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NIE JE VIERA AKO VIERA 
 

Otázka: Prosím o vysvetlenie čo znamená „slepá viera“. 

Odpoveď:  Ešte je veľmi dôležité, aby ste pochopili význam ďalšieho poznania, ktoré súvisí 

so silou vlastného presvedčenia, silou vlastnej VIERY a vytvorených predsudkov v spoločnosti. 

 Tak ako sila vlastného presvedčenia dokáže posúvať a niesť oheň VIERY cez celé stáročia 

spoločnosť vpred, dokáže mať sila VIERY, keď je spojená s vytvoreným predsudkom aj veľmi 

bolestné následky. Vtedy funguje ako nástroj strachu a vytvára v ľudských bytostiach i celej 

spoločnosti veľmi veľa bolesti.  

Je dôležité, aby ste dokázali vnímať kedy sila presvedčenia a viery vytvára a podporuje 

Lásku a kedy vytvára bolesť a kedy sa stáva nástrojom strachu.  

Je to vtedy, keď je VIERA SLEPÁ.  

Keď viera pracuje na strane predsudkov, a keď nevidí čomu verí.  

Takáto „slepá viera“ pôsobila v ľudskej spoločnosti VŽDY a pôsobila aj v časoch inkvizície.              

Na jednej strane bola viera tých, čo prinášali nové poznanie a na druhej strane bola slepá 

viera tých, čo hájili predsudky vytvorené strachom.  

Vždy pôsobia v protiklade.  

Tak ako sú protiklady strach a Láska, tak sú protikladom predsudky a poznanie.  

Slepá viera, ktorá obhajuje predsudky,  je protikladom k viere, ktorá prináša nové poznanie.  

Slepá viera a predsudky, ktoré vytvoril strach,  potom vo vašej spoločnosti  dokážu vytvoriť 

nesmierne veľa strachu.  

Predsudky sú iný výraz pre zákazy, obmedzenia, príkazy, pre predpísané spôsoby chovania 

a správania.  

Predsudky predstavujú všetky podmienky, ktoré vnáša do ľudskej spoločnosti strach 

a bráni tak, aby ľudské bytosti mohli žiť svoje životy  BEZ PODMIENOK.  

Predsudky – to je iná forma všetkých tých zákazov a obmedzení vytvorených strachom na 

vyššej úrovni, preto ak sa použije v ľudskej spoločnosti, má oveľa väčšiu silu a vytvára oveľa viacej 

bolesti a strachu. Pretože pôsobí nie len na jednotlivca, ale pôsobí na celú ľudskú spoločnosť. 

Je dôležité, aby ste si všimli a uvedomili veľkosť bolesti, ktorú takto strach urobí.  

Dosiahne to tak, že nielen jednotlivci, ale celá ľudská spoločnosť sa učí proti tomuto činu 

a strachu, ktorý sa vytvoril,  bojovať. 

Nesmiernym, nepredstaviteľným spôsobom sa takto posilňuje strach, čím ukotvuje sám seba 

v ľudskej spoločnosti a dokáže to preto, že všetky tieto  poznania, o ktorých Vám rozprávam berie 

ľudským bytostiam práve strach.  

Pokiaľ by boli tieto poznania, ktoré boli dané jednotlivcom i celej spoločnosti jej súčasťou, 

nedokázal by ju strach manipulovať. 

Cez „slepú vieru“ posilňuje strach svoju pozíciu  v celej ľudskej spoločnosti. 

 Predsudky vytvoril strach preto, aby mohol zneužívať silu ľudskej viery k tomu, aby 

posilňoval samého seba. V tomto momente poznania je nesmierne dôležité, aby ste si uvedomili, že 

je potrebné rozlišovať, akým spôsobom sa sila viery používa.  

Tak ako si strach uvedomil, že keď zomrie nádej, zomrie život, tak si uvedomil, že silu viery 

môže zneužívať, využívať vo svoj prospech, pre posilnenie samého seba. 

A pretože som Vám povedal, že Viera, Dôvera a Nádej sú neoddeliteľnou súčasťou 

lásky, tak strach našiel spôsob, že to čo je neoddeliteľné, nedeliteľné a nerozlučiteľné, môže 

lásku oslabovať. 
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Toto poznanie je veľmi dôležité, pretože keď si predstavíte špirálu, tak v ľudskom poznaní 

sme sa na úrovni špirály dostali na vyšší stupeň.  

Akoby sme sa dostali na počiatok poznania o láske, dôvere, viere a nádeji.  

Teraz sme opäť na počiatku, ale o stupeň vyššie a dokážete vidieť ako strach využíva toto 

všetko na to, aby posilňoval sám seba.  

Preto si znova všimte a uvedomte ako je všetko prepojené, ako všetko so všetkým súvisí, 

a aká je nesmierne krehká a jemná hranica rovnováhy a bytia. 

Je tiež dôležité, aby ste si uvedomili, že predsudky vás nútia k tomu, aby ste 

posudzovali, kritizovali a hodnotili. Všetky tieto činnosti vytvárajú vo vás bolesť, pocity viny, 

zlyhania, hanby, krivdy, nehodnosti, pochybností, neprijatia, očakávaní a je to opäť kruh, 

ktorý používa strach, aby posilňoval sám seba. 

Je to ďalšie poznanie, ktoré je opäť na vyššej vrstve špirály, pretože učil som Vás ako 

si ľudia vytvorili rôzne príkazy, zákazy, obmedzenia, aby prestali žiť svoje životy bez 

obmedzení a bez podmienok.  

Toto všetko je v  predsudkoch  obsiahnuté, ale zároveň je to skryté.  

Čiže ľudské bytosti si to neuvedomujú, zároveň tým trvalo a veľmi tvrdo obmedzujú 

svoje vlastné životy a svoje vlastné bytie.  

Je to akoby vyšší stupeň, ktorý používa strach, pretože to všetko - príkazy, zákazy, 

obmedzenia, schoval, skryl do jedného  jediného slova.  

Potrebujete pochopiť všetky predchádzajúce poznania, aby ste pochopili ako strach 

cez spoločnosť vytvoril predsudkami to, že posilňuje sám seba, namiesto toho,  aby viera 

posilňovala Lásku.  

A toto som chcel, aby ste pochopili, aby ste si to uvedomili. 

Predsudky – akékoľvek predsudky - či už sú to predsudky spoločnosti alebo vaše, 

vytvárajú vo vás nesmierne obmedzenia a veľmi veľké napätie, pretože na základe nich veľmi 

prísne posudzujete seba a celú spoločnosť.  

Preto v spojitosti s predsudkami si ľahko, ľahučko vytvárate pocity viny a neodpustenia, 

ktoré potom nosíte vo svojom vnútri a v srdci. Tieto pocity viny, zlyhaní, hanby, neodpustení, ktoré 

boli vytvorené predsudkami sa veľmi, veľmi ťažko uzdravujú, pretože sú hlboko ukryté vo vašich 

srdciach. Tým, že neviete odpúšťať bez podmienok, neviete bezpodmienečne odpúšťať na úrovni 

duše, nedokážete všetky tieto zranenia a bolesti, ktoré máte vo svojom srdci uzdravovať a liečiť. 

Je to veľmi, veľmi prefíkaná hra strachu, ktorú nedokážete prehliadnuť.  Nevidíte všetky tie 

falošné ilúzie, ktoré vytvoril strach predsudkami. Vytvoril ich preto, aby vás stále viac a viac vnášal 

do svojich osídiel a do svojej moci.  

Keď ste plní bolesti a zranení, strach vie, že nedokážete odpúšťať, strach vie, že začnete 

bojovať. Čím je vaše zranenie a bolesť väčšia, o to viac budete bojovať, a tak strach viac posilní 

sám seba.  

Platí aj to, že čím väčšie je zranenie a bolesť, ktorú nosíte vo svojom srdci, tým viacej lásky 

potrebujete k tomu, aby ste dokázali bez podmienok všetko odpustiť. Čím väčšou láskou je 

naplnené vaše srdce, tým rýchlejšie dokážete odpúšťať bez podmienok. 

Sú ľudské bytosti, ktoré neodpustia celý svoj život.  

Sú ľudské bytosti, ktoré odpustia po mnohých a mnohých rokoch.  

Sú ľudské bytosti, ktoré odpustia po roku.  

Sú ľudské bytosti, ktoré odpustia po mesiaci.  

Sú ľudské bytosti, ktoré odpustia po týždni.  

Sú ľudské bytosti, ktoré odpustia po dni.  
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Sú také ľudské bytosti, ktoré odpustia okamžite. Tie posledné majú srdcia naplnené 

bezpodmienečnou láskou a hlbokým súcitom. 

Ďalšie poznanie, ktoré je veľmi dôležité súvisí s tým,  

že sa potrebujete naučiť ODPÚŠŤAŤ SAMI SEBE.  

Pretože tak, ako neviete odpúšťať sami sebe, nedokážete to,  ani  voči druhým. 

Toto poznanie vám bolo zobraté zámerne. Pretože ak ste láskavý, milosrdný sami k sebe, 

dokážete byť láskavý a milosrdný aj k ostatným. Nemôžete byť láskavý k druhým, ak nie ste 

láskavý k sebe. Tým, že predsudkami ste si sami voči sebe vytvorili veľa pocitov viny, zlyhaní, 

hanby, nehodnosti, neodpustení, vytvorili ste presne tieto pocity viny, zlyhaní, hanby, nehodnosti, 

neodpustení vo vzťahu k druhým ľuďom. Tým, že strach to skryl za predsudky, nevideli ste, 

neuvedomili ste si a nevnímali ste, že vo vzťahu k samým sebe si tieto pocity viny, zlyhaní, 

nehodnosti, hanby a neodpustení vytvárate, čím sa zo spoločnosti vytratil SÚCIT, LÁSKAVOSŤ a  

MILOSRDENSTVO.  

Opäť vás upozorním na to, aby ste si  na tomto mieste všimli, ako je to prepojené, 

previazané a ako všetko so všetkým súvisí.  
 

Tak, ako v spoločnosti nie je SÚCIT, LÁSKAVOSŤ a MILOSRDENSTVO, je 

v  nej nesmierne veľa KRUTOSTI, BEZCITNOSTI  a ĽAHOSTAJNOSTI. A to nie 

len voči iným ľudským bytostiam, ale najmä voči  sebe samým. 

Všade tam, kde nie je láska, súcit a milosrdenstvo je veľa krutosti, bezcitnosti 

a ľahostajnosti. Nástroj, ktorý toto všetko lieči a uzdravuje je bezpodmienečné odpustenie 

najprv sebe samým.  Tým, že dokážete odpustiť sebe samým, že nájdete súcit k sebe samým, 

odpustíte aj všetkým ostatným. 

Veľmi ma rozbolela ľavá lopatka. Bolesť mi vystreľovala do celého ramena. 

Otázka: Ako bolesť lopatky vyliečiť? 

Odpoveď: ODPUSTENÍM. 

Cez predsudky strach dosiahol to, že ste sa stali krutými a ľahostajnými voči sebe samým. 

Cez bolesť, ktorá je nástrojom strachu ste to nedokázali uvidieť. Nedokázali ste vidieť, že ste krutí 

a ľahostajní k sebe. Bolesť vám zaslepila zrak, aby ste nevideli podstatu celého kolobehu. A tak ste 

začali bojovať, čím ste všetku svoju energiu tým, že ste bojovali, odovzdávali strachu.  

Je veľmi dôležitý, nesmierne dôležitý vzťah Vás samých, k Vám samým. Práve 

na vzťahu k sebe samému sa učíte byť láskaví, súcitní, milosrdní, ale taktiež aj krutí, 

bezcitní a ľahostajní.  

A práve takí, akí ste sami k sebe, takí ste aj k druhým bytostiam.  

Toto je dôležité poznanie, ktoré Vám bolo vzaté.  

A že to takto funguje ste nevideli práve cez bolesť, ktorá Vám zastrela Váš vnútorný zrak. 

A tak  ste nevideli, nechápali, že ako sa chováte sami k sebe, tak sa chováte k druhým bytostiam. 

 Toto platí nielen o jednotlivých bytostiach, ale o ľudskej spoločnosti ako celku. 

 Tak, ako je ľudská spoločnosť krutá, bezcitná a ľahostajná k sebe, je aj krutá, bezcitná 

a ľahostajná k prírode, rastlinám, bytostiam prírody, zvieratám, Matke Zemi.  

Neuvedomuje si však túto krutosť, nevidí, že tak sa správa aj sama k sebe. Uvedomuje si len 

bolesť, ktorú vníma a stále bojuje, čím viacej posilňuje a ukotvuje strach v svojom vnútri. 

Opäť je to v kruhu a zasa vidíte, že všetko so všetkým súvisí.  

Nevidíte, že bezcitnosť s akou pracujete, ničíte Matku Zem a to spôsobuje, 

že s takou istou bezcitnosťou ničíte samých seba. 

 


