou VY sami 

potom vibrujete. A sami viete, že platí Zákon podobnosti, ktorý hovorí, že podobné priťahuje 

podobné, čiže si pritiahnete do života také ľudské bytosti, aké energie VY sami vytvárate.  

A práve preto je to vaša ZODPOVEDNOSŤ, VAŠA ZODPOVEDNOSŤ,             

VAŠA ZODPOVEDNOSŤ, za všetko to, čo sa vám vo vašich životoch udeje. 

Potrebujete si veľmi hlboko uvedomiť, že všetko čo je okolo vás v celom Vesmíre je 

energia. A od počiatku svojho zrodenia s energiou stále pracujete a môžete s ňou pracovať 

vedome, či nevedome. V rôznych etapách vývoja vás ľudských bytostí a mnohých civilizácií 

na Matke Zemi boli obdobia, kedy ste boli vedomé ľudské bytosti a dokázali ste s touto 

energiou aj vedome pracovať.   

V tejto etape vývoja ľudskej spoločnosti ste doteraz túto energiu nepoužívali vedome. 

Pracovali ste s ňou v nevedomých rovinách a preto bol súčasťou života ľudských bytostí 

v takej veľkej miere strach.   

Až teraz prichádza obdobie, kedy si začínate uvedomovať pôsobenie  energií.                      

A je to tak preto, že ste prostredníctvom  strojov  a prístrojov zistili, že energie okolo vás sú 

skutočné, že pôsobia a že vás aj ovplyvňujú. Tak sa toto poznanie opäť stáva súčasťou 

jednotlivcov aj celej spoločnosti. Preto je pre vás nesmierne dôležité, aby ste sa učili 

kontrolovať svoje myšlienky, sústrediť sa, koncentrovať a vedome pracovať s myšlienkami, 

ktorých energia sa stáva vašou súčasťou, vás samých, vášho života a života celej ľudskej 

spoločnosti.  Na základe tohto poznania, že ste energetické bytosti, si môžete veľmi hlboko 

uvedomiť, že všetko so všetkým súvisí, že sa vaše bunky vo vás samých navzájom 

energeticky veľmi silne ovplyvňujú. Rovnako ako VY svojím pôsobením sa ako ľudské 

bytosti energeticky ovplyvňujete a rovnako sa ovplyvňujete aj v rodine, v spoločenstvách, 

v štátoch a tak ako jednotlivci, tak aj celá spoločnosť sa navzájom ovplyvňujete s Matkou 

Zemou, lebo aj ona je energetická bytosť. Vzájomne sa ovplyvňujete so stromami, so 

zvieratami, horami, vodou, pôdou, vzduchom a všetci spoločne potom vytvárate vibráciu, 

ktorú vysiela Matka Zem do vesmíru. 
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Práve preto, že  nedeliteľnou, nerozdeliteľnou a neoddeliteľnou súčasťou Lásky 

je Dôvera, Viera a Nádej, vám strach ako prvú vec zoberie práve Dôveru.  

Ak vám strach zoberie Dôreru, alebo ak  sa akýmkoľvek spôsobom  naruší  Dôvera vo 

vás samých, či Boha, zmení sa vaše energetické vyžarovanie, zmení sa vaša vibrácia a zmení 

sa nielen energetické nastavenie a vibrácia  vašich buniek, ale zmení sa aj vibrácia, ktorú 

vysielate navonok. 

Práve preto som vám povedal, že je to základný kruh, v ktorom strach pôsobí a preto 

sa opakovane snaží  vziať vám vašu Dôveru a robí tak akýmikoľvek nástrojmi, spôsobmi 

a cestami, pretože tým dosiahne  porušenie tohto Posvätného princípu a tým zmení vaše 

energetické vyžarovanie a tým zmení aj spôsob tvorby a vytvárania myšlienok vo vás 

samotných a tak prostredníctvom tohto kruhu  si zabezpečuje, aby  energia, ktorú 

v myšlienkach vytvárate, už nemala v sebe práve vibráciu Dôvery. 

A čím viacej strácate Dôveru, tým sú vaše myšlienky  viacej napĺňané strachom, 

pretože strácate Dôveru v seba samých, v Lásku, v Boha a v Život ako taký. 

Preto je pre vás ľudské bytosti,  nesmierne dôležité,  posilňovať Dôveru v seba 

samých, v Boha, v Lásku v pôsobenie Lásky a v Život naplnený Láskou.  

Môžete si sami skúsiť tento príklad, ktorý som  vám ukázal,  sami  na sebe, aby ste 

videli ako ste naplnený Dôverou v seba samých, alebo ako strach túto Dôveru vo vás narušil. 

A tak,  ako si postupne uvedomujete nástroj tvorenia, ktorým sú vaše myšlienky a spoznávate 

jeho silu, rastú aj vaše schoplnosti a vaše uvedomenie.   

Tak sa stávate stále viacej a viacej  vedomými bytosťami a spoznávate Vesmírne 

zákony a to akým spôsobom pôsobia a fungujú a snažíte sa preniesť aj ich pôsobenie do 

svojho Života.  Práve  preto, že podobné priťahuje podobné, pritiahnete si ľudské bytosti 

s rovnakým spôsobom myslenia, cítenia, rozhodovania a konania a môžete časom vytvoriť 

spoločenstvá a rodinu takto zmýšľajúcich  ľudí. 

Ale ako ľudské bytosti ste rozdielni  a jedineční, každý sám za seba. A tak sú ľudské 

bytosti, ktoré nedokážu kráčať po tejto ceste poznania a nedokážu si uvedomiť, že nástrojom 

tvorenia je myšlienka a tak dovolia  strachu, aby ich stále viac a viac ovládal. A tieto ľudské 

bytosti nedokážu prijať poznanie o Vesmírnych zákonoch a v svojich životoch, hoci 

nevedome,  konajú proti nim. A tak vo vašej spoločnosti sú aj také ľudské bytosti, ktoré sú 

vedomé a aj tie, ktoré sú nevedomé a tie, ktoré žijú v súlade s Vesmírnymi zákonmi a aj tie, 

ktoré konajú proti nim a aj tie, ktoré konajú  len tak, ako im to strach dovolí. 

A už som vám veľa krát povedal, že strach hľadá rôzne cesty ako vás zo svojej moci 

neprepustiť, či ako vás opäť zovrieť do svojej moci. A tak, aj keď ste vedomé bytosti 
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a kontrolujete si svoje myšlienky a snažíte sa v svojom živote dodržiavať Vesmírne zákony, 

nájde si kvám cestu iným spôsobom. 

A cesta, ktorú využíva je práve tá, že keď sa ako vedomé bytosti začnete odlišovať od 

iných ľudských bytostí a stanete sa z ich pohľadu a potom aj z pohľadu vás samých,  po čase 

výnimočný, pretože vaše dary a schopnosti sú jedinečné a sú odlišné od schopností ostatných 

ľudských bytostí, tak vás strach vráti naspäť do svojej moci, práve prostredníctvom tejto 

výnimočnosti, ktorú si sami voči sebe začnete vedome uvedomovať.  

A tu je vytvorená tenká, nesmierne tenká hranica, ktorá je tenšia ako pavučina, 

ktorú utkali malé pavúčiky, ktorú keď prekročíte, padnete tak hlboko, veľmi hlboko do 

zovretia moci strachu. A vedzte, že pocit výnimočnosti je nesmierne silným nástrojom 

strachu, pretože je málokedy a to zdôrazňujem málokedy viditeľný. 

Ak si uvedomíte ako ľahko, do tohto pocitu skĺznete, a stane sa tak vtedy, keď 

prestanete vnímať Úctu a Pokoru k Láske a k Životu. Keď si  prestanete v tej hlbokej 

Pokore a Úcte vážiť dary Lásky a Života a keď prestanete v sebe cítiť Vďačnosť. 

Vďačnosť za Lásku, ktorá požehnáva váš život.  

Vďačnosť za radosť, ktorú vám Láska prináša do vášho života. 

Vďačnosť za Život ako taký. 

A je to tak preto, že každý jeden život je VÝNIMOČNÝ. 

Každý jeden život je  VÝNIMOČNÝ. 
 

A to si zapamätajte, pretože v okamihu, keď začnete mať pocit, že VY ste niečím 

výnimočný, tak ste padli do neviditeľných osídiel strachu a pasce, ktorá sa volá PÝCHA, 

pretože VÝNIMOČNOSŤ,  je jedna z hláv pýchy. Pre vás ako ľudské bytosti je naozaj 

nesmierne ťažké túto krehkú hranicu vidieť, pretože ak ju nepostrehnete, výnimočnosť 

prináša aj svoju sestru a tou je DOLEŽITOSŤ. A keď sa k výnimočnosti pripojí dôležitosť, 

tak sa narodí aj ďalšia hlava a tou je NADRADENOSŤ, či NADUTOSŤ.  

A v tejto chvíli, keď sa narodia všetky tieto tri hlavy a stanú sa súčasťou vašej bytosti, 

tak vás ovládnu a vy prestávate tvoriť svoje myšlienky v Láske. Tým sa zmení energia, 

z ktorej tvoríte svoje myšlienky, zmení sa vibrácia vás samotných a v tejto chvíli dokáže 

strach na vás udrieť takou silou, že vás zhodí na kolená a vráti vás energeticky naspäť do 

obdobia pred tým, než ste  začali kráčať po ceste, aby ste sa stali vedomou bytosťou.                 

Vráti vás na začiatok.  A kým opäť budete schopný po tejto ceste kráčať,                    

tak stojí pred vami úloha, aby ste sa dokázali naplniť Láskou a Súcitom tak veľmi, že si 

toto všetko dokážete sami sebe ODPUSTIŤ. A tento úder strachu, ktorý prichádza,               

keď vnímate svoju výnimočnosť a dôležitosť, vám zoberie vašu Dôveru a zoberie vám ju 

ABSOLÚTNE  a vy stratíte Vieru v Lásku, Vieru v Boha a Vieru v Život. 


