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SLOBODA V LÁSKE A LÁSKA V SLOBODE - 1.časť 
 

     Priletel ku mne nádherný biely drak so šibalskými modrými očami, ktoré mali modrú farbu 

ako oceán. Zrazu som vedela, že je to môj drak a prišiel mi ukázať SLOBODU V LÁSKE.  

Povedal mi, aby som si naňho sadla. Urobila som to a drak začal so mnou lietať. 

Otázka: Aký máš pocit? 

Odpoveď: Úžasný. 

Otázka: Kde ste, čo vidíš okolo seba? 

Odpoveď: Pamätáš si film Avatar, keď lietali na drakoch  medzi skalami? Áno. 

Tak toto sú nielen skaly, ale takto sú postavené nádherné chrámy. 

Otázka: Na pilótoch? 

Odpoveď: Nie v nebi. Oni tam len tak visia. Je to slobodné rozhodnutie, že tie skaly, 

tie chrámy visia vo vzduchu. Oni sa tak slobodne rozhodli. A MY – ľudia, sme do tých 

chrámov pomocou drakov chodili. 

Otázka: Čo ste robili v tých chrámoch? 

Odpoveď: Rozprávali sme sa. V tých chrámoch sme si navzájom vzdávali ÚCTU, 

bola to ÚCTA K ŽIVOTU, lebo každá forma života je ROVNOCENNÁ. 

Ja vnímam, že bola medzi nami veľmi veľká vzájomná Dôvera. Všeobecne medzi 

ľuďmi a drakmi. Nebolo to tak, že by nám draci slúžili. Bolo to založené na inom princípe, na 

princípe SLOBODY a ROVNOSTI.  

Ako keď som mohla lietať z hviezdy na hviezdu. Ja som potrebovala na svojej ceste 

hviezdy, aby som tam mohla pristáť a odpočinúť si, ale aj oni potrebovali mňa, lebo som im 

prinášala Lásku. Bolo to vzájomné odovzdávanie sa. 

Draci nám, ľuďom, pomáhali, aby sme mohli do tých chrámov prísť. Odniesli nás tam. 

Nie je to však v polohe, že by nám slúžili ako teraz kone, ktoré nás vozia na svojom chrbte. 

Ide o vyšší princíp. My sme si na draka sadli, a on nás odniesol do chrámu. Ale nie je to tak, 

ako je to v súčasnosti, pretože vzťah medzi zvieratami a ľuďmi bol iný ako dnes. Nemám 

teraz v ľudskej reči na to výraz, či pomenovanie. Keď ich vidím, mám nesmiernu radosť 

z toho, že sme spolu, že môžeme byť spolu: ľudské bytosti a Draci. Ako keď sa tešíš  z 

prítomnosti inej ľudskej bytosti. Tak to je taký pocit, že si slobodná a zároveň radosť, že 

môžeš byť v jej prítomnosti. Ani jeden z nás neočakáva nejakú odplatu či službu za to, že 

môžeme byť spolu. Tak to tam funguje, tak to je. Chrámy visia vo vzduchu, pretože drakom 

to prináša veľkú radosť. Oni sa tam cítia lepšie a slobodnejšie. Podobne ako sa ryba cíti vo 

vode. Ryba sa necíti dobre na súši, ale vo vode áno. Draci sa dobre cítia v slobodnom 

priestore vzduchu. Preto sú chrámy postavené tam hore. My, ľudia, sme dokázali žiť aj tam 
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hore a draci nás s veľkou vďačnosťou i radosťou hore odniesli. Takýmto spôsobom to 

funguje. Keďže my - ľudia, sme tých drakov veľmi milovali, tak sme sa z tej Lásky slobodne 

rozhodli, že budeme s nimi v chrámoch hore, v nebi, v  priestore, v prostredí, ktoré je pre nich 

priaznivejšie ako dole na zemi.   

Dole na zemi sa draci nedokážu tak slobodne a voľne pohybovať. Tým, že majú 

mohutné, veľké telo a veľké rozpätie krídel, prirovnala by som ich pohyb k „slonom 

v porceláne“. Keď sa draci na zemi pohybovali a rozpäli svoje krídla, tak nimi nechtiac zničili 

príbytky ľudí. Nespôsobili to svojím zámerným konaním, ale svojou veľkosťou.  

Je to slobodné rozhodnutie v Láske. Obidvaja sme sa rozhodli slobodne a našli 

sme taký priestor, aby ani jednej z bytostí nebolo ublížené. A tie bytosti nie sú od seba 

závislé. Je tam len čistá, nekonečná Láska, ktorá medzi nimi prúdi a prináša im radosť 

z toho, že môžu byť spolu. Je to vyjadrenie, v slobodnom rozhodnutí sa v Láske.  

Je to rovnaké, ako keď cítia dve ľudské bytosti energiu Lásky, ktorá ich 

navzájom priťahuje a oni túžia byť spolu bez toho, aby od seba čokoľvek očakávali. Tak 

dokážu urobiť čokoľvek, aj hory prenášať, aby mohli byť spolu. Konajú na základe 

absolútne slobodného rozhodnutia sa vo svojej Láske. 

To je spôsob, akým na Matke Zemi žili všetky bytosti spoločne v Láske, kým nezačal 

pôsobiť strach. Ak vo vás pôsobí strach, tak nedokážete nachádzať spoločné riešenia, aby ste 

bez podmienok a očakávaní vo vzťahu k druhej ľudskej bytosti  jej vychádzali v ústrety.  

Bol to práve strach, ktorý zmenil pohľad nás ľudských bytostí na drakov, víly, elfov, 

jednorožcov, škriatkov, bytosti vody a bytosti zeme, kde sme začali mať strach z ich darov 

a schopností, ktoré im boli vlastné. Keď sme začali týmto bytostiam závidieť ich schopnosti 

a dary, začali sme sa ich báť. Tieto bytosti postupne prešli do iných dimenzií, aby pred 

strachom, ktorému sme my ako ľudské bytosti podľahli, chránili svoj vlastný život, a sami 

seba, ale aby zároveň zostali na Matke Zemi a pomáhali jej. Tak sa stali pre nás ľudské 

bytosti neviditeľnými. Strach hlboko ovládol vedomie ľudských bytostí, že zmenil ich spôsob 

myslenia, zmenil ich spôsob vnímania. Stalo sa to najmä voči drakom, a ľudia sa začali 

drakov báť a tak  ich začali zabíjať. Strach takto prepísal v kolektívnom vedomí ľudstva 

spomienky na drakov a zmenil ich na bytosti, ktoré ľuďom škodili. 

Ale vedzte, že nikdy to nebolo tak, aby vedome draci škodili ľudským bytostiam. Ak 

sa tak stalo, bolo to spôsobené ich mohutným vzrastom. Nikdy tam nebol zámer uškodiť. 

Rovnako ako nie je zodpovedný slon za to, že zašliapne na svojej ceste mravca, tak ani draci 

neboli zodpovední za to, keď poškodili obydlie ľudských bytostí. Rovnako ich pud 

sebazáchovy potom prinútil, aby bránili seba samých a svoje deti pred vami – ľudskými 

bytosťami, ktoré ste sa rozhodli v svojom strachu,  ich pozabíjať. 
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A tak zo všetkých bytostí, ktoré na Matke Zemi žili, vám zostala radosť zo spojenia 

len so sebou samými, preto málokedy vo svojich životoch zažívate pocit - Slobodu v Láske, 

ktorú ste si s týmito druhými bytosťami navzájom odovzdávali, lebo tam ste boli absolútne 

slobodní. Nebolo medzi vami podmienenosti, podriadenosti, chcenie či očakávanie.  

Pocit absolútnej Slobody v Láske zažívate vo svojich životoch len v okamihoch 

čistej, absolútne čistej, ZAĽÚBENOSTI.  

Sami veľmi dobre viete, že zaľúbenosť časom vyprchá, a tak máte veľmi málo 

skúseností zo svojho života práve s pocitom absolútnej Slobody v Láske a Lásky v Slobode. 

Nedokážete ho ako ľudstvo, ako celok, v rámci svojho bytia a života správne uchopiť. 

Pocit, že sa slobodne v Láske rozhodnete „LEN BYŤ“ vám strach zobral zámerne, 

pretože čím menej ho dokážete prežívať a zažívať, tým väčšie očakávania a podmienenosť vo 

vzťahu k sebe samým, a druhým, si vytvárate. 

Čím väčšie sú vaše očakávania, tým ľahšie vás strach ovláda, manipuluje a zväzuje do 

svojej moci. Mnohí z vás ani nevedia čo znamená „LEN BYŤ“. V súčasnosti si tento pocit 

ani nedovoľujete dať sami sebe, pretože máte tak nepredstaviteľne veľa povinností a rôznych 

záväzkov, že si nedokážete ani predstaviť, čo znamená „LEN V LÁSKE BYŤ“.   

Skutočná podstata Lásky vám bola nahradená, a to zámerne nahradená, sexuálnou slobodou. 

Stalo sa tak preto, aby ste si nedokázali uvedomiť, čo Posvätná Láska na Matke Zemi prináša. 

Tým, že obdobie zaľúbenosti je pre vás také krátke, nedokážete vedome uchopiť 

energiu pocitov, ktoré Sloboda v Láske prináša, pretože nie je trvalou súčasťou vašich 

životov. Prišli ste o to práve tým, že ste vyhnali zo svojich životov bytosti Matky Zeme, ktoré 

tu na Matke Zemi žijú a prebývajú, ale VY ich už nevnímate, necítite, ani nevidíte. Oni sa 

dokážu slobodne rozhodovať v Láske. Oni dokážu v Láske byť a to je to, čo VY ako ľudské 

bytosti, ste pôsobením strachu stratili.   

Preto opäť vám poviem, že čím viac dokážete Láskou naplniť 

vaše srdcia, tým menej miesta v nich zostane pre strach. 

Teraz si sami uvedomte a odpovedzte, aký priestor strachu vo svojich životoch dávate, 

a ako málo nepredstaviteľne málo priestoru nechávate pre Lásku. 

Opäť si uvedomte, že najdôležitejšie je začať od seba samých a je nepredstaviteľne 

dôležité, aby ste sa vrátili k sebe samým a začali milovať samých seba. Ak nemilujete seba 

samých, trestáte seba samých, posudzujete, kritizujete a hodnotíte seba samých, konáte tak 

voči sebe samým aj vo svojich myšlienkach a slovách. Ak si zároveň myslíte, že sa k druhým 

ľudským bytostiam správate s Láskou, tak konáte voči nim presne tak isto, ako k sebe samým. 

Preto je vo vašej spoločnosti toľko posudzovania, hodnotenia, kritiky a súťaženia. Toto 

všetko vytvára a prináša do vašej spoločnosti, a do vašich životov NEROVNOVÁHU. 


