PÔSOBENIE STRACHU – 3. časť
Začala som sa cítiť veľmi zvláštne. Mala som pocit, že nie som. Proste som nebola.
Neviem, čo to je. Ešte som takýto pocit nemala. Uvedomovala som si, že som pod veľkou
ochranou, no napriek tomu to bol veľmi zvláštny pocit. Ako keby som nemala svoje telo
a rozplynula som sa. Ako keby som bola len krátka trubica, z ktorej vychádza hlas tam,
kde je krk. Vnímala som len tú trubicu, ktorá namiesto mňa rozprávala.
Otázka: Čo to je, čo sa vlastne deje a čo nám týmto chcú ukázať?
Odpoveď: Je to prejav strachu. To nie sme MY SAMI, ale je to on – strach.
Ukázali nám, ako sa naša podstata v strachu rozplynie, a potom konáme tak, ako chce
strach. Síce niečo hovoríme a rozprávame, ale sme len nástrojom strachu – sme iba
trúbkou, cez ktorú strach hovorí. Vravíme len to, čo chce strach, pretože nás úplne
pohltil, celkom sme sa v ňom rozplynuli. Je to akoby filter, na ktorom hore zostane
Láska a dole je len to, čo chce strach, ale je to iba výsledok strachu. Nie je to naša
podstata, ale výsledok jeho manipulácie.
Keď dokážeme srdce otvoriť, naše bunky sa naplnia Láskou. Odletela som
z tohto priestoru. Mohla som už letieť k hviezdam, opäť som mohla lietať z hviezdy na
hviezdu. Tým, že som otvorila srdce Láske, naplnili sa moje bunky Láskou a vrátila
som sa k Životu. Priestor som opustila, mohla som ísť na hviezdu a pristáť na nej.
Rozdiel medzi priestorom a hviezdou je ten, že hviezda sa hýbe, že na hviezde je život,
pohyb, smiech, radosť, šťastie a tým, že to tam je, je tam SVETLO. A to je Láska v tej
svojej čistej radosti – v pohybe, tým vytvára protipól strachu a tak vytvára SVETLO.

TAM, KDE JE SVETLO, JE LÁSKA, ŽIVOT, POHYB,
RADOSŤ, ŠŤASTIE, SMIECH.
Tam, kde je strach, je len ticho a tma.
To sú tie protiklady, ktoré stoja proti sebe od počiatku stvorenia.
Sú dôležité pre to, aby ste si dokázali uvedomovať sami seba. Sú dôležité pre to,
aby ste si dokázali uvedomovať podstatu Lásky a Života. Keby nebol ten protipól, keby
nebolo ticho a tma, tak by sme si nedokázali uvedomiť a prežiť to, čo je podstata Lásky
a života. Ten protipól je tu preto, aby sme si to uvedomili. Nebol stvorený preto, aby
sme v ňom zotrvávali a žili. Ale tomuto protipólu jeho úloha nepostačovala, a on chcel
ovládnuť aj Lásku a Život. Chcel ovládať a vládnuť všetkému, čo bolo stvorené. Chcel
ovládnuť a vládnuť Životu a Láske.
Začalo mi byť veľmi zle. Bolo mi zle v celom tele a bolo mi na vracanie.
Postupne som začala cítiť silný tlak v hlave. Bolo mi veľmi ťažko a veľmi zle sa mi
vyjadrovalo. Cítila som tlak až na tvárovej časti hlavy až po úroveň nosa.
Otázka: Čo to znamená, čo sa deje?
Odpoveď: Ne-pá-či sa mu, s-t-r-a-ch-u, že s-me na to pri-šli. Nik-dy
ne-ch-cel do-vo-liť, aby to ľud-ské by-tos-ti moh-li po-cho-piť. Ne-pá-či sa mu,
že to Boh d-ovo-lil. Ne-pá-či sa mu, že nám Boh odo-vzdal to-to poz-na-nie. Je to
jeho ta-jom-stvo, kto-ré ma-lo zos-tať skry-té na-ve-ky. Veľ-mi to os-la-bu-je je-ho
moc. Hne-vá sa, že sme to moh-li po-cho-piť.
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Tlak v hlave stále silnel a veľmi mi tlačil aj na tvárovú časť hlavy. Mala som
pocit, že mi rozdrví hlavu. Nemohla som už vôbec rozprávať. Potrebovala som pomoc.
Pomocou liečenia s energiou Lásky sa odstránilo zovretie strachu, a tak som po
uplynutí dvadsiatich minút opäť dokázala plynule hovoriť. Postupne pocit tlaku v mojej
hlave mizol a dokázala som sa pohnúť. Tiež ustúpil tlak aj v tvárovej časti hlavy
a stratila sa horúčava z bolesti, ktorú som cítila. Potom som si umyla tvár a ruky čistou
vodou z liečivého prameňa.
Presne takto, s energiou Lásky sa rozpúšťa strach v Láske.
Láska ma liečila a ja som mala k nej bezhraničnú dôveru.
Nikde tam nebol žiadny odpor.
Bola tam len LÁSKA a VZÁJOMNÁ DÔVERA – BEZHRANIČNÁ
DÔVERA V SILU LÁSKY.
Strach sa v Láske rozpustil a všetko som potom očistila vodou.
Takže k liečeniu a rozpúšťaniu strachu potrebujeme k LÁSKE aj VODU,
ktorá nás OČISŤUJE.
Tak ako ste si neuvedomovali ticho, ktoré je skryté na Matke Zemi - ticho, ktoré
je dole, tak také isté ticho je aj hore - vo Vesmíre. Presne rovnakým spôsobom aj tam
bytosti nedokážu medzi sebou komunikovať. Neuvedomovali ste si, že na Zemi je ticho.
Neuvedomovali sme si to, lebo vnímame len to, ako komunikujeme medzi sebou, ale
nevidíme, že všade okolo nás je ticho. To je jedna z vecí, ktoré nám boli ukázané
a povedané, aby sme si dokázali začať všímať aj iné podobnosti, ktoré spolu veľmi
úzko súvisia.
Aby sme začali chápať, že ako je hore tak je aj dole a ako je dole tak je aj hore,
ako vo veľkom tak aj v malom a ako v malom tak aj vo veľkom.
Naučme sa to vnímať vo vzťahu k samým sebe, svojmu ľudskému telu.
Procesy, ktoré prebiehajú v našich ľudských telách, v bunkách, prebiehajú aj vo
Vesmíre.
Sme malým odrazom Vesmíru.
Boli sme tak stvorení.
Bolo naším želaním, aby sme tak boli stvorení.
Aby sme si stále pripomínali svoju spojitosť i pôvod vo Vesmíre.
Aby sme nikdy na to nezabudli.
Toto poznanie nám strach zobral.
Ale teraz toto poznanie prichádza znova, aby sme sa rozpamätali, aby sme si
opäť spomenuli na svoj pôvod, aby sme porozmýšľali, kde sme boli zrodení, aby sme
pochopili ako sme boli zrodení, aby sme pochopili, že sme si to sami želali.
Postupne časom pochopíte aj iné súvislosti, ktoré sa stanú súčasťou Vášho
poznania. Tak ako budete prijímať poznania, ktoré Vám dávam, a ako rýchlo ich
dokážete spracovať, aby sa stali súčasťou Vašej podstaty. Súčasťou Vášho vedomia
v hmotnej rovine Vášho bytia. Vaše duše, tieto poznania majú, ale oni sú uložené
v nevedomých rovinách. Potrebujete ich preniesť z nevedomých rovín svojho bytia,
vedome ich uchopiť tu a teraz v hmote, aby ste sa dokázali navrátiť k pôvodnej
harmónii bytia, ktorú som stvoril.
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Všetko so všetkým súvisí!!!
A na všetko je potrebný určitý čas, aby ste dokázali poznania, ktoré k Vám
prichádzajú vedome uchopiť, a najmä preniesť do svojho života tak, aby sa stali
prirodzenou súčasťou všetkých Vašich dní.
Aby sa stali prirodzenou súčasťou každého Vášho rozhodnutia.
Aby sa stali prirodzenou súčasťou každej Vašej myšlienky.
Aby sa stali prirodzenou súčasťou každého Vášho činu.
Môžete ísť a kráčať svojimi životmi s týmto poznaním.
Je dôležité, aby ste boli sami k sebe veľmi láskaví, trpezliví a aby ste trpezlivosť,
láskavosť a najmä súcit prejavovali ostatným ľudských bytostiam, ktoré sú súčasťou
Vašich životov, a ktoré na svojej ceste stretnete.
Všetky sú určitým spôsobom zovreté strachom.
Všetci sú strachom ovládaní a manipulovaní, niektorí viac a iní menej.
Preto je nesmierne dôležité, aby ste sa na každú ľudskú bytosť pozerali cez
srdce, súcit a bezpodmienečnú lásku.
Vtedy zostanete naplnení súcitom a bezpodmienečnou Láskou.
Strach tak nedostane príležitosť, aby vstúpil do Vášho srdca a nemohol Vás
začať ovládať.
Je to veľmi, veľmi jednoduché, ak zostanete v spojení s Láskou.
Je nesmierne ťažké, ak svoje spojenie s láskou prerušíte.
Vtedy sa začnete na ľudské bytosti dívať očami strachu, a nedokážete prejaviť
súcit k nim, ani k samým sebe.
Preto je na svete veľmi, veľmi veľa bolesti, pretože je na svete veľmi veľa
strachu.

BOLESŤ je súčasťou strachu.
Ako ODPUSTENIE je nástrojom bezpodmienečnej LÁSKY,
je BOLESŤ nástrojom STRACHU.
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