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LÁSKA,  DUŠA,  STRACH – 1 časť 
 

Otázka: Už viem, že nič sa nestane náhodou. Keď som išla autom, vbehol mi pod auto 

psík. Nešla som rýchlo, ale aj tak som mu prešla nožičku a mal na nej roztrhnutú kožu.               

Bola som z toho úplne hotová a moja dcérka veľmi plakala. Prosím, povedz mi  prečo sa to 

stalo, čo ma to malo naučiť? 

Odpoveď: Táto situácia Ti ukázala, ako veľmi rýchlo a ľahko si vytvoríte pocit viny. Ako 

veľmi rýchlo strach, nie len cez vlastnú bolesť, ale cez bolesť tých, ktorých milujete, a ktorí milujú 

vás, vytvára vo vás pocity viny. Ako strach práve tých, ktorých bezhranične milujete používa 

k tomu, aby se si vytvorili pocity viny. Ak sami vo vzťahu k sebe samým vytvoríte vo svojom srdci 

dostatok súcitu, aby ste prestali vytvárať bolesť sami sebe a prostredníctvom tejto bolesti pocity 

viny voči sebe samým, stratí tak strach možnosť, aby vás manipuloval. Táto situácia Ti ukázala, ako 

strach, aby Ťa dostal do svojej moci, a aby dokázal vytvoriť bolesť v srdci, na základe ktorej si 

spätne vytvoríš pocit viny, využíva a zneužíva tých, ktorých nekonečne a bezhranične milujete. 

Pretože mu stačí vytvoriť bolesť u tých bytostí, ktoré milujete, aby ste si potom sami v sebe 

vytvorili pocit viny.  

A toto sa strachu aj podarilo. Sama vieš, aký hlboký pocit viny si cítila a aký hlboký pocit 

viny si si vytvorila. Tým, že bolesť tvojej dcéry bola tak veľká, že sa nedokázala s Tebou rozprávať, 

cítila si v svojom srdci veľkú vinu, že si psíka zrazila.  

Bola to situácia, ktorú si však nedokázala ovplyvniť, nedokázala si jej zabrániť, lebo psík Ti 

sám vbehol pod auto. Napriek tomu si si v srdci vytvorila pocit viny sama k sebe. 

Táto situácia bola dôležitá preto, aby si mohla pochopiť ďalšie poznanie, ktoré vám chcem 

odovzdať. 

Strach, aby mohol vytvárať vo vašich srdciach bolesť, vytvára bolesť v srdciach tých 

bytostí, ktoré vo svojom  živote najviac milujete. Cez bolesť týchto bytostí vytvára potom 

pocity viny vo vašich srdciach voči vám samým. Takto vás opäť zväzuje do svojej moci. 

Strach sa veľmi ťažko vzdáva svojej moci nad každou ľudskou bytosťou, hľadá všetky cesty 

a spôsoby k tomu, aby vás vo svojej moci udržal. 

Naučila si sa Odpúšťať sama sebe, prestala si vytvárať bolesť vo svojom srdci, a z nej 

následne pocity viny vo vzťahu k sebe samej, ale nedokážeš si prestať vytvárať pocit viny, ak túto 

bolesť vnímaš, vidíš a cítiš u bytostí, ktoré veľmi hlboko miluješ a ktoré sú súčasťou tvojho života. 

A presne to sa aj stalo. Pomohol som Ti potom pochopiť, keď si sa upokojila, že  pocit viny bol 

vytvorený a vnesený strachom, a tak si potom postupne dokázala dať sama sebe odpustenie a  pocit 

viny, ktorý si si vytvorila, sa rozpustil. Stalo sa tak v pomerne krátkom čase. Stalo sa tak preto, lebo 

si poznanie, ktoré som vám dal prijala. Ak by sa toto poznanie nestalo Tvojou súčasťou, nedokázala 

by si si tento pocit viny, ktorý si si vytvorila, na základe bolesti svojho milovaného dieťaťa vôbec 

odpustiť.  

Sú to pocity viny, ktoré sú prenesené, a ktoré vznikajú z bolesti ľudských bytostí, ktoré 

bezpodmienečne vo svojom živote milujete. Tieto pocity viny si vôbec nedokážete odpúšťať, ak vo 

vašich srdciach nie je súcit, vo vzťahu k vám samým. Ak vaše srdcia nie sú naplnené súcitom, ktorý 

dávate sami sebe, tak takéto pocity viny, ktoré vytvoríte prenesene, na základe bolesti ľudských 

bytostí, ktoré bezpodmienečne milujete, si nedokážete vo svojom živote vôbec odpustiť. To sú tie 

pocity viny, na základe ktorých vás potom celý váš život dokáže strach držať vo svojej moci a na 

základe, ktorých vás celý váš život manipuluje a ovláda. 

Tým, že ste ako ľudské bytosti stratili poznanie, že všetko so všetkým súvisí a všetko je 

veľmi hlboko previazané a spojené, neuvedomili ste si veľmi hlbokú previazanosť na úrovní vašich 
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duší s tými ľudskými bytosťami, ktoré bezhranične a bezpodmienečne v svojich životoch milujete. 

Práve túto nevedomosť strach využil a zneužil k tomu, aby ste si vo vašich životoch vytvorili tie 

najhlbšie neodpustenia a pocity viny, ktoré potom celý svoj život v srdci nosíte, a cez ktoré vás 

strach najjednoduchším spôsobom manipuluje. 

Všimnite si a naozaj si hlboko uvedomte, ako strach využil vo vytvorení  pocitu viny jedno 

a to isté. Lebo využil to, že ste stratili poznanie, že všetko so všetkým súvisí, a využil to, ako je 

hlboko všetko previazané a ako hlboko, nesmierne, bezhranične hlboko ste s týmito ľudskými 

bytosťami previazaní a spojení. Verím, že chápete, čo vám chcem týmto vysvetliť. Neviem ani vo 

vašich ľudských slovách nájsť ten správny výraz k tomu, ako vyjadriť podlosť strachu, akým 

spôsobom zneužil toto prepojenie na úrovní duší k tomu, aby vytváral vo vašich srdciach pocity 

viny, ktorými vás potom manipuluje. 

Verím, že vnímaš a cítiš moje vlastné rozhorčenie, keď vám toto posolstvo odovzdávam. 

Vnímala  a cítila  som energiu  rozhorčenia, ako keď aj ja sama som v nejakej situácii  rozhorčená. 

Lebo je to nesmierne hlboká podlosť strachu a toho, akým spôsobom zneužíva to, ako zobral 

ľudským bytostiam ich poznania. Strach zároveň vedel, že na úrovní duší táto hlboká previazanosť 

a prepojenosť, že všetko so všetkým súvisí, zostane zachovaná. Tým, že toto zneužil, zároveň 

dosiahol to, že tieto pocity viny si veľmi ľahkým spôsobom dokážete vytvoriť, a pritom vás 

nepredstaviteľne hlboko zraňujú. 
 

Otázka: Ak je to možné a dovolené, chcela by som sa spýtať na význam pyramíd pre 

Matku Zem a pre ľudstvo ? 

Odpoveď: Boli postavené, aby umožnili prichádzať na Zem SVETLU a MÚDROSTI. 

Zabezpečovali aby SVETLO prichádzalo na Matku Zem, aby toto SVETLO stále prežiarovalo tmu, 

beznádej a chaos, ktorý v ľudskej spoločnosti vznikal. Ich význam je stále rovnaký.  

Stále prostredníctvom nich prichádza na Matku Zem SVETLO a MÚDROSŤ. Takýchto 

pôvodných pyramíd je po celej Matke Zemi postavených veľa. Väčšinou sú zakryté pred fyzickým 

ľudským zrakom. Je možné ich vidieť len vnútorným zrakom, svojím srdcom. Sú zaclonené pred 

fyzickým ľudským zrakom preto, aby niektoré ľudské bytosti nemohli zneužiť tieto stavby pre 

svoje vlastné ciele. 

Takéto stavby sú rozmiestnené po celej Matke Zemi. Všetky zabezpečujú to, aby 

prichádzalo na Matku Zem SVETLO, SVETLO BOŽEJ MILOSTI a  BEZPODMIENEČNÁ 

LÁSKA. Práve Božia Milosť a Bezpodmienečná Láska je potrebná k tomu, aby vo vašich 

srdciach vzklíčilo semienko Súcitnej Lásky, aby mohlo rásť. Prostredníctvom nich k vám 

prichádza Božia milosť, ktorá je nesmierne dôležitá pre zachovanie života na Matke Zemi, 

rovnako  ako voda.    

Tak ako VODA,  je  nutnou podmienkou pre život vašich fyzických tiel na Matke Zemi 

, tak  BOŽIA MILOSŤ je nutnou podmienkou pre život vašich duší na Matke Zemi.  

Duše potrebujú cítiť energiu Božej milosti na tejto planéte – Matke Zemi, aby sa 

sem mohli inkarnovať. Božia milosť je ich súčasťou.  Božia milosť je súčasťou Lásky, 

z ktorej boli duše zrodené. Keď prichádzajú sem, do  prostredia kde pôsobí strach, 

potrebujú cítiť Božiu milosť a preto tieto stavby prijímajú energiu Božej milosti, ktorú 

vám zo svojej podstaty bezpodmienečne odovzdávam. 

Vnímala som  túto  nádhernú energiu Božej milosti a bezpodmienečnej Božej Lásky, ktorá sa ako 

nádherné teplo rozliala po celom mojej tele a vstupovala so každej jednej bunky. 

Ak by sem, na Matku Zem, neprichádzala energia Božej Milosti, nedokázali by sa vaše duše 

na Matku Zem inkarnovať. Vaše duše, na rozdiel od vás, si svoju prepojenosť a previazanosť 
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uvedomujú. Tieto poznania sú ich súčasťou. Keďže VY, ako ľudské bytosti, vo fyzických telách 

nechápete túto prepojenosť a previazanosť, nevidíte a nevnímate, že všetko so všetkým súvisí 

a všetko je navzájom prepojené a previazané, tak vaše duše toto všetko vedia a potrebujú túto 

energiu cítiť a vnímať.  Je to energia Božej Milosti. 
 

Otázka: Synchronicita nie je náhoda, a naše duše ju potrebujú na inkarnáciu. Prečo? 

Odpoveď: Nič vo Vesmíre nie je náhoda. Synchronicita je dar, ktorý som vám dal práve 

preto, aby ste si mohli lepšie uvedomiť, všimnúť a pochopiť previazanosť a pôsobenie všetkých 

vesmírnych zákonov.  

      Synchronicita je súčasné spolupôsobenie všetkých vesmírnych zákonov. 

Ich previazanie a spoločné pôsobenie v ponímaní ľudských bytostí vyznieva ako náhoda. 

Ale to je práve tá synchronicita. Previazanosť všetkého so všetkým je synchronicita. Keď 

pochopíte, že všetko so všetkým je previazané a prepojené, pochopíte, že nič, absolútne nič nie je 

náhodné, ani Život ľudských bytostí  na Matke Zemi, ani Život celého Vesmíru, a že všade a vo 

všetkom pôsobí synchronicita. 
 

Otázka:Energetické kanály, na Matke Zemi sú energetické kanály pre cestovanie duší?  

Odpoveď: Táto otázka je pre váš spôsob vnímania a poznania veľmi ťažká. Pokúsim sa vám 

ju vysvetliť z hľadiska poznania, ktoré zatiaľ máte. Základnou energiou a najmocnejšou energiou 

celého Vesmíru je energia Lásky. Je to energia, z ktorej bol stvorený celý Vesmír. Je to energia, 

z ktorej boli stvorené všetky bytosti, ktoré vo Vesmíre žijú. Je to energia, ktorá je nedeliteľnou, 

nerozdeliteľnou a neoddeliteľnou súčasťou duše. Tým, že duša je zrodená z energie Lásky, aby 

dokázala vnímať samú seba potrebuje vnímať energiu Lásky a preto, aby sa duše mohli inkarnovať 

na Matku Zem do fyzických tiel je potrebné, aby na Matku Zem stále, neustále, nepretržite prúdila 

energia Lásky, z ktorej boli duše zrodené. 

Nie je možné, aby existoval len jeden kanál, jediná cesta, ktorou by na Matku Zem táto 

energia prúdila, a preto je vytvorených okolo Matky Zeme bezhranične veľa energetických kanálov, 

ktorými na Matku Zem prúdi táto energia. Pokiaľ prichádzate na Matku Zem ako jemnohmotné 

bytosti, ktoré nevnímajú a ktorých sa nedotýka pôsobenie času a priestoru, je táto energia stále 

a nepretržite vašou súčasťou. Ak sa však inkarnujete do fyzických tiel ako ľudské bytosti, 

frekvencia hmoty, ktorou sa stávate, túto energiu stráca. Aby duše sem mohli prichádzať, potrebuje 

sem neustále táto energia prúdiť. 

Už minule som vám vysvetľoval, že pyramídy boli postavené na Matke Zemi preto, aby na 

Matku Zem prostredníctvom nich prúdila energia Božej Milosti. Tento systém pyramíd je navzájom 

veľmi úzko prepojený, a prostredníctvom nich sa potom spätne táto energia Lásky a Božej Milosti 

môže šíriť po celej Matke Zemi. Tento systém je veľmi rozsiahly a podrobný. Aj tam, kde ho 

nevidíte vo fyzickej hmotnej forme sú postavené energetické pyramídy k tomu, aby 

prostredníctvom nich prúdila na Matku Zem energia Božej Milosti. Tieto kanály vytvárajú okolo 

celej Matky Zeme veľmi husto popretkávanú mriežku tak, aby Matka Zem bola touto energiou 

Lásky stále chránená. Cez tieto kanále, práve preto, že sú naplnené energiou Lásky, ktorá je totožná 

s energiou vašich duší, môžu duše voľne a slobodne prichádzať na Matku Zem, kde sa môžu 

inkarnovať do fyzických tiel. Je to pre nich bezpečná cesta, pretože má tú istú energetickú hodnotu, 

ako majú duše. Táto cesta je pre nich veľmi láskavá, slobodná, a bezpečná. 

Vytvoril som pre nich, pre vaše duše tieto cesty, pretože každá duša je mojím dieťaťom. Tak 

ako aj VY chránite svoje deti a vytvárate pre nich cesty, z ktorých odfukujete aj smietky, aby ich 

neporanili, aj JA som vytvoril pre moje deti, ktorými sú duše, tieto cesty, ktoré vnímate ako 

energetické kanály. 
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Otázka: Kedy sme šťastní? Niekto povedal : Keď dokážeme robiť rozhodnutia,                   

aby sme zmenili to, čo nám nevyhovuje. Ak to robíme, žijeme v súlade so svojím vedomím.  

Ja som to tak necítila a moja odpoveď bola, že sme šťastní vtedy, ak žijeme v súlade 

s našou dušou. Prosím Ťa ako to teda je, kedy sme šťastní, keď žijeme v súlade s vedomím 

alebo v súlade s dušou?   

Odpoveď: Odpoveď na túto otázku si si dala sama. 

Jedine keď žijete v súlade so svojou dušou, vtedy ste v Harmónii so Životom.                     

Vtedy ste šťastní, pretože sa nesiete na vlne svojho vlastného vnútorného pohybu a zmien. 

Práve preto som vám daroval dar „SLOBODNÉHO  ROZHODOVANIA“, aby ste sa ako 

ľudské bytosti vždy mohli rozhodnúť tak, aby ste boli v súlade so svojou dušou.  

Šťastní ste vtedy, keď naozaj ste v súlade s dušou, lebo DUŠA JE ODRAZOM 

LÁSKY STVORITEĽA.  

Keď je to v súlade s vaším Vedomím - fyzickým vedomím, s tým, čo ste si schopní 

uvedomiť a precítiť, vtedy je to aj váš ľudský súlad, lebo VY sa riadite ako ľudské bytosti 

fyzickými pocitmi a cez Vedomie cítite. A keď ten pocit, ktorý vám vnukne duša, alebo príde 

cez dušu do vášho Vedomia, a podľa toho sa potom rozhodnete, to vytvorí ten súlad a zároveň 

pocit šťastia.  
 


