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PÔSOBENIE STRACHU – 1. časť 
 

Prišiel  sklenený výťah s odsúvacími dverami  a  reagoval na moje myšlienky.  

Hneď som vedela, že chcem ísť „Domov“. A v okamihu som tam aj bola. Vystúpila 

som z výťahu vo Vesmíre, vlastne som z výťahu vyplávala von. Plávala som v úplnej tme 

a tichu. Pocit som nemala akoby žiadny, ani strach, ani obmedzenie, ale ani pocit šťastia, aký 

som mala pri hviezdach. Nič ma neobmedzuje. Je tu len tma, je to veľmi zvláštne, nie sú tu 

žiadne hviezdy. Je to úplne veľký priestor, kde je NIČ a absolútne TICHO. Plávam tam úplne 

sama. Môžem ísť, kde chcem, ale okrem mňa tam NIČ  nie je. 

Otázka: Čo je to za miesto? 

Odpoveď: Je to vákuum. 

Otázka: Kde teda som? 

Odpoveď: V strachu. 

Otázka: Je to môj strach? 

Odpoveď: Nie. 

Otázka: Koho je to strach? 

Odpoveď: Všetkých. 

Otázka: Je to podstata strachu? 

Odpoveď: Áno. Je to základný strach. 

Otázka: Je to strach ľudstva? 

Odpoveď: Nie, je to strach Vesmíru. Ľudstvo je len malinká súčasť strachu. 

Otázka: Z čoho má Vesmír Strach? 

Odpoveď: Zo samoty. Z oddelenosti. Z ticha. Je to miesto, kde nie je život.  

Tam, kde nie je LÁSKA, tam nie je ŽIVOT. To je strach Vesmíru. Sú to všetky 

miesta, kde neexistuje Láska. BEZ LÁSKY NEEXISTUJE ŽIVOT. Podstatou Života, 

jeho nedeliteľnou súčasťou, je Láska. Tam, kde nie je Láska, nemôže existovať Život. 

A všade tam, kde nie je Život, nie je Láska, a všade tam, kde nie je Láska, je strach. Je 

to samota a ticho. 

Smiem sa tam pohybovať, ale v tom tichu a samote nemôžem spoznávať samu seba. 

Môžem tam byť len sama so sebou. Je to absolútna samota. A nekonečné ticho. Tam kde 

je nekonečné ticho, tak tam neexistuje Láska. Láska je Život, Radosť, Pohyb, Šťastie, 

Zmena. Kde je ticho, tak tam nič z toho neexistuje. A to je strach. To je podstata aj 

nášho strachu. A to je podstata strachu celého Vesmíru. Strach sa rozpína a bojuje so 

životom, ktorý existuje vo Vesmíre. Chce zapĺňať stále viac a viac priestoru, a vytláčať 

z  priestoru, v ktorom sa rozpína Život.  

Všimnite si ľudí, ktorí sú naplnení strachom. V ich živote neexistuje radosť.                

Ich život prebieha v tichu. Nemajú priateľov, nedokážu sa radovať, tešiť sa, neprijímajú 

zmeny v svojom živote. Sú smutní, bránia sa pohybu. Nedokážu sa rozprávať a žijú v tichu. 

Tak ako hore tak aj dole, a tak ako vo veľkom tak aj v malom. Rovnako ako to 

prebieha vo Vesmíre, presne tak isto sa to deje aj vo Vašich životoch. Môžete si to začať 

všímať a pozorovať. Ak to pochopíte na úrovni ľudí a ľudstva akýkoľvek proces, presne ten 

istý proces prebieha v celom Vesmíre.  Strach je opakom Lásky. Strach je opakom Života. 

Strach by ste mohli vo vašom ponímaní nazvať smrťou, tak ako ju vnímate. Strach je 

koniec. Nesprávne vnímate tieto pojmy. Vo vašom vnímaní si myslíte, že smrť je koniec 

Života, ale ľudská smrť je len prechod do inej formy bytia a Života. V skutočnosti strach 
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znamená smrť Života. Pretože ak sa poddáte strachu, ak ste naplnení strachom, 

prestávate cítiť Lásku a prestávate žiť svoj Život. Presne to isté sa deje aj vo Vesmíre. 

Strach napáda všetky formy Života. Keď som stvoril Život na tejto prekrásnej planéte, Vašej 

Matke Zemi, napadol ju strach, lebo jeho želaním je, aby prestal Život na tejto planéte. 

Zaútočil na ňu a jeho cieľom je, aby ľudstvo a všetky bytosti, ktoré obývajú túto planétu, 

prestali cítiť Lásku. Ak by sa tak stalo, prestal by Život na Zemi. 

Preto je dôležité neustále ukazovať ľuďom a všetkým bytostiam Lásku na Zemi.      

Ak by sa podarilo strachu zatvoriť všetkým ľuďom ich srdcia, skončil by život na Zemi. 

Takýmto spôsobom útočí strach na všetky formy života, ktoré som stvoril vo Vesmíre. Je to 

tak od počiatku bytia. Potreboval som, aby niekto strachu ukázal, aby niekto strachu pomohol 

pochopiť poznanie, čo znamená Láska. Čo prináša Láska, a čo vo svojej podstate predstavuje 

a vytvára Život. Potreboval som ukázať strachu, čo sa stane, keď prelomí ticho a samotu, do 

ktorej sa uzavrel. Na toto ste sa podujali. Ukazujete ľudstvu silu Lásky. Ukazujete ľudstvu 

Život. Jeho radosť v pohybe a šťastí. Ukazujete ľudstvu, čo znamená Harmónia Bytia, Života 

v Láske a s Láskou. Cez spôsob ako to učíte ľudí a ľudstvo, vníma to aj strach. Je mu to 

ukázané, a  JA VERÍM BEZPODMIENEČNE  VERÍM,  že raz  toto poznanie pochopí 

a prijme aj strach.  

Strach je mojím opakom. Je potrebný, je dôležitý, aby som mohol vnímať sám 

seba. Túžim po splynutí. Túžim po jeho pochopení, ale aj on má slobodnú vôľu, pretože 

je to základný a najdôležitejší zákon Vesmíru. Každý má slobodnú vôľu a každý má 

právo, aby sa sám slobodne rozhodoval. Preto aj strach má slobodnú vôľu. Sám sa môže 

rozhodnúť kedy, a ako prijme poznanie o Láske a Živote. 

Preto som Vám minule vysvetlil ako tým, že bojujete, nesmiernym spôsobom 

podporujete strach. Rastie tým jeho sila a myslí si, že je oveľa mocnejší ako Láska.              

 Je dôležité a potrebné, aby ste začali vnímať, že je potrebné komunikovať iným 

spôsobom. Prestať bojovať, a začať ukazovať ako pôsobí Láska. Aké zázraky vytvára Láska. 

Ak sa naučíte ako vytvárať život v Láske a s Láskou, aj strach môže pochopiť a prijať to, čo  

vlastne znamená Láska. Keď s ním bojujete, používate jeho nástroje, a on rastie, silnie, 

mocnie. Preto som Vás poslal na Matku Zem, aby ste ukázali a ukazovali bytostiam, ktoré tu 

boli zovreté silou strachu, čo znamená Láska, čo je podstata Lásky a čo  znamená žiť svoj 

Život v Láske.  

Učíte ľudské bytosti prestať bojovať so strachom. Učíte ich vnímať Lásku a učíte 

ich žiť svoj Život v Láske a s Láskou. Učíte ich to príkladom tým, ako Vy žijete svoj 

vlastný Život. Len touto formou je možné naučiť ľudské bytosti, ktoré boli zovreté silou 

strachu ako žiť v Láske, len tým, že  im to ukážete, len tým, že sami prestanete bojovať 

so strachom. Neexistuje iný spôsob, ako ľudským bytostiam ukázať Lásku. Potrebujú to 

vidieť, vnímať a cítiť. 

Je to preto, že strach im úderom zatvoril srdcia Láske a nedovolil Láske, ktorá je  ich 

súčasťou, aby sa mohla prejaviť, aby mohla vstúpiť do ich buniek. 

Ich bunky napĺňa strach napriek tomu, že ich srdcia sú naplnené bezpodmienečnou 

Láskou. Táto Láska sa nemôže dostať do ich buniek, nemôže sa stať ich súčasťou, pokiaľ 

neotvoria dvere na svojich zatvorených srdciach. Dokážu to urobiť, až keď uvidia iné ľudské 

bytosti, že žijú ináč, že je možné žiť svoj Život v Láske a s Láskou. Vtedy je Život naplnený 

Radosťou, Šťastím, Prijatím. Potrebujú vidieť príklady. Potom vedia nájsť a pozbierať vo 

svojom vnútri odvahu, aby dokázali otvoriť svoje srdce Láske. Je to kolobeh neustálych 

zrodení i príkladov, ako sa ľudské duše môžu učiť. Preto je tento proces pomalý, lebo 
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súvisí so slobodnou vôľou, ktorá bola darovaná všetkým bytostiam bez rozdielu v celom 

Vesmíre.  Nemôžem zasiahnuť do života žiadnej bytosti, ktorú som stvoril.  

Stvoriteľ s bezpodmienečnou trpezlivosťou a Láskou čaká, kým každá 

bytosť prijme a pochopí poznanie, čo znamená Láska. Tým pochopí, že Láska 

znamená Život. Je to jedno a to isté, nerozdielne, nerozdeliteľne, nerozlučiteľne. 

Pri každom vašom zrodení otvoríte srdcia mnohých ľudských bytostí, a tak je na Zemi 

stále viac a viac Lásky. Strach si v súčasnosti uvedomuje, že stráca nad touto nádhernou 

planétou svoju moc. Veľmi sa hnevá a zúri, a preto stále vytvára nové a nové podmienky 

a vibrácie k tomu, aby nútil ľudstvo bojovať. 

Je nesmierne dôležité, aby ste stále ukazovali čo najväčšiemu počtu ľudí 

ako pôsobí Láska. Aby ste im vysvetľovali podstatu Lásky a Života. Aby ste 

vysvetľovali podstatu Života v Láske. Je dôležité, aby ste Vy sami najprv 

pochopili, že je to jedno a to isté. 

Lebo nemôže existovať Život bez Lásky a Láska bez Života.  

Práve toto poznanie nedovolil strach, ľudstvu odovzdať.             

     Je to poznanie Lásky a Života. Je to poznanie Života a Lásky. 
Zámerne Vám to hovorím z obidvoch strán, aby ste si veľmi hlboko zapísali do každej 

bunky svojho tela, že je to jedno a to isté. Vy sami potrebujete pochopiť a poznať, že je to 

jedno a to isté, nerozdielne, nerozdeliteľne, nerozlučiteľne. Je to nesmierne dôležité. Keď 

sa to stane Vašou súčasťou, je nesmierne dôležité, aby sa to stalo súčasťou každej bunky 

Vašej bytosti aj jemnohmotných tiel, potom dokážete prijať aj iné poznania o podstate 

Vesmíru, o podstate Života vo Vesmíre. Preto prijímajte veľmi, veľmi hlboko toto poznanie 

a vnímajte ho ako súčasť Vás samých. Tým, že toto poznanie, ktoré bolo Vašou súčasťou, aj 

tých bytostí, ktoré prišli na Matku Zem, Vám bolo vzaté strachom, dokázal strach tak veľmi 

manipulovať a ovládať ľudské bytosti, a uzatvoriť všetky ľudské srdcia. Dokázal nájsť 

spôsob, aby posilňoval sám seba tým, že Vás naučil bojovať medzi sebou, naučil Vás bojovať 

proti sebe samým  a naučil Vás bojovať proti všetkým bytostiam, ktoré žijú na Matke Zemi. 

Naučil Vás bojovať proti rastlinám, naučil Vás bojovať proti zvieratám, a tým dokázal vniesť 

medzi ľudské bytosti a všetky bytosti, ktoré žijú na Matke Zemi nevraživosť. Dokázal vniesť 

medzi všetky bytosti veľmi veľa neúcty voči sebe navzájom. Dokázal tak vytvoriť hierarchiu 

medzi bytosťami, ktoré žili na MATKE ZEMI, pretože VŠETCI, ÚPLNE VŠETCI ste 

sem prišli ako ROVNOCENNÉ BYTOSTI. Bolo jedno či ste sem prišli ako strom, tráva, 

kvety, zvieratá, ľudia či kamene, úplne všetci navzájom ste si boli ROVNOCENNÍ. 

Strach si uvedomil a zistil, že najslabším článkom bytia tejto reťaze sú ľudia a preto 

ovládol ľudské bytosti. Nahovoril im, že sú najsilnejší, že oni sú TÍ, ktorí môžu vládnuť na 

Matke Zemi. Ľudské bytosti si tak začali myslieť, že oni sú TÍ VYVOLENÍ. Zavrhli všetky 

práva ostatných bytostí, ktoré obývali túto planétu. Podriadili svojej vôli rastliny, kamene, 

zvieratá, nerasty. Zobrali im všetky práva, slobodnú vôľu. Tým, že strach vytvoril túto 

hierarchiu, zmenila sa podstata ľudských bytostí. Prestali si vážiť svojich bratov a sestry. 

Začali jesť zvieratá a mnohé bytosti odišli preč z tejto planéty. Mnohé bytosti sa rozhodli tu 

zostať, pretože si uvedomili, že je to strach, ktorý zatvoril srdcia ľudským bytostiam. 

Rozhodli sa tu zostať, tak ako aj Vy, aby ste ľudským bytostiam pomohli. Bola to Vaša vôľa. 

Bolo to Vaše slobodné rozhodnutie. Je na Vašom rozhodnutí, či zmeníte svoje pôvodné 

rozhodnutie, pretože len Vy ovplyvňujete svoje rozhodnutia. 


