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LÁSKA, VIERA, DÔVERA, NÁDEJ- 2 časť 
 

Keď prijmeme lásku, ako vnútornú silu, prestaneme mať potrebu s ním bojovať.   

Strach sám potom pochopí, že tu už nemá miesto. Lebo to miesto, ktoré sme dali strachu, zaplní 

Láska. A v tom prestaneme bojovať aj sami navzájom. Tým, že bojujeme proti sebe, ale aj voči 

sebe, tak posilňujeme strach okolo nás, ale aj v samých nás.  

Je to cesta nie len jednotlivca, ale aj celej spoločnosti, celého ľudstva.  

Lebo aj my sme jeden od druhého závislí, ako tie hviezdy. Sme celok. Potrebujeme to pochopiť 

ako celok. Tak ako som ti ukázal steblá trávy, ktoré sa ohýbajú vo vetre. 

 Keď zafúka vietor, ohnú sa a podržia jeden druhého. Keď vietor ukončí svoju silu, nezlomia sa 

a vrátia sa naspäť. S Láskou opäť vytvoria jednotu a harmóniu.  

Teraz, keď sú ľudia ako kvádre nedokážu sa ohnúť, vietor ich o seba navzájom rozbíja, sú 

spojení v bolesti. Nedokážu sa ohnúť a narovnať, nedokážu sa prispôsobiť.  

Každý človek je v kvádri ako v klietke. Ubližujú si, ničia sa, poškodzujú sa. Takto nemôžu 

tvoriť jednotu. Tie betónové kvádre sú  tvrdé, chýba tam jemnosť, neha, ako v kvetoch.                        

Je to odtrhnuté, tvrdé, každý náraz kvádra ublíži. Kvet sa ohne a vráti sa naspäť celistvý 

a nepoškodený. Pohladí a žije ďalej. Rozdáva Lásku a dáva svojím dotykom ďalej nehu.                

On neublíži, nezraní. Je nežný, hebký, láskavý ako Láska. Kvádre sú STRACH, preto tak veľmi 

ubližujú. My si myslíme, že nás ľudí kvádre chránia, ale nedokážu nás ochrániť, lebo jeden 

o druhého sa dokážu rozbiť. Sú to tvrdé škrupiny, ktoré vedia ubližovať a ničiť.   

Takto potom môže ľudstvo oslabovať strach. Strach si predstav ako vietor – príde a odíde, 

keď odídu aj kvádre. Keď sme naplnení Láskou, tak sa vyrovnáme, sme nezlomení, sme celiství. 

Nebolo žiadne ublíženie. 

Opäť som cítila v sebe nádhernú energiu. Podčiarknuté slová, boli povedané s veľkou 

a hlbokou Láskou, ktorú som cítila a vnímala ako prestupovala všetkými mojimi bunkami.   

Kvádre okolo vás sú strach.  

Láska ich rozpustí. V Láske sa rozplynú.  

Nepotrebujete okolo seba obaly strachu, keď je vaše vnútro naplnené Láskou.  

S Láskou sa vám nič nestane.  

Môžete voľne plávať životom, vesmírom. Môžete byť tam kde chcete.  

Môžete tam zostať, alebo odletieť aj inam.  

To je vaša vnútorná sila lásky, ktorá vám dáva slobodu.  

Ak nestratíte vieru, dôveru a nádej, je to jednoduché.  

Veľmi jednoduché, ak ste spojení s Láskou.   
 

Je to ťažké, (začala som cítiť veľkú ťažobu na hrdle a nemohla som rozprávať) ne-ko-ne-

čne ťaž-ké, ak ste na-pl-ne-ní stra-chom. Je to pre Vás ne-zv-lá-d-nu-teľ-né, pre-to-že s-t-r-a-

ch vám to ne-do-vo-lí. S-t-r-a-ch vás dr-tí, pri-ko-ve, u-du-pe do  p-ra-chu Ze-me. Ne-do-vo-lí 

vám hý-bať sa, ne-do-vo-lí vám roz-prá-vať. Zo-be-rie vás do svo-jej mo-ci a už vás ne-pu-stí. 

Otázka: Kde ten strach cítiš? 

Odpoveď: V-ša-de. Ú-p-l-ne v-ša-de. (Nemohla som dýchať a veľmi ťažko sa mi rozprávalo. 

Mala som pocit, že nedokážem vysloviť ani jedno písmeno, ani jedno slovo.) 

Otázka: Kde všade ho cítiš? 

Odpoveď: J-e  t-o  v-ša-de. Ú-p-l-ne  v-ša-de. J-e  t-o  o-k-o-l-o. O-O-n-o to  z-v-ie-ra      

M-M-at-ku  Z-em. O-no to n-n-ás v-v-vše-t-k.ý-ch d-r-t-í. N-n-e-ch-ce  n-n-ás  t-t-o   u-v-o-l-n-i-ť.                                

Robilo mi veľmi veľký problém vysloviť tieto slová a cítila som veľký tlak na hrudi, ako keby mi  

tam ležal betónový kváder, ktorý mi nedovoľoval sa nadýchnuť. 
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Otázka: Čo máme urobiť? 

Odpoveď: P-p-ri-ja-ť s-vo-ju v-nú-to-r-nú si-lu. 

Ja s-s-om ju už pri-ja-la. Po-žia-da-la s-s-om, aby mi ju Boh v-rá-til, keď som z-ru-ši-la 

s-vo-j-e s-ľu-b-y a p-rí-sa-hy, pre-to-že v-te-dy, k-e-ď s-om ich  dá-va-la, tak s-om sa v-z-da-la 

s-vo-jej v-nú-to-r-nej si-ly. Boh mi ju v-rá-til.  To  p-re-to, že s-om ma-la na-s-päť s-vo-ju                   

v-nú-to-r-nú si-lu, že mo-je bun-ky už bo-li na-pl-ne-né Lá-s-kou, n-ám Boh te-raz mo-hol            

u-ká-za-ť, čo s na-mi ro-bí  s-tr-ach. Ke-by som ne-ma-la Lás-ku v svo-jich bun-ká-ch, tak by 

m--ma s-t-ra-ch za-bil. Aj tak je-ho si-la a ú-de-r bol sil-ný, pre-to-že za-ú-to-čil tam, kde som 

bo-la naj-s-lab-šia. Po-kú-sil sa mi zo-bra-ť d-dar re-či, ale Lá-ska v mo-ji-ch bu-n-ká-ch mu 

to ne-do-vo-li-la. Ale je pre vás dô-le-ži-té, aby ste po-cho-pi-li čo-ho je s-t-r-a-ch s-cho-p-ný, 

a čo s va-mi ako ľud-s-ký-mi  by-tos-ťa-mi ro-bí, a aby sme tak do-ká-za-li mať s-s-s-s-s 

(nemohla som to slovo vôbec vysloviť) s-s-ú-c i-t. 

Ne-ch-cel mi to s-t-r-a-ch do-vo-liť  vy-s-lo-viť, pre-to-že s-s-sú-cit je v-ve-ľ-mi dô-le-ži-tou 

sú-ča-s-ťou Lá-s-ky a P-ra-v-dy. Sú-cit do-ká-že ro-bi-ť zá-z-ra-ky. Prá-ve sú-ci-t-ná Lá-s-ka nás 

do-ká-že u-z-dra-vo-vať. Prá-ve sú-ci-t-nú Lá-s-ku som ti v-lo-žil do tvo-j-ho sr-d-ca, keď som 

k  te-be pri-šiel, die-ťa mo-je. Do-ká-žeš s ňou lie-či-ť a u-z-dra-vo-vať ľu-dí.  Mô-že-š te-ra-z     

po-mô-c-ť aj jej, aby sa jej v-rá-ti-la s-cho-p-no-s-ť ro-z-p-rá-vať. S-ta-čí, keď pri-lo-ží-š svo-je   

ru-ky na j-e-j hr-dlo a tak roz-pus-tíš svo-jou  bez-pod-mie-ne-č-nou a sú-cit-nou Lás-kou s-t-ra-ch, 

kto-rý sa tam uh-nie-z-dil a sna-ží sa jej zab-rá-ni-ť ho-vo-ri-ť. 

 Pomocou liečenia s energiou Lásky a s veľkým Súcitom sa odstránilo zovretie strachu a tak 

som po chvíľke opäť dokázala plynule hovoriť.  

 Je dôležité pochopiť, že keď máme súcitnú Lásku dokážeme porozumieť každej 

ľudskej bytosti. Dokážeme pochopiť jej konanie, ktoré je ovládané strachom. Súcitom, ktorý 

je v srdci, dokážeme precítiť ako je tá ľudská bytosť v zajatí strachu. 

 Keď máme v srdci súcit, tak neodsudzujeme žiadnu ľudskú bytosť. Vtedy vidíme v každej 

ľudskej bytosti to zovretie strachom. Môžeme vidieť a vnímať, ako ju strach ovláda, ako ju 

manipuluje a preto potom dokážeme každej ľudskej bytosti odpustiť, nikoho nekritizovať a nesúdiť. 

 Ja som stratila vieru v silu Lásky, a tak som stratila nádej a dôveru v samu seba. Preto som 

sa potom vzdala svojej vnútornej sily. Stratila som svoju slobodu. Dovolila som, aby mnou 

manipulovali, väznili. Nemala som svoju slobodnú vôľu a prestala som veriť aj samej sebe. Stratila 

som dôveru v seba a tým som stratila vnútornú silu. Potrebovala som sama pochopiť čo dokáže 

strach, čo s nami urobí, keď sa vzdáme Lásky, Viery, Nádeje a Dôvery. Keď sa stratí ktorákoľvek 

z nich, strach zaútočí a zoberie nám slobodnú vôľu. Nekonáme potom z Lásky, ale zo strachu. Je 

dôležité, aby ľudstvo pochopilo a uvedomilo si, čo dokáže urobiť strach.  

      Opäť som cítila som v sebe zvláštnu, ale nádhernú energiu, a prišlo ďalšie posolstvo. 

 Nebolo dovolené ukázať svetu silu bezpodmienečnej a súcitnej Lásky. 

Teraz to môžete deti moje ukazovať. Vy všetci, ktorí prijmete naspäť svoju vnútornú silu a prijmete 

naspäť do svojich sŕdc súcitnú Lásku. Môžete ukazovať ľuďom, aké zázraky Láska dokáže stvoriť. 

 Toto som Vám chcel ukázať, aby ste pochopili silu strachu. To, ako útočí na ľudské bytosti. 

Ako ich zraňuje, ako im ubližuje a aby ste ich dokázali lepšie chápať a pomáhať im. Ľudstvo závisí 

od každého jednotlivca. Nie je možné niekoho vylúčiť. Predstavte si ich ako bunky, ktoré sú 

súčasťou tela. Tak ako každá ľudská bytosť je súčasťou ľudstva a mňa samého, nemôžem oddeliť 

žiadnu ľudskú bytosť. Každá ľudská bytosť si zaslúži Lásku, Súcit, Odpustenie, Pochopenie 

a Poznanie. Robím to pre ľudstvo. Dal som Vám toto Poznanie pre ľudstvo. Dávam Vám ho ďalej 

šíriť, aby to ľudia pochopili, aby sa šírilo a vrátila sa ľudstvu Dôvera, Viera a Nádej. Potom sa 

môže vrátiť vnútorná sila Lásky, ktorá začne meniť ľudstvo a vráti sa Viera, Dôvera a Nádej.  
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Je to kruh. Nemôžete ho rozdeliť. Keď kruh rozdelíte, vznikne priamka a jej dva konce sa už 

nemôžu spolu spojiť.  Láska, Dôvera, Viera a Nádej sú v kruhu, nejde ich oddeliť.  

 Všetko sa spája v kruhu. Je tam počiatok aj koniec. Všetko je v kruhu. 

 A ja verím, že ste to už pochopili. Učte to ďalej. Vysvetľujte, ukazujte zázraky Lásky. 

Ukazujte ako Láska uzdravuje, lieči, tvorí. Ukážte ľudstvu svoju vnútornú silu Lásky.  

 Chcela som liečiť bolesti duše. Preto mi to Boh ukázal. Pretože som stratila Vieru v silu 

Lásky a následne som stratila vnútornú silu aj slobodu. 

V procese liečenia mojej duše som pochopila, že bolesť duše je neporovnateľne väčšia ako 

bolesť tela. Bolesť duše sa nedá vyjadriť – je nekonečná a je trvalá. Bolesť tela pominie, ale bolesť 

duše zostáva. Preto je potrebné v procese liečenia túto bolesť prijať ako súčasť poznania a  duša sa 

potom oslobodí. 
 

    Opäť som cítila som v sebe zvláštnu, ale nádhernú energiu, a prišlo ďalšie posolstvo. 

       SLOBODA je najvzácnejší dar, ktorý naša duša dostala pri svojom zrodení.  

Je jej základným právom. Až keď stratíme slobodu a je jedno či nám ju niekto zoberie, alebo 

sa jej sami vzdáme, je to jedna z najväčších bolestí našej duše. Podstata duše je sloboda.  

 Keď vezmeme duši slobodu, vzali sme jej podstatu. Duša to cíti, ako najväčšiu bolesť. 

Slobodu berie dušiam strach a vie prečo to robí. Lebo keď zoberie duši slobodu, potom duša 

nemá svoju vnútornú silu. Nedokáže sa brániť strachu. On ju dokáže manipulovať a ovládať. 

Strach tak ovláda naše životy, konanie, rozhodovanie, činy a myšlienky, ktoré sú nástrojom 

tvorenia. Prestávame tvoriť z Lásky a tvoríme zo strachu.  

 Strach vytvára inú realitu, pravdu a ilúziu. To je svet strachu.  

 Láska vytvorí pôvodnú harmóniu bytia. Tú, ktorú som Vám daroval, a ktorú som 

z Lásky pre Vás stvoril. Keď sa dokážete vrátiť naspäť k Láske a prijmete ju ako svoju 

súčasť, obnovíte nádej, vieru a vnútornú silu. Ona potom vráti duši slobodu. 
 

 Preto som videla ako moja duša mohla voľne lietať z hviezdy na hviezdu a vedela som, že 

žiadna hviezda ma nepohltí do seba, lebo som prišla s Láskou, dala jej Lásku a hviezda mi 

ponechala slobodu, ktorá je mojou súčasťou. Cítila som v sebe nádhernú energiu.. 

 Keď máme Lásku a Slobodu, staneme sa celistvými.  

 Keď sme celiství, vtedy dokážeme čeliť strachu. To ale neznamená, že s ním 

budeme bojovať, ale že vieme, že Láska je mocnejšia ako strach.  

 To že Láske verím a dôverujem, znamená, že s Láskou vytváram aj svoj svet.  

 Keď sme ktorýmkoľvek spôsobom naplnení Láskou, tak strach nenachádza 

priestor, žiadne medzierky, ktorými by vnikol do našej duše a ovládol ju.  

 Láska nás chráni aj vyživuje súčasne. 

 Toto poznanie bolo dôležité nie len pre mňa, ale aj pre všetkých ostatných, ktorých stretnem, 

a ktorí budú mať vôľu poznať a pochopiť. Sú to všetci tí, ktorí sa vydali na cestu „Domov“, po 

ktorej kráčam aj ja sama. Boh mi povedal, že už môžem ísť. Mne sa však nechcelo odísť a páčilo sa 

mi, že môžem skákať z hviezdy na hviezdu a tak som si skákala. 

 Je to neopísateľný pocit voľnosti. Taký pocit som ešte vo svojom fyzickom tele nezažila. 

Nekonečná ľahkosť pohybu, v ktorom je zároveň aj nekonečná, bezhraničná dôvera. Skočiť, odraziť 

sa a ísť ďalej. Vnímam, ako som prijímaná s Láskou, bez podmienok, a tak som aj potom 

prepustená. Naozajstná voľnosť bez podmienok. Keby bola tu na Zemi, bol by tu raj. Tak to aj bolo 

na Zemi, na počiatku. 

 LEBO LÁSKA A BOH, JE JEDNO  A TO ISTÉ. 


