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LÁSKA,  DUŠA,  STRACH – 2 časť 
 

Otázka: Niektoré duše, po smrti fyzických tiel zostávajú v tých energetických tuneloch  

uväznené a nevedia nájsť cestu von do svetla, je to tak?  

Odpoveď: Nie. Duša vie nájsť cestu, ale nechce odísť. Je to opäť slobodné rozhodnutie 

duše. Tieto cesty fungujú obojsmerne. Tak ako duša cez ne môže ísť a inkarnovať sa, môže sa aj 

vrátiť naspäť domov. Kedy duša túto cestu použije, je jej slobodné rozhodnutie. 

Väčšinou tu duše zostanú hlavne kvôli uzavretým a nespracovaným emóciám a kým ich 

nespracujú, tak sa nechcú vrátiť domov. Emócie, ktoré tu na Zemi ako ľudské bytosti môžu duše 

prežiť, nemôžu prežiť nikde inde v celom Vesmíre. Niektoré emócie pôsobia pre tieto duše ako šok. 

Ak niektoré situácie vám spôsobili šok ako ľudským bytostiam, tak isto niektoré emócie, spôsobia 

šok vašim dušiam a tým, že táto emócia je pre túto dušu taká ťažká, alebo jej spôsobila taký šok, že 

ju zviazala, duša má strach  sa vrátiť domov. Vtedy nedokáže použiť cestu cez energetický kanál, 

ktorým sa môže  vrátiť domov. Niekedy je to zovretie také veľké a hlboké, že túto cestu ani nevidí 

a nenachádza. Duša potom často hľadá pomoc práve u vás ľudských bytostí, neuvedomujúc si, že 

vy nevnímate jej prosby a volanie o pomoc práve preto, že vaše energie a vibrácie sú odlišné od 

energií a vibrácií vašich duší. Vždy je týmto dušiam poslaná pomoc a záleží len na slobodnom 

rozhodnutí tejto duše, či túto pomoc prijme, alebo odmietne, a tak isto záleží len na nej, kedy túto 

pomoc prijme. Týmto dušiam je  ponúknutá pomoc opakovane, ale ich slobodná vôľa je absolútne 

rešpektovaná. Pokiaľ duša z akéhokoľvek dôvodu sa nechce vrátiť naspäť, je rešpektovaná jej voľba 

a je jej dovolené zostať na Matke Zemi do okamihu, pokiaľ sa sama rozhodne a požiada o pomoc 

a vráti sa naspäť. Tieto duše potom žiadajú o pomoc druhé ľudské bytosti, a preto som mnohým 

ľudským bytostiam dal dar, že dokážu vnímať tie duše, ktoré tu zostali a nevrátili  sa naspäť  

domov. 

Vždy rešpektujem slobodné rozhodnutie všetkých duší a preto sa vždy snažím nájsť také 

riešenie, aby som za každých okolností mohol  vypočuť a splniť každé slobodné rozhodnutie 

ktoréhokoľvek môjho dieťaťa. Väčšina duší po smrti fyzického tela odchádza týmito energetickými 

kanálmi domov. Len máloktoré duše tu zostávajú. 
 

Otázka: Po smrti fyzického tela odchádzajú duše do rôznych úrovní? Sú tieto úrovne 

delené podľa vyspelosti duše, jej poznania, spracovania života? 

Odpoveď: Je to podľa úrovne vyzretosti duše, a aj podľa stupňa bolesti, zranení, 

nepochopení, podľa zákona Slobodnej vôle a z toho - z  pôsobenia zákona slobodnej vôle - do akej 

miery boli schopné naučiť sa zodpovednosti za svoje rozhodnutia, čo je úzko previazané so 

zákonom príčiny a následku. Preto je vytvorených ako keby viacero stupňov, rovín liečení, kde tieto 

duše prichádzajú, lebo to závisí od veľkosti bolesti, ktorú si z tej inkarnácie so sebou nesú. Práve 

veľkosť bolesti, s ktorou zo Života odchádzajú, rozhoduje o tom, koľko je potrebné, aby dostali 

Lásky, aby túto svoju bolesť mohli uzdraviť. 
 

Otázka: Kto vykonáva liečenie? 

Odpoveď: Vykonáva ho energia všeobjímajúcej Lásky. Vykonáva ho Láska, ako taká. Túto 

Lásku tej duši dávajú všetky duše a JA sám. Je to to, čo sa tu dole v procese vašich Životov ako 

ľudské bytosti učíte.  

Učíte sa všeobjímajúcej bezpodmienečnej Láske. Keď sa duša cez tieto energetické kanále 

vráti domov je zahrnutá, oblečená, objatá, naplnená práve touto energiou bezpodmienečnej 

a všeobjímajúcej Lásky, v ktorej sa rozpustia všetky jej bolesti a prostredníctvom ktorej dostane 

bezpodmienečné odpustenie od všetkých duší súčasne a naraz. Neviem, či si toto dokážete 

predstaviť. Je to ako keby ste všetky ľudské bytosti, ktoré žijete na Matke Zemi súčasne a naraz 
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v jednom okamihu objali bezpodmienečnou Láskou, a v tejto Láske odpustili všetku bolesť, ktorú 

vám spôsobil napríklad Hitler alebo Napoleon. 

Rozumiete, čo tým chcem vyjadriť? To Odpustenie je bezpodmienečné a bezhraničné 

a prichádza od úplne všetkých bytostí naraz v jedinom okamihu. Práve táto energia Lásky cez toto 

Odpustenie uzdraví všetky bolesti tej duše. A teraz záleží sa  slobodnej vôli tej duše, na jej 

slobodnom rozhodnutí, do akej hĺbky toto Odpustenie prijme. Ak ho neprijme celé naraz, tak opäť 

prichádza Láska a Odpustenie od všetkých  týchto bytostí a duší, a odo mňa. Opäť energia Lásky a 

Odpustenie prichádza k tejto duši, až kým sa sama slobodne a zdôrazňujem SLOBODNE rozhodne 

prijať túto energiu Lásky a odovzdá jej všetky svoje bolesti. Je to presne tak isto, ako aj VY ľudské 

bytosti uzdravujete, liečite a odovzdávate svoje bolesti, ktoré si ukladáte v srdciach. A je to tak 

preto, lebo pôsobí Zákon Ako hore tak dole, ako vo veľkom tak v malom a ako vo vnútri tak 

navonok. Tak isto ako VY liečite a uzdravujete svoje bolesti, ich potom uzdravujú a liečia aj vaše 

duše. Práve preto, že na úrovní duší pôsobí bezpodmienečná Láska, dokážu duše, ktoré prišli 

domov, tieto svoje bolesti uzdraviť a vyliečiť. VY, na úrovní ľudských bytostí, sa bezpodmienečnú 

Lásku učíte chápať a zatiaľ nedokážete v bezpodmienečnej Láske Odpúšťať. Preto ako ľudské 

bytosti nedokážete zatiaľ svoje bolesti a zranenia uzdraviť. A je to tak preto, lebo vaša Láska je 

podmienečná a to je ten rozdiel.  Aj keď duša, ktorá sa vrátila domov, a jej bolesť sa pomocou 

ostatných duší a mňa, pomocou energie bezpodmienečnej Lásky uzdravila, túži potom tá duša 

uzdraviť túto svoju bolesť aj ako ľudská bytosť, a preto sa opäť inkarnuje do fyzického tela ako 

ľudská bytosť. Spomienku na túto bolesť, na túto energiu, emóciu si so sebou prinesie na Zem 

v nevedomých úrovniach jemnohmotných tiel, ako súčasť celej svojej bytosti, ktorá nie je len to 

konkrétne fyzické telo v tej jednej inkarnácii. Súčasťou celej bytosti sú aj jej jemnohmotné telá, 

a práve v nich si túto spomienku prináša. A je to tak preto, lebo vo Vesmíre platí Zákon zachovania 

energie. Preto všetky energie, ktoré vytvoríme a je jedno, či ich vytvárate ako duše, alebo ľudské 

bytosti, sú stále vašou súčasťou. Preto je stále vašou súčasťou, súčasťou každej ľudskej bytosti 

energia Lásky. Pretože táto energia Lásky je nedeliteľnou, nerozdeliteľnou a neoddeliteľnou 

súčasťou vašej duše.  
 

Otázka: Musíme si tie emócie bolesti, ktoré už sú bezpodmienečne odpustené, 

odovzdávať znovu vo fyzických telách v ďalších inkarnáciách? 

Odpoveď: Nemusíte. Tá energia je vašou súčasťou, ale na úrovní duší, tým že bolo všetko 

odpustené, v Láske rozpustené, necítite z tejto energie žiadnu bolesť. Je to vaše slobodné 

rozhodnutie, vaša túžba, aby ste túto emóciu mohli prežiť a spracovať. To som vám vysvetli na 

začiatku, že vo fyzických telách môžete prežívať, cítiť, vidieť mnohé z emócií, ktoré ako bytosti 

v jemnohmotných telách nemôžete zažiť, vyskúšať si, dotknúť sa ich, privoňať k nim. 

Túžite tak isto, ako túži malé dieťa po čerešni, ktoré je vysoko na strome a ono na ňu 

nedosiahne. Preto, keď k nemu príde matka alebo otec, zdvihnú ho tak vysoko, aby si ju mohlo 

samé odtrhnúť a vychutnať, s Láskou mu túto skúsenosť dovolia prežiť. Samé si tu čerešňu odtrhne, 

samé si ju ovonia, samé si ju vloží do úst, samé si ju vychutná a samé ju zje.  

Chápete to? Je to dar, ktorý som vám dal. Je to vaša túžba. Nič vám neprikazujem. Je to vaša 

túžba, deti moje milované. Dal som vám prostriedok. Zdvihol som vás, aby ste si tú čerešňu mohli 

samé odrhnúť, privoňať k nej, vložiť do úst, vychutnať a zjesť, a je len na vás, či vám táto čerešňa 

prinesie sladkosť, alebo horkosť, či trpkosť. 

Rozumieš? Nič nemusíte. Ani na úrovní duší, ani na úrovni ľudských bytostí, pretože ja 

rešpektujem, bezhranične rešpektujem slobodnú vôľu, vašu slobodnú vôľu a pokiaľ po niečom 

túžite, a je to vaše slobodné rozhodnutie, urobím všetko pre to, nájdem cesty, nájdem spôsoby 

riešení tak, aby som vám umožnil vaše túžby prežívať. Vždy sa slobodne rozhodujete VY SAMI. 
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Preto nie vždy sa duša po návrate domov rozhodne opätovne inkarnovať ako ľudská bytosť 

a zostane už navždy doma. Skúsi iné formy bytia, ale už sa viac ako ľudská bytosť neinkarnuje. 

A sú duše, ktoré tento spôsob Života a bytia vo fyzických telách ako ľudské bytosti zakúšajú stále, 

jednu za druhou, pretože sa tak sami slobodne rozhodli. 
 

Otázka: Vytvárajú si duše pred svojou inkarnáciou plán, čo chcú v živote prežívať? 

Odpoveď: Áno, ale pamätaj, že keď prídeš ako ľudská bytosť a prinesieš si to, čo si 

v predchádzajúcich Životoch vytvorila, je to opäť slobodná vôľa a len TY  sama ako ľudská bytosť 

rozhoduješ k čomu sa vrátiš, a k čomu nie. Tak ako duša má slobodnú vôľu, aj ľudská bytosť má 

slobodnú vôľu, a v tom konkrétnom Živote sa ako ľudská bytosť môžeš rozhodnúť iným spôsobom, 

ako si sa rozhodla pred svojím zrodením. Potom nemusíš naplniť v tom konkrétnom živote, plán 

a predsavzatie, ktoré si si naplánovala pred svojou inkarnáciou. Všetko je o slobodnom rozhodnutí 

a slobodnej vôli ľudskej bytosti. 
 

Otázka: Keď neurobím to, čo mám v živote podľa plánu duše, ktorý som si dala 

urobiť, ako to je?  A ako to je keď niečo nezvládnem, alebo urobím inak? 

Odpoveď: Všetky tie energie vám zostanú, sú vašou súčasťou a keď sa vrátite domov, tak si 

vytvoríte opäť nový plán. Tieto plány si vytvárate ako duše spoločne, aj sami, v partnerstvách, 

v rodinách duší, spoločenstvách duší, ktorých ste súčasťou. Je to na úrovni duší i na úrovni 

ľudských bytostí. Na úrovni duší však dokážete vnímať bezpodmienečnú Lásku a Odpustenie, 

a túto bezpodmienečnú Lásku na úrovni ľudských bytostí sa zatiaľ len učíte. Práve preto, že na 

úrovni ľudských bytostí zatiaľ nevnímate bezpodmienečnú Lásku a bezpodmienečné Odpustenie, 

veľakrát potom nedokážete  zrealizovať plán svojej duše tak, ako ste si ho stanovili pred svojím 

narodením. Podmienky, ktoré sami sebe ako ľudské bytosti kladiete a podmienky, ktoré kladiete 

iným ľudským bytostiam pôsobia v Živote ľudských bytostí veľmi obmedzujúcim a zraňujúcim 

spôsobom. Práve prostredníctvom týchto podmienok a obmedzení si vytvárate veľa bolestí, 

očakávaní, zlyhaní, neodpustení a následne pocitov vín k sebe samému a k druhým ľudským 

bytostiam. Práve to sú tie energie, ktoré vám potom nedovolia  naplniť plán vašej duše.  

Tým, že pre vaše duše neexistuje čas, nevnímajú nesplnenie  plánu vašej duše takým 

tragickým spôsobom, ako to vnímate ako ľudské bytosti. Pre vaše duše je čas stále TU a TERAZ, a 

keď ste v tej konkrétnej inkarnácií a nedokázali ste naplniť plán, ktorý ste si stanovili pred svojím 

narodením, z pohľadu duše sa nič také nestalo, lebo si to dá do plánu pri ďalšej inkarnácií. 

Nevytvára si tým pocit bolesti, zlyhania ani pocit viny. To je rozdiel medzi tým ako pôsobí čas na 

úrovní duší a na úrovni ľudských bytostí.   

Tá energia, či emócia je stále vašou súčasťou a je len na vašom slobodnom rozhodnutí, či 

vám stačí, že sa táto energia uzdravila bezpodmienečnou Láskou na úrovni duší, alebo či túžite túto 

energiu z tejto emócie uzdraviť ako ľudská bytosť. Je to slobodné rozhodnutie vašej duše. 
 

Otázka: Duša má v sebe viacero osobností 25 až 50, a každú chvíľu nám vládne iná 

osobnosť a podľa toho sa potom správame. Nerozumiem tomu a  prosím o vysvetlenie. 

Odpoveď: Každá ľudská bytosť vo fyzickom tele má určitý spôsob vnímania a chápania 

súvislostí. Keď sa inkarnujete ako ľudská bytosť, do fyzického tela  si prinášate všetky energie 

z nespracovaných emócií, ktoré ste si vo svojich predchádzajúcich životoch vytvorili. V každom 

z minulých životov ste žili ako iné ľudské bytosti, a tak z pohľadu tejto konkrétnej súčasnej 

inkarnácie sú to iné osobnosti, iné ľudské bytosti. Všetky tieto energie vás určitým spôsobom 

v rôznych situáciách a okamihoch vášho života ovplyvňujú. Keď prežívate v tomto konkrétnom 

Živote, TU a TERAZ podobné situácie, ktoré ste prežívali ako tie osobnosti z minulých životov, tak 
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tie energie vás v týchto situáciách ovplyvňujú. Sú to energie, ktoré sú vašou súčasťou, lebo sú 

súčasťou vašej duše. 

Nie je to tak, že sa tie osobnosti vo vás striedajú, ako keby ste sa pohybovali na kolotoči 

a oni si pravidelne vymieňali jednotlivé figúrky kolotoča. Pôsobia tak, že keď nastane podobná 

situácia, ako keď ste tú energiu v minulom živote vytvorili, tak v tom momente, v tej situácii, vás 

táto osobnosť a jej postoj ovplyvňuje – cez vnímanie  danej situácie, cez emócie a rozhodnutia. To 

ovplyvňuje váš postoj. 

Nestriedajú sa pravidelne, podľa nejakého kľúča, či hodín, ale tieto osobnosti sa striedajú 

a ovplyvňujú vás podľa situácii, ktoré prežívate, a ktoré sú súčasťou života tej konkrétnej 

inkarnácie. Niekedy sa stane, že požiadate aj iné duše, ktoré sú súčasťou vašej rodiny, aby vám 

darovali časť svojej energie, aby sa stala vašou súčasťou a stáva sa tak vtedy, ale len po vzájomnej 

dohode, aj vás, aj druhej duše a aj Mňa, ak je potrebné, aby energia tej duše bola čo najviac na 

zemi. Ale inkarnácia tej duše je potom len jedna, avšak jej energiu môžu prostredníctvom svojho 

správania a chovania vyžarovať vo vzťahu k iným ľudským bytostiam, šíriť aj iné ľudské bytosti a 

takto sa môže energia tej duše viacej šíriť. Aj toto sa deje na základe slobodného rozhodnutia 

všetkých duší. Prostredníctvom svojho správania sa k druhým ľudským bytostiam potom túto 

energiu vyžarujú, a napriek tomu sú inkarnáciou svojej duše. 
 

Otázka: Aký je rozdiel medzi Vedomím a Dušou? 

Odpoveď:  Duša vie všetko. Vedomie je oveľa, oveľa užší nástroj a pojem ako duša. 

Ľudské vedomie je veľmi úzko prepojené a spojené s ľudským rozumom. Preto  vedomie nedokáže 

obsiahnuť poznanie, ktoré v sebe prináša vaša duša. Je to tak preto, lebo rozum vám dáva hranice 

a obmedzenie nevedomím. Preto niečo vnímate vedome a niečo nevedome.  

To, čo je nevedomé, je poznanie, ktoré vám prostredníctvom vašich pocitov odovzdáva 

vaša duša. A to čo vnímate vedome je to, čo vám dovoľuje poznať váš rozum.  

Čím viacej sa spájate a prepájate so svojou dušou, tým sú menšie a menšie obmedzujúce 

hranice vášho rozumu, a tým sa viac Vedomie rozpína, zväčšuje a spája sa s vaším nevedomím. 

Takto to funguje.  

Keď dokážete úplne zmazať a rozpustiť v Láske, bezpodmienečnej Láske, všetky 

obmedzujúce hranice vášho rozumu, tak sa vaše vedomie spojí s nevedomím, a tak sa úplne 

prepojíte s dušou. Vtedy vám vaša duša ukáže, a odhalí všetky spomienky, poznania, pravdu 

a múdrosť, ktorú so sebou prináša.  

A to je to, čo  sa teraz učíte.  

Preto som vám povedal, že nemusíš nikam ísť, všetko je v Tebe, všetko je Tvojou súčasťou.  
 

 

 


