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PRAVDA  V  LÁSKE  A  LÁSKA  V PRAVDE – 1.časť 
 

Prosím o hlbšie vysvetlenie posolstva, ktoré povedala bytosť  Spravodlivosti: 

„Že nevidíme a nevnímame Pravdu vo svetle Lásky a Lásku vo svetle Pravdy. 

Archanjel Zachariel nám pomáha vidieť Lásku v Pravde a Pravdu v Láske. Keď sa tak 

stane, až potom vidíme tú Spravodlivosť, pretože keď Pravdu vnímame v Láske, už nie 

je subjektívna, ale stáva sa objektívnou.“ 
 

Predo mnou sa objavili bielo strieborné laná. Bolo ich veľmi veľa. Cítila som v sebe 

hlbokú Vieru a Dôveru, že sa môžem chytiť ktoréhokoľvek lana, pretože vždy som na tom 

lane v bezpečí. Len som rozmýšľala ako sa robí na lane slučka, aby som sa dokázala zachytiť 

aj nohami. Keď som sa chytila lana, tak som sa na ňom hojdala.       

Na lane som nemohla ísť smerom hore, ani smerom nadol, pohybovalo sa ako 

kyvadlo, mohla som ísť len do strán. Keď sa lano pohybuje do strán a priblížim sa k druhému 

lanu, tak sa môžem pustiť jedného lana a chytiť sa druhého lana. Tak sa posúvam z jedného 

lana na druhé, a tak sa pohybujem. 
 

Otázka: Kam sa pohybuješ, dopredu alebo dozadu? 

Odpoveď: Idem doprava. Z môjho pohľadu to vnímam, ako keby som išla dopredu.     

Je to môj pocit. Deje sa to tak, že lano sa pohybuje doprava a doľava a keď som vpravo 

prejdem na druhé lano. Tie laná, ktoré sú naľavo sú v tme. Nemám z toho strach, len ich už 

nevidím. Tie laná, ktoré sú napravo odo mňa sú ožiarené svetlom. Keď sa prehupnem na 

ďalšie lano, tak to lano, z ktorého som odišla zostane v tme. Ako keby bolo svetlo len v tom 

smere, pre ktorý som sa rozhodla. Tam sa mi laná dopredu ukazujú. Niečo  na ne svieti.  

Ja viem, že sú tam aj tie ostatné laná, ktoré sú naľavo odo mňa, ale tie sú už v tme. Ani 

som si nemyslela, že je to pre mňa také ľahké, že sa dá preskakovať z jedného lana na druhé. 

Na telesnej výchove v škole som sa vždy vyzula z toho, keď sme sa učili šplhať po lane. 

Nemala som to rada, pripadalo mi veľmi ťažké vyšplhať sa hore po lane. 
 

Otázka: Čo sú tie laná? 

Odpoveď: Najprv som nevedela čo sú to tie laná. Po chvíľke mi prišla odpoveď, že sú 

to naše SKÚSENOSTI. Až keď  tú skúsenosť zvládneme, môžeme ísť ďalej. Preto tie laná 

pred nami sú osvetlené a tie druhé sú v tme, lebo to som už zažila, mám tú skúsenosť, 

nemusím to opakovať a vracať sa naspäť.  

Ale dokážeme prejsť na ďalšie lano len vtedy, keď sme tú konkrétnu skúsenosť 

zvládli. Kým to nezvládneme, tak sa na tom lane húpame zo strany na stranu. Sme na tom 

lane zavesení dovtedy, kým to nepochopíme a skúsenosť sa nestane našou súčasťou. 
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          Prišla energia lásky, ktorá sa ako nádherné teplo rozliala v bunkách môjho tela. 

To, že sa hojdáte na lane zo strany na stranu, ten pohyb nie je strnulý. Môžete sa hýbať 

na všetky strany a môžete sa hýbať v rôznych úrovniach, tak vám to prináša do života rôzne 

situácie a zároveň rôzne uhly pohľadu, aby ste mohli tú danú skúsenosť pochopiť, prijať ju, 

prežívať ju tak dlho, kým sa ju naučíte vidieť, pochopiť, prijať a prežiť vo svetle Lásky. 

Keď to dokážete vidieť očami Lásky, tak až vtedy dokážete vidieť a vnímať celú 

objektívnu Pravdu, ktorú vám táto skúsenosť priniesla. Potom môžete ísť ďalej k ďalšiemu 

lanu. A takto to funguje. Pretože to lano, tým že funguje ako kyvadlo, má nielen rôzne 

vzdialenosti od rovnovážnej polohy, ale môže sa pohybovať aj v kruhu.  

Tak vám umožňuje nekonečné pole možností, lebo tie kruhy sa môžu vytvárať aj 

sústredene, a tak to lano môže chodiť z jedného kruhu do druhého, a v zákonitostiach 

pohybu vo Vesmíre, tento pohyb vytvára KVET ŽIVOTA. 

Takto sa to lano pohybuje, aby ste sa prostredníctvom vašich skúseností učili vidieť 

Pravdu vo svetle Lásky. Je to práve Láska, ktorá vám tú Pravdu potom ukáže. Závisí na 

každej ľudskej bytosti, koľko rôznorodých situácií potrebuje prežiť, aby posolstvo tej ktorej 

skúsenosti dokázala vidieť a vnímať vo svetle Lásky. Niektorým ľudským bytostiam na to 

stačí jeden život, ale niektoré ľudské bytosti sa na tom jednom lane pohybujú aj stovky 

životov, kým môžu vo svojom vývoji prejsť k druhému lanu. 

Práve preto ste tak veľmi rozdielni.  

Niektorí z vás dokážu vidieť a vnímať Pravdu so svetle Lásky a vidia aj Lásku vo 

svetle Pravdy, a tak vnímajú OBJEKTÍVNU PRAVDU, pretože objektívna Pravda je 

Pravda spolupôsobenia všetkých Vesmírnych zákonov. Až vtedy, keď pochopíte ako 

pôsobia Vesmírne zákony, a ich Poznanie sa stane vašou súčasťou, súčasťou celej vašej 

bytosti, pretože Vesmírne zákony sú súčasťou vašich duší od počiatku Stvorenia, ale nie 

sú súčasťou vášho Poznania ako ľudských bytostí, až vtedy, ak sa stanú vašou súčasťou, 

súčasťou skúseností vás ľudských bytostí, tak až vtedy začínate vnímať a vidieť 

objektívnu Pravdu. To je Pravda vo svetle Lásky, pretože Láska pôsobí práve 

prostredníctvom všetkých Vesmírnych zákonov. Je to energia Lásky, ktorá vám 

všetkým rovnako a nerozdielne prináša prostredníctvom pôsobenia Vesmírnych 

zákonov  SPRAVODLIVOSŤ.  

Len vtedy sa dokážete postaviť za Spravodlivosť, len vtedy ju dokážete hájiť, 

vidieť a vnímať, keď vidíte, vnímate a chápete celou svojou bytosťou objektívnu 

Pravdu. Objektívna Pravda je Pravda prežiarená svetlom Lásky. Je to práve Láska, 

ktorá všetko spája, ktorá vás učí, a ktorá vám všetko čo vo svojich životoch prežívate, 

vidíte, vnímate a cítite, prináša. 
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Do vášho procesu vývoja, myslím tým vývoja ľudských bytostí žijúcich na Matke 

Zemi, veľa krát zasiahol strach.  On je protipólom energie Lásky. Strach je energia, ktorá vám 

nedovoľuje vidieť a vnímať všetky Poznania, ktoré vám Láska prostredníctvom vašich 

skúseností prináša. Strach vám berie váš vnútorný zrak. Strach vás oslepuje. Vtedy nevidíte 

a nedokážete vnímať posolstvá, ktoré vám Láska vo vašich skúsenostiach a prežitkoch 

prináša. Nechápete ako pôsobia Vesmírne zákony a nedokážete v súlade s nimi konať 

a rozhodovať sa, a tak nevidíte pôsobenie Lásky vo svojom živote a strácate poznanie 

objektívnej Pravdy. Vtedy sa Pravda stáva subjektívnou, je ovplyvniteľná a manipulovateľná 

strachom a to do takej miery, ako tá konkrétna ľudská bytosť dovolila strachu aby ju zovrel, 

ovládal a manipuloval. V tomto prípade nedokáže táto ľudská bytosť vidieť Pravdu vo svetle 

Lásky, a tak nevidí a nevníma objektívnu Pravdu, pretože jej vnútorný zrak je slepý. Vytvára 

si a prijíma svoje vlastné obrazy o subjektívnej Pravde, ktoré jej ukazuje a vkladá strach. 

Takto si vytvára úplne iný obraz svojho života, v ktorom už ale nie je miesto pre Lásku, 

a ktorý je potom naplnený stále viacej a viacej strachom. 

Je to práve Láska, ktorá vám pomôže obnoviť a vrátiť váš vnútorný zrak, a preto 

je tak nesmierne dôležité aby ste dovolili Láske, aby sa vrátila do vašich životov, aby 

naplnila vaše srdcia Súcitom, pretože je to práve SÚCIT a SÚCITNÁ LÁSKA, ktorá 

vám prináša dar ODPUSTENIA. 
         

Prišla energia lásky, ktorá sa ako nádherné teplo rozliala v bunkách môjho tela.  

Vedzte, že ODPUSTENIE, BEZPODMIENEČNÉ ODPUSTENIE potrebujete dať 

v prvom rade najmä sebe samým. To je počiatok i koniec všetkého. Je to alfa i omega, 

pretože svet môžete zmeniť len vtedy, a jedine vtedy, keď zmeníte samých seba. Samých 

seba môžete zmeniť len vtedy, a jedine vtedy, keď sa naučíte samým sebe Odpúšťať.  

Odpúšťať sa naučíte len vtedy, a jedine vtedy, keď sa vráti Láska a Súcit do vašich sŕdc. 
 

 

Prišla veľmi  láskavá energia Lásky, ktorá sa ako nádherné teplo sa rozliala v mojom srdci. 

Toto je posolstvo, ktoré vám nebolo dovolené odovzdať veľmi dlhé veky.   Je to 

posolstvo o Láske, ktoré Vás učí vidieť PRAVDU VO SVETLE LÁSKY A LÁSKU  VO 

SVETLE  PRAVDY, pretože len vtedy, keď sa to naučíte, môže sa vrátiť do vašich sŕdc 

a celej vašej spoločnosti  SPRAVODLIVOSŤ, VNÚTORNÝ POKOJ a MIER.  

Len vtedy, keď ste SPRAVODLIVÍ, a opäť si uvedomte, že potrebujete byť 

spravodliví v prvom rade sami k sebe, len vtedy môžete cítiť vo vašom vnútri 

VNÚTORNÝ POKOJ a MIER. Ak nie ste spravodliví sami k sebe, nie je vaše vnútro 

naplnené vnútorným pokojom a mierom. 


