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PRAVDA  V  LÁSKE  A  LÁSKA  V PRAVDE – 3.časť 

 

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

VNÚTORNÝ ZRAK učí ľudí vnímať Pravdu očami Lásky. Učí ich 

prostredníctvom Lásky vidieť, vnímať a cítiť Pravdu a tak ich učí  vidieť aj 

objektívnu Pravdu. To je to, čoho sa strach vždy bál, že to ľudské bytosti 

pochopia a že sa to naučia a čoho sa aj dnes najviac bojí. Pretože, ak sa naučíte 

vidieť Pravdu očami Lásky, budete vidieť, vnímať a cítiť objektívnu Pravdu. 

Potom nedovolíte strachu, aby vás prostredníctvom svojich falošných obrazov 

a ilúzií manipuloval a ovládal a on tak  stratí svoju moc. 

Pochopili ste to? Áno. 

Vedzte, že je to práve strach, ktorý vám nedovolí, aby ste sa začali dívať okolo seba 

očami svojho vnútorného zraku, a práve preto niektoré skupiny ľudských bytostí vytvárajú 

v celej spoločnosti tak veľa strachu.  

Už viete, že strach sa živí bolesťou, a aby strach živil a podporoval sám seba vytvárajú 

zámerne a vedome vo vašej spoločnosti tak veľa bolesti. Opäť je to uzatvorený kruh,  

v ktorom strach podporuje sám seba.  

Vedzte, že aby ste mohli z toho kruhu vystúpiť musíte začať sami od seba. 

Potrebujete sa učiť v Láske vidieť Pravdu, aby vám Láska ukázala objektívnu Pravdu, 

aby ste začali vidieť SPRAVODLIVOSŤ, a aby ste začali vidieť tú falošnosť v celej 

spoločnosti, a aby ste konečne zbadali, uvideli a prezreli tie hlinené nohy, na ktorých je dom 

moci postavený. 

Ak začnete byť úprimní a čestní sami k sebe, tak začnete byť sami k sebe aj 

spravodliví. Ak nájdete tú Spravodlivosť vo svojom vnútri, prenesie sa aj navonok 

a potom  sa vrátia morálne princípy, čestnosť, úprimnosť a morálnosť aj do celej vašej 

spoločnosti. 

Na každom kroku vo vašej spoločnosti vidíte aroganciu moci a bezohľadnosť, počnúc 

od drobných úradníkov v štátnej správe až po politikov v parlamente, ktorí využívajú 

a fungujú na základe princípu: „ruka ruku myje“. Ale tento princíp má ďalekosiahle a 

nepredstaviteľne silné dôsledky. Energia plynúca z takýchto konaní, je energia, ktorú zámerne 

vytvárajú, a ktorá vyživuje tie ľudské bytosti, kde funguje sila a moc peňazí, korupcie a 

vzájomné zakrývanie neprávostí. Práve preto, že „ruka ruku myje“ sa potom nedokážete 

postaviť za Spravodlivosť. Nedokážete to práve preto, že nie ste úprimní a čestní sami k sebe. 

Nedokážete byť úprimní a čestní sami k sebe práve preto, že neviete sami sebe Odpúšťať.  
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Tým, že by ste si museli priznať, že ste dali, či prijali, zobrali, či požiadali o úplatok, 

alebo ste rozhodli v prospech niekoho iného, či čokoľvek ste urobili v prospech samého seba 

alebo inej ľudskej bytosti na úkor, či v neprospech inej ľudskej bytosti, to všetko vo vás 

vytvára pocit viny. Keď neviete Odpúšťať sami sebe, neviete sa na to ani pozrieť.                        

To je dôvod, prečo ste sami sebe zatvorili svoj vnútorný zrak. Sami sebe ste spôsobili, že váš 

vnútorný zrak nevidí, že vaše vnútorné oči oslepli.  

Je to tak preto, že nemáte v srdci Lásku a Súcit sami k sebe, aby ste sa mohli na tieto 

svoje činy, rozhodnutia a skutky pozrieť. Priznať si ich sami pred sebou, a potom v hlbokej 

Láske a Súcite si to všetko bezpodmienečne odpustiť. 

To je ďalší uzatvorený kruh, ktorý vám bráni, aby ste sa pozerali na Pravdu očami 

Lásky, aby ste mohli vidieť Lásku vo svetle Pravdy a Pravdu vo svetle Lásky. 

V tomto kruhu ste to VY sami, ktorí ste si spôsobili oslepnutie. Sami sebe ste 

spôsobili, že ste oslepli. Podľa Zákona zachovania energie len VY sami to môžete zmeniť. 

Nikto iný vám váš vnútorný zrak nevráti. Len VY SAMI. Ak ste si VY SAMI spôsobili 

oslepnutie,  len VY SAMI môžete sebe svoj vnútorný zrak navrátiť. 
 

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

Vidieť Pravdu vo svetle Lásky a Lásku vo svetle Pravdy, a teda  vnímať 

objektívnu Pravdu Života a Bytia na Matke Zemi, môžete začať až vtedy, keď začnete 

chápať spolupôsobenie všetkých Vesmírnych zákonov, a keď si ich sami v sebe hlboko 

uvedomíte. Uvedomíte si to až tak hlboko, že sa to stane vašou súčasťou, že všetko so 

všetkým súvisí, všetko je navzájom prepojené, spojené a previazané, a to nerozdielne, 

nedeliteľne a neoddeliteľne.  

Vedzte, že nikdy v minulosti nebolo ľudstvo a ľudské bytosti tak choré, ako sú choré 

dnes. Je to tak preto, že je to obraz vášho vnútra. To vaše vnútro je choré. Je naplnené 

hlbokou bolesťou, neodpustením a pocitmi vín, a toto všetko sa vám zrkadlí navonok. Ak 

nezačnete liečiť a uzdravovať sami seba vo svojom  vnútri, váš zdravotný systém vám 

nepomôže. Práve naopak, skolabuje, pretože množstvo chorôb a ochorení, ktoré sa vám 

navonok budú zrkadliť, budú stále rásť a budú väčšie a väčšie.  

Vo svojom vnútri potrebujete začať liečiť Láskou samých seba. Potrebujete sa učiť vo 

svojom vnútri Lásku vidieť a vnímať, a potom ju aj cítiť vo svojich životoch. Brať ju ako 

vzácny dar, ktorý ste do života dostali, a tak k nej aj pristupovať, ako k nesmierne vzácnemu 

daru. Starať sa o ňu, zveľaďovať ju, vyživovať ju vo svojom vnútri, aby vaša Láska mohla 

liečiť a uzdravovať vaše hlboké zranenia a bolesti uložené vo vašom srdci a duši. 

Ak tak nezačnete konať, vaša spoločnosť bude stále viacej a viacej chorá, lebo je 

obrazom vášho vnútra a tým, že vo vašom vnútri nebude prebývať Láska, budete čoraz 
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častejšie prežívať hnev, nenávisť, rôzne neodpustenia, krivdy, poníženia a tak toto všetko sa 

bude zrkadliť vo vašej spoločnosti.  

Arogancia moci a bezohľadnosť na jednej strane porastie, a na druhej strane bude rásť 

ľahostajnosť, bezmocnosť, hnev, beznádej a tak sa stratí Láska, Pravda a Spravodlivosť 

z vašej spoločnosti úplne. Potom sa vrátite do obdobia, keď  na Matke Zemi a vo vašej 

spoločnosti platil Zákon: „Oko za oko, zub za zub.“. To bola nesmierne krutá a bezohľadná 

spoločnosť. Je to tak preto, že platí Zákon zachovania energie, a platí Zákon rezonancie 

a platí Zákon ako hore tak dole, ako vo veľkom tak v malom, a ako vo vnútri tak navonok 

a platí Zákon spravodlivosti a všetky navzájom spolupôsobia.  
 

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

Dal som Vám,  ľudským bytostiam,  ako dar Zákon Slobodnej vôle, všetkým bez 

rozdielu a nerozdielne. Máte tento dar na to, že to môžete slobodne zmeniť. Len sa 

potrebujete pre to slobodne rozhodnúť. Prestaňte odovzdávať svoju slobodnú vôľu do 

rúk ľuďom, ktorí za vás rozhodujú. Zoberte si svoju slobodnú vôľu späť aj s tou 

ZODPOVEDNOSŤOU, ktorá je nedeliteľnou a neoddeliteľnou  súčasťou slobodnej 

vôle, a rozhodujte sa sami za seba v Láske, s Láskou a pre  Lásku. 

Len keď sa rozhodujete sami za seba, keď nenechávate za seba rozhodovať 

druhých, tak sa dokážete sami za seba rozhodnúť v Láske, s Láskou a pre Lásku.   

Učte sa sami pre seba rozhodovať a konať v Láske. Ak sa to naučíte sami pre 

seba, bude tak potom konať a rozhodovať sa celá vaša ľudská spoločnosť. 

Je to nesmierne dôležité. Vzdali ste sa  práva rozhodovať sa sami za seba a o sebe, 

a odovzdali ste ho do rúk druhým ľuďom, ktorí ale tým, že vaša spoločnosť stratila úplne 

všetky morálne princípy, nekonajú čestne, nie sú úprimní, neobhajujú spravodlivosť, ale vidia 

len svoj vlastný osobný prospech. Nevidia príklad, ktorý im svojím životom ukazujú VČELY 

a nedokážu sa rozhodovať v prospech celku. Je to tak práve preto, že nevidíte objektívnu 

Pravdu, nevidíte Pravdu vo svetle Lásky a Lásku vo svetle Pravdy, a tak dovoľujete druhým 

ľudským bytostiam, aby obhajovali a hájili len svoje vlastné subjektívne pravdy. 

To je ďalší uzatvorený kruh, v ktorom vaša spoločnosť v súčasnosti funguje. 

Môžete to zmeniť len vtedy, keď sa každý z vás vo svojom vnútri 

vráti k Láske. Vtedy vo svojom vnútri začnete prostredníctvom Lásky 

vidieť objektívnu Pravdu. Potom sa táto objektívna Pravda z vnútra 

presunie von a stane sa objektívnou Pravdou v celej spoločnosti                          

a až potom sa vráti  Spravodlivosť, Čestnosť a Úprimnosť, a tak sa opäť  

obnovia morálne princípy v celej ľudskej  spoločnosti. 


