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Nie je  Dôvera ako Dôvera 
 

Lietala som si Vesmírom  úplne voľne a slobodne. Lietala som ako SVETLO. 

Otázka: Ako sa cítiš? 

Odpoveď: Úžasne. Páči sa mi, že to Svetlo môže lietať a všetko prežiari. Keď prídem 

k tmavej hviezde, alebo k planéte, a keď na nej pristanem, tak ju rozžiarim. Ona potom zostane 

žiariť. Ja vlastne lietam Vesmírom a presvetľujem ho, lebo zažínam tie tmavé planéty. Tým, že ju 

rozžiarim a odovzdám jej Svetlo, tak ju oživím. Všetky hviezdy a planéty, ktoré žiaria a majú 

svetlo, sú živé.  

Na každej hviezde, ktorá vyžaruje Svetlo je ŽIVOT. 

Je pre nás dôležité, aby sme si to uvedomili. Každá hviezda, ktorá vyžaruje Svetlo je živá. 

Na každej existuje Život. Skutočnosť, že my nevnímame a nevidíme existenciu a iné formy Života, 

ktoré na týchto hviezdach prebývajú, ešte neznamená, že na tých hviezdach neexistuje Život. Hĺbka 

nášho poznanie nám zatiaľ neumožňuje, aby sme dokázali tieto formy Života vnímať.  

Ale pre naše poznanie je nesmierne dôležité, aby sme si  uvedomili, že všade, 

ÚPLNE VŠADE, kde je Svetlo,  je aj Život.  

Svetlo je nedeliteľnou, nerozdeliteľnou a neoddeliteľnou súčasťou Života 

a Lásky. Sú spolu vzájomne prepojené, previazané a nie je možné ich od seba oddeliť.  

Všade tam, kde prinesiem na tmavú hviezdu Svetlo VIERY prežiarim beznádej a takto 

vrátim do týchto miest Nádej, Vieru, Dôveru a vzkriesim týmto Svetlom Viery na nej Život. 

SVETLO VIERY prináša do tmy beznádeje 

absolútnu Dôveru, Život a Lásku. 
Otázka: Prosím o vysvetlenie Dôvery a Dôvery, to že nie je Dôvera ako Dôvera. 

Odpoveď: Dôvera je nedeliteľne, nerozdeliteľne a neoddeliteľne spojená so 

Svetlom Viery.   

Dôvera a Svetlo Viery sú vzájomne spojené a prepojené.  

Tam kde je Dôvera, vždy existuje aj Viera.  

Nemôžete dôverovať a zároveň neveriť. Bežne to v svojich životoch robíte.  

Preto som povedal, že nie je Dôvera ako Dôvera. 

Otázka: Iná dôvera znamená neviera? 

Odpoveď: Môžete to vyjadriť aj týmto spôsobom. Avšak prepojenie je oveľa hlbšie, pretože 

často krát máte len Dôveru, ale pritom nemáte svoju Vieru. Ak nemáte Vieru, Dôvera, ktorú 

prejavujete, a ktorá nie je podporená Svetlom Viery, je slepá Dôvera. A slepá Dôvera nevidí svojim 

vnútorným zrakom, pretože jej chýba Svetlo, ktoré jej dodáva Viera. Keď slepo dôverujeme 

druhým ľuďom, vytvárate vo svojom vnútri bolesť. Je pre vás nesmierne dôležité, aby ste pochopili, 

že potrebujete svoju Dôveru prepojiť so Svetlom Viery. Iba vtedy dokážete vnímať situácie cez svoj 

vnútorný zrak. 

Ešte sa vrátim k Dôvere a k Viere. Tým, že všetci ste mojou súčasťou a zároveň mnohí z vás 

vo mňa neveria, strácate zároveň Vieru nie len vo MŇA, ale aj v samých seba. Veľa krát vytvárate 

veľký rozpor v sebe samých tým, že si myslíte že Dôverujete svojim rozhodnutiam i samým sebe, 

a zároveň neveríte v existenciu Boha. 

Vaša Dôvera nie je pravá Dôvera. Chýba jej Svetlo Viery. Všetko je vzájomne 

prepojené. Ak neveríte v existenciu Boha, nemôžete Dôverovať sami sebe. Je to slepá Dôvera. 
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Je to Dôvera, ktorá nemá Svetlo a ktorá nevidí. Preto nedokážete realizovať svoje túžby 

a myšlienky, pretože Vám chýba Viera, že to o čo vo svojich myšlienkach a predstavách 

žiadate, vám naozaj Boh a Vesmír umožní dosiahnuť. 

Dôvera a Viera sú prepojené nedeliteľne, nerozdeliteľne a neoddeliteľne. Ak nemáte 

Vieru, strácate Dôveru, a ak nemáte Dôveru stratíte Vieru, a platí to aj opačne. Ak veríte vo 

MŇA, ale nedôverujete sami sebe, nedokážete splniť a realizovať svoje túžby, sny 

a myšlienky. Potrebujete ich navzájom previazať. Potrebujete pochopiť, že nie je možné 

jedno od druhého oddeliť.  

Keď neveríte vo MŇA, tým neveríte ani v samých seba.  

Keď nedôverujete sebe, nedôverujete ani MNE.  

A to je to, čo najčastejšie robíte. Snažíte sa dôverovať sami sebe, svojím schopnostiam, 

svojmu intelektu, ale zároveň neveríte v existenciu Boha. Alebo veríte v existenciu Boha, ale 

nedôverujete sami sebe. V oboch prípadoch vám chýba Svetlo, a preto nedokážete svojím 

vnútorným zrakom vidieť to, čo potrebujete pre splnenie svojich túžob, snov a myšlienok, pre 

zlepšenie svojho Života, alebo situácie, v ktorej sa nachádzate,  urobiť.  

Pri tom stačí tak málo. Stačí, aby ste pochopili, že potrebujete Svetlo Viery a ono 

posilní a oživí vašu Dôveru. Svetlo Viery vždy prináša Svetlo tam, kde je tma a beznádej.  

Už som vám vysvetlil, že Viera, Dôvera a Nádej sú navzájom prepojené nedeliteľne, 

nerozdeliteľne a neoddeliteľne. Je jedno, ktorú z nich stratíte, pretože ak stratíte ktorúkoľvek 

z nich, tak stratíte všetky. 

Keď Svetlo Viery prinesie svoje Svetlo do tmy beznádeje, tak Vám prinesie Život 

a obnovíte aj svoju Dôveru, Nádej a Vieru. Ale pokiaľ ktorúkoľvek z nich zo svojho Života 

vylúčite, tak sa nepohnete ďalej, prešľapujete na mieste, situácie, v ktorých sa nachádzate sa stále 

opakujú, a pohybujete sa v kruhu. Potrebujete pochopiť, že do takej situácie, v ktorej cítite 

beznádej, potrebujete vniesť Svetlo Viery, ktoré ju presvieti, presvetlí a oživí tak vašu Nádej 

a Dôveru. Ak sa to aj stane a vy ste oživili svoju Nádej a Dôveru, urobíte to, že potom zahodíte 

Vieru ako nepotrebnú. A je potrebné, aby ste to spravili naplno, aby ste túto Vieru prijali, ako 

súčasť vašej Nádeje a Dôvery, ktorú Svetlo Viery oživilo.  

Nemôžete mať Nádej a Dôveru bez Viery.  

Preto Vieru nezahadzujte.  

Ak sa podarí Svetlu Viery navrátiť život vašej Dôvere a Nádeji, prijmite aj 

Vieru ako svoju nedeliteľnú, nerozdeliteľnú a neoddeliteľnú súčasť. 

Nemôžete Dôverovať sami sebe a neveriť v existenciu Boha, Vesmíru.  Je jedno aké meno 

MI dáte, pretože ste mojou súčasťou, ste vzájomne so mnou prepojení. Aj tu platí Vesmírny zákon: 

Ako hore tak dole, ako vo veľkom tak v malom a ako vo vnútri tak navonok. Je to rovnaké, ako 

keby si ktorákoľvek bunka vo vašom tele myslela, že existuje a pritom zároveň odmietala 

skutočnosť, že je súčasťou vášho tela. Toto je tak, ako je to v malom. Presne tak isto to funguje aj 

vo Vesmíre. Ale toto poznanie, nie je vašou súčasťou. VY ste ako tie bunky vo vašom tele, ktoré sú 

vašou súčasťou, tak VY ste mojou súčasťou. 

VY si uvedomujete svoju existenciu, ale vidíte a vnímate len svoju oddelenosť 

a odmietate vidieť, že ste súčasťou väčšieho celku – MŇA SAMOTNÉHO.                         

Preto dôverujete samým sebe, ale neveríte MNE. 

Keďže nemôže existovať Dôvera bez Viery a Viera bez Dôvery, nedokážete napĺňať svoje 

túžby a sny. Nedokážete realizovať svoje myšlienky. Ak vytvoríte akúkoľvek myšlienku, ktorú 

chcete zrealizovať a zároveň nie je naplnená Vierou, že vašu túžbu, ktorú ste vložili do svojej 
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myšlienky vypočujem a urobím, nemôže nastať splnenie vašich túžob. Nemôže sa energeticky vaša 

myšlienka zhmotniť. 

Platí to aj naopak. Ak máte veľkú Vieru vo MŇA, ale nedôverujete sami sebe tak, 

myšlienka, ktorú ste s veľkou Vierou ku MNE vyslali, nemôže byť naplnená, pretože nedôvera vo 

vás samých - v to, že nie ste toho hodní, že to nedokážete, nedovolí, aby sa vaša myšlienka 

energeticky zhmotnila. 
 

Preto som Vám povedal, že nie je Dôvera ako Dôvera.  

Potrebujete si uvedomiť a veľmi hlboko prijať ako svoju súčasť vzájomné 

prepojenie Viery, Dôvery a Nádeje. Neexistuje jedno bez druhého. 

  Vnímajte to svojím srdcom. Len srdcom dokážete prijať toto poznanie. Len tak dokážete 

zhmotňovať svoje myšlienky, túžby a sny. To Svetlo, ktoré prinesie Vieru, vám umožní vaším 

vnútorným zrakom vidieť práve tie zábrany, ktoré sami pred sebou staviate, a ktoré potom 

neumožňujú naplnenie vašich túžob, myšlienok a snov. Práve to Svetlo vám umožní,  aby ste videli 

ako je to navzájom prepojené.   

Ak máte Vieru vo MŇA a nedôverujete sebe, alebo ak veríte sebe a nedôverujete MNE, 

nenastane zhmotnenie vašich myšlienok, túžob a snov, pretože sa energeticky zrušia.  

Neumožníte tým Životu, aby rozkvitol. V kruhu, v ktorom sa takto  pohybujete – 

v začarovanom kruhu -  umiera vaša Nádej.  

VY strácate Dôveru a tá tma zahubí posledné Svetlo Viery, čím zomiera Láska a Život.  

Stále nevidíte, nevnímate, nechápete a necítite tú vzájomnú prepojenosť, 

previazanosť všetkého so všetkým. Tam to začalo. Už minule som vám povedal, že je to 

najdôležitejšie poznanie, ktoré potrebujete prijať.  

Najprv si musíte veľmi hlboko uvedomiť, že všetko so všetkým súvisí, že 

všetko, naozaj všetko je medzi sebou veľmi  úzko a hlboko prepojené 

a previazané.  Prijmite toto poznanie ako svoju súčasť. Toto poznanie vám 

prinesie aj Svetlo Viery, ktorá vám potom prežiari váš vnútorný zrak, aby ste 

dokázali vidieť a vnímať tieto súvislosti a prepojenia. 

Dokážete potom ľahšie vidieť, vnímať a cítiť skutočnú podstatu toho, čo sa deje  a čo Vám 

situácie, ktoré prežívate a ktoré sú súčasťou vášho Života, ukazujú, čo vás učia a čo vám prinášajú. 

Ak dokážete vnímať podstatu toho, čo sa deje, prestanete ich vnímať v pozícií obetí, ale budete ich 

vnímať z pozície tvorcov a  prestanete si vytvárať bolesť. 

Tým, že budete vidieť samých seba ako tvorcov situácií, ktoré sú súčasťou vášho Života, 

začnete chápať, prečo sa tieto situácie vo vašom Živote stále opakujú, a nebudete si už vytvárať 

v srdci Bolesť. Prestanete navzájom medzi sebou a aj sami so sebou bojovať. Začnete chápať, aké 

poučenia vám tieto situácie priniesli. Tieto poučenia prijmete ako svoju súčasť a nevznikne žiadna 

potreba, aby ste s druhými alebo sami so sebou bojovali. Prestanete sa posudzovať, kritizovať, 

porovnávať, hodnotiť, čím prestanete vytvárať pocity viny, krivdy, ponížení, zlyhaní, nehodnosti, 

žiarlivosti, závisti a nenávisti sami voči sebe a medzi sebou navzájom. 
 

Je nesmierne dôležité, aby ste prijali Svetlo Viery, ktoré vám prinieslo poznanie, že 

všetko so všetkým súvisí a že všetko je medzi sebou hlboko, úzko navzájom prepojené. Je to 

VIERA, ktorú vám prináša toto poznanie. Je to Svetlo Viery, ktoré vám prežiari váš vnútorný 

zrak, aby ste toto poznanie mohli prijať, ako svoju nedeliteľnú, nerozdeliteľnú 

a neoddeliteľnú súčasť. Súčasť každej jednej bunky vášho tela, aby každá bunka vášho tela 

vnímala poznanie, že nie je sama za seba, ale je súčasťou väčšieho celku, súčasťou vás 
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samých. A nie je jedno, ako sa bude táto bunka vo vašom tele správať. Je dôležité, aby si 

verila, že to čo robí, je najlepšie pre celý celok a aby zároveň verila a dôverovala vám 

samotným, že VY urobíte všetko preto, aby ona v rámci vášho tela mohla slobodne 

a plnohodnotne žiť. Aby mohla plniť svoje túžby a sny a mohla sa tak realizovať. 
 

Keď pochopíte Vesmírny zákon: Ako hore tak dole, ako vo veľkom tak v malom a ako 

vo vnútri tak navonok, ak ho prijmete ako svoju súčasť, tak Svetlo Viery vám pomôže prijať 

poznanie, že to takto funguje aj vo Vesmíre. 

Tak ako dôverujete a veríte sebe, tak budete dôverovať a veriť aj MNE. 

A zapamätajte si, že to funguje aj opačne. Tak ako dôverujete a veríte MNE, tak je 

potrebné, aby ste dôverovali a verili sebe. Preto som povedal, že nie je Dôvera ako 

Dôvera. Nemôžete veriť MNE a nedôverovať sebe, a rovnako nemôžete dôverovať 

sebe a neveriť vo MŇA. 
 

Pokiaľ to máte vo svojom vnútri týmto spôsobom zapísané, že Veríte sebe 

a nedôverujete MNE, alebo Veríte MNE a nedôverujete sebe, stále sa pohybujete v kruhu, 

v tom istom začarovanom kruhu a skôr či neskôr stratíte všetko – Vieru, Dôveru aj Nádej, 

a tak stratíte vo svojom Živote Lásku. A tam kde nie je Láska, nie je ani Život. 

Vysvetľujem Vám to stále dookola. Viem, že sa opakujem, ako mnohokrát predtým.                  

Opäť vám poviem, že je pre Vás nesmierne dôležité, aby ste prijali Svetlo Viery, ktoré vám prináša 

poznanie, že všetko so všetkým súvisí a všetko je veľmi úzko a hlboko prepojené.  

Keď prijmete toto poznanie nechajte si ako svoju nedeliteľnú, nerozdeliteľnú 

a neoddeliteľnú súčasť aj Svetlo Viery.  

Ak prijmete toto poznanie, ale zabudnete na Svetlo Viery, ktoré vám toto poznanie prinieslo 

a nestane sa vašou súčasťou, opäť časom stratíte Dôveru, Nádej aj Svetlo Viery, ktoré vám toto 

poznanie prinieslo. 
 

Všetko je v kruhu.  

Pohybujete sa vo vývoji po špirále nahor.  

Aj špirála je kruh, ktorým sa dostávate na ten istý počiatok  kruhu a tak strácate poznanie 

Svetla Viery, ktoré vám toto poznanie prináša. 

Už minule som Vám povedal, že ak prijmete to poznanie ako svoju nedeliteľnú, 

nerozdeliteľnú a neoddeliteľnú súčasť, vrátia sa vám v krátkom čase všetky poznania. 

Pri tomto procese je dôležité, aby ste nestratili svoju Vieru.  

Pretože ak stratíte Vieru, stratíte Dôveru v samých seba, stratíte Dôveru vo MŇA, 

stratíte Nádej a opäť stratíte všetky poznania. 

Keď dôverujete MNE, ale nedôverujete sami sebe, nikdy v svojom živote nedokážete 

naplniť svoje túžby, sny a myšlienky.  

Postupne strácate Nádej, že to dokážete a prestávate veriť sami sebe.  

A keď nakoniec stratíte Dôveru v samých seba, stratí sa aj vaša Viera a Dôvera vo 

MŇA.  Presne to isté sa stane aj v prípade, ak dôverujete sami sebe a nedôverujete MNE.  
 

Potrebujete pochopiť, že vašou súčasťou musí byť Viera a Dôvera 

nedeliteľne, nerozdeliteľne a neoddeliteľne. 
 

Iba vtedy dokážete zhmotniť energiu svojich myšlienok, túžob a snov tak, aby sa stali  

súčasťou vášho Života. 

 


