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PÔSOBENIE STRACHU – 2. časť 
 

Nie je v mojej moci zmeniť Vaše rozhodnutie. Je to dar, ktorý Vám bol darovaný 

pri Vašom zrodení. Sľúbil som Vám, že NIKDY, NIKDY, NIKDY za žiadnych okolností 

Vám tento dar neodnímem. Preto vždy sa musíte rozhodnúť sami.  

Je na Vás ako sa po svojom návrate Domov rozhodnete.  

Je na Vás, či sa opäť rozhodnete vrátiť naspäť na túto planétu, či sa rozhodnete 

zostať Doma, či sa rozhodnete inkarnovať do inej dimenzie.  

Vždy máte slobodnú vôľu.  

Takže pokiaľ chcete niečo zmeniť, závisí to len od Vás.  

Tento dar, ktorý som Vám dal,  je prejavom mojej bezpodmienečnej, 

nekonečnej a absolútnej Lásky voči všetkým bytostiam, ktoré som stvoril. Je to, 

to  najväčšie, čo som Vám mohol darovať. 

Neexistuje v celom Vesmíre väčší dar, ako je 

dar slobodnej vôle, slobodného rozhodovania.  
V súčasnosti nechápete veľkosť a hĺbku tohto  daru. Pochopili by ste ho až vtedy, 

keby som Vám tento dar zobral. Ale nie je to možné. Preto Vás prosím a žiadam, skúste 

pochopiť bezhraničnosť tohoto daru. Preto ja sám nezasahujem do Vašich rozhodnutí. 

 Ja sám, Vám ponechávam absolútnu slobodu. Nemôžem porušiť 

svoje vlastné zákony. Vnímajte hĺbku a veľkosť toho, čo Vám bolo 

darované a využívajte svoje dary k tomu, aby ste sa naučili tvoriť svoje 

životy v Láske a s Láskou. Je to nesmierny dar, ktorý som Vám daroval.  

Pokúste sa začať si  uvedomovať hĺbku tohoto  daru. 

Začala som cítiť bolesť duše, a hovorila som veľmi ťažko a ticho. 

V mnohých životoch Vám vzali slobodné rozhodovanie. V mnohých životoch ste sami 

sebe zobrali slobodné rozhodovanie. Z týchto životov si vaše duše nesú tie najväčšie bolesti, 

ktoré si nesiete celé veky. Tieto bolesti ovplyvňujú Vaše pocity, emócie vo všetkých Vašich 

životoch, či už sa rozhodnete narodiť tu na Zemi, alebo v inej dimenzii. 

Je to bolesť duše, ktorá je nepredstaviteľne veľká, lebo slobodná vôľa je 

základným právom duše. Je jej nerozdeliteľnou, nedeliteľnou, neoddeliteľnou 

a nerozlučnou súčasťou. Bolesť duše sa uzdravuje pochopením, hlbokým 

poznaním pôsobenia bezpodmienečnej Lásky.  

Nástrojom tejto BEZPODMIENEČNEJ LÁSKY, JE ODPUSTENIE 

NA ÚROVNI DUŠE – hlboké, bezpodmienečné, bezhraničné a  úplne 

oslobodzujúce, v ktorom sa všetky bolesti duše rozpúšťajú a rozplynú. 

Každá duša túži, aby ste dokázali tieto bolesti v tomto bezpodmienečnom odpustení 

rozpustiť. Aby ste to ako ľudské bytosti dokázali, potrebujete prijať tieto poznania. 

Potrebujete opäť prijať pochopenie. Potrebujete pochopiť tieto poznania, aby sa stali Vašou 

nedeliteľnou súčasťou. Všetky tieto poznania Vám boli strachom odňaté. Preto strach tak 

veľmi silne pôsobí na ľudské bytosti, preto ich zviera, manipuluje a ovláda. Je veľmi málo 

ľudských bytostí, ktoré dokážu vnímať, ako strach pôsobí a manipuluje celé ľudstvo, celú 

ľudskú spoločnosť.  
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Učím Vás vnímať ako pôsobí strach. Ukazujem Vám, ako vnímať, čo spôsobuje strach 

ľudským bytostiam. Učím Vás vnímať silu Lásky, pomáham Vám prijímať Lásku ako svoju 

súčasť tak, aby ste dokázali ukazovať ľuďom v Láske, ako Láska robí zázraky. Učím Vás, aby 

ste mohli naplniť poslanie, s ktorým ste prišli na Matku Zem. Potrebujem, aby ste ukazovali 

ľuďom ako pôsobí Láska, aby ste učili ostatné ľudské bytosti poznanie, ktoré Vám dávam.  

Toto Vaše poslanie a konanie, je v súlade s našou vzájomnou dohodou. Požiadali ste 

ma, aby som Vám túto pomoc poskytol, lebo je nesmierne ťažké pre ľudské bytosti pochopiť, 

ako s nimi manipuluje strach. Vo svojich predchádzajúcich inkarnáciách ste sa o to snažili, ale 

manipulácia strachu bola taká silná, že ste toto poslanie nedokázali uchopiť tak, aby sa stalo 

Vašou súčasťou. Preto ste ma ešte pred svojím narodením požiadali, aby som Vám pomohol 

a JA s nekonečnou Láskou Vám pomáham. 

Vidím, ako postupne toto poznanie prijímate, ako si postupne uvedomujete ako strach 

pôsobí na ľudstvo. Vidím, ako sa Vám otvárajú oči, vidím ako prehliadate falošnú ilúziu, 

ktorú strach vytvoril. Potrebujete to začať učiť a vysvetľovať aj druhým ľuďom, aby začali 

chápať, uvedomovať si, akým spôsobom sú manipulovaní, aby začali chápať, ako ich strach 

ovláda.  

Až vtedy, keď ľudstvo pochopí a prijme poznanie, môže to zmeniť.   

Nedokážete zmeniť to, čo nechápete.     

      Preto je dôležité najprv pochopiť, akým spôsobom strach manipuluje a ovláda. 

Ak toto poznanie ľudstvo prijme, dokáže silou svojej vnútornej Lásky, ktorá je v nich 

hlboko skrytá, všetko zmeniť. Navráti sa k svojej podstate a tak sa dokáže vrátiť 

k Láske, dokáže sa opäť vrátiť k Životu. K Životu v Láske a s Láskou.  

A dokáže opäť vrátiť rovnocennosť všetkým bytostiam na Zemi. Ľudské bytosti  

tak opäť vytvoria pôvodnú harmóniu bytia, ktorá bola na Zemi stvorená. Aby ju 

dokázali vrátiť, potrebujú najprv vrátiť harmóniu bytia samým sebe. Je to o vnímaní 

samých seba. Je to o vnímaní svojich blízkych, ľudských bytostí navzájom. Ľudské 

bytosti samé potrebujú uvedomenie, že sú si všetky rovnocenné.  

Je to dlhá cesta, lebo je dôležité najprv odstrániť hierarchiu v ľudskej spoločnosti. 

Ľudská spoločnosť si musí uvedomiť rovnocennosť vo svojom vnútri, vo vnútri samej seba. 

Až keď prijme túto rovnocennosť samej seba, dokáže vrátiť rovnocennosť ostatných bytostí 

žijúcich na Matke Zemi.  

Toto poznanie je veľmi dôležité, aby ste si uvedomili, aká je cesta pred ľudstvom, aby 

ste si uvedomili a pochopili, čo spôsobil strach tým, že zatvoril ľudské srdcia. Skúste vnímať 

aké veľké ticho vniesol strach do života planéty Zem tým, že zatvoril ľudské srdcia. Vnímajte, 

čo to ticho spôsobilo. Učinilo to, že sa prestali počuť ľudské bytosti s ostatnými bytosťami, 

ktoré obývajú Matku Zem. Ľudské bytosti nepočujú, čo im hovoria stromy, kvety, zvieratá. 

Nepočujú čo rozprávajú kamene, nepočujú čo hovorí Matka Zem, a samozrejme nepočujú ani 

to, čo im hovoria druhé ľudské bytosti, a často krát nepočujú ani sami seba.  

Toto vytvoril strach, keď im zatvoril ľudské srdcia. V tomto tichu plávajú ľudské 

bytosti a tým, že nepočujú sú nevedomé. Stratilo sa veľmi veľa z ich pôvodného poznania. 

Ticho, ktoré existuje v komunikácii medzi bytosťami tu na Zemi, existuje tak isto aj vo 

Vesmíre.  

Toto je to, čo svojím pôsobením vytvára strach a takto si to všímajte, a takto dokážete 

vnímať, že to čo je dole je aj hore. A čo je v malom je aj vo veľkom. Pomôže Vám to vo 

Vašom hlbšom vnímaní poznania, ktoré Vám odovzdávam. 
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Lietala som v tom Vesmíre, ale nič som necítila. 

Otázka: Môžeš ísť kam chceš?  

Odpoveď: Je to možné, lebo to záleží od môjho slobodného rozhodnutia. Ale napriek 

tomu mám v sebe veľmi zvláštny pocit. Neviem ho vyjadriť v ľudskej reči, ale len 

v porovnaní obrazov, ktoré som už zažila.  

Keď som predtým lietala z hviezdy na hviezdu, mala som pocit bezpodmienečnej 

Lásky, pocit nekonečnej istoty, pocit bezhraničnej dôvery. Tam, kde sa pohybujem teraz je 

priestor síce nekonečne veľký, ale je v ňom absolútne ticho. Môžem ísť kamkoľvek chcem, 

ale všade kde prídem je NIČ a TICHO. Nie je tam radosť, šťastie, život a pohyb ako na 

hviezde, kde som pristála a odovzdala som jej svoju Lásku. Viem to vyjadriť len takto cez 

porovnanie rôznych situácií. 

Je to zvláštny pocit ničoho. Mám voľnosť, slobodu, ale nech prídem kdekoľvek, je tam 

nič a ticho. Pohltí ma to tak, že keď ma to drží,  nemôžem odísť odtiaľ preč.  

Je to falošný pocit voľnosti. Vytvorilo to falošnú ilúziu – pocit toho, že som 

slobodná a voľná, ale nie je to skutočné, nie je to to, čo mi dáva Láska – nie je tam pocit 

radosti, šťastia, oddanosti a dôvery. 

Toto je tá falošná ilúzia pocitu slobody a voľnosti, ktorú nám vytvoril strach.             

Je to falošná ilúzia toho, v čom žijeme. My si myslíme, že sme voľní a slobodní,                  

ale v skutočnosti nie sme. Z tohto priestoru, kde sa síce môžem pohybovať kam chcem                   

a  kde je NIČ, mi strach nedovolí odísť preč. A toto je tá jeho manipulácia. Chcem odtiaľ 

veľmi odísť preč, ale neviem ako. 

Dôležité je, aby sme si uvedomili, ako strach vytvoril falošnú ilúziu voľnosti 

a slobody, že urobil ešte jednu vec a pomocou nej nás dokázal ovládať. Keď prídeme 

k tomuto poznaniu a pochopeniu, a ja tým, že som to povedala a popísala, som už pochopila, 

že je to falošná ilúzia. Veľa ľudských bytostí, ktoré toto poznanie pochopilo, bude sa chcieť 

oslobodiť a uvoľniť. To čím ich strach manipuluje a ovláda je skutočnosť, že keď sa chceme 

z  falošného sveta ilúzií dostať preč, ZAČNEME BOJOVAŤ, lebo to je prvý zákon nášho 

rozumu a ega.   

Strach to vymyslel tak, že zneužil náš rozum a ego, a využil ich pre svoj prospech.  

Ak v tomto procese začneme bojovať, stane sa to, že energia  boja  je celá v plnej 

miere odovzdaná strachu. Tým strach získa ešte väčšiu moc k tomu, aby nás silnejšie 

priviazal k falošnému svetu ilúzií. 

Je nesmierne dôležité poznanie, aby sme pochopili, že každý boj dáva všetku svoju 

energiu strachu. Je to celých sto percent (100%) energie, ktorú odovzdáme strachu. Toto 

strach vymyslel a naplánoval tak, že posilňuje a vyživuje sám seba. Aj v prípade, ak sa 

náhodou ľudské bytosti dostanú so svojím poznaním tak ďaleko, že dokážu pochopiť ako ich 

strach manipuluje a ovláda tým, že začnú   bojovať, odovzdajú všetku svoju energiu strachu, 

čím ešte viac uväznia v strachu samého seba. Je to spôsob, akým strach živí sám seba. V 

tomto okamihu poznania je nesmierne dôležité, aby si ľudské bytosti uvedomili, že je 

potrebné prestať bojovať. Je dôležité, aby v okamihu poznania ľudia odomkli svoje srdcia, 

ktoré sa naplnia bezpodmienečnou Láskou a strach sa v tejto  Láske rozpustí. 

       Tam, kde je Láska, nezostane miesto pre strach.  Strach sa v Láske rozpúšťa.  

        Často krát sa ľudstvo dostalo k tomuto bodu porozumenia, ale nedokázalo 

pochopiť spôsob, akým strach živí sám seba. A preto stále bojovalo a stále bojuje.   

Ak prestanete bojovať, zvíťazíte nad strachom.  

Rozhodnete sa pre ŽIVOT. A tak ŽIVOT zachránite. 


