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PÔSOBENIE STRACHU – 4. časť 
 

BOLESŤ je súčasťou strachu.   

Ako ODPUSTENIE je nástrojom bezpodmienečnej LÁSKY,                          

je BOLESŤ  nástrojom STRACHU.  

Podľa bolesti, akú v srdci nesiete, budete vedieť posúdiť ako je ľudská bytosť 

v zovretí strachu. Čím viac má vo svojom vnútri bolesti, tým je viac ovládaná a manipulovaná 

strachom. Tým väčšia moc strachu ju zviera, a tým menej sa dokáže rozhodovať cez svoje 

srdce s láskou. Bolesť a strach sú spojené nerozlučne a nedeliteľne.  

Ak sa naučíte chápať a vnímať tieto súvislosti, bude pre Vás jednoduché pomáhať, 

liečiť a uzdravovať ľudské bytosti, otvárať ich srdcia bezpodmienečnej láske.  

S každou ľudskou bytosťou, ktorú uzdravíte, bude na zemi stále viacej a viacej Lásky.  

Ľudské bytosti prestanú so strachom bojovať, a bude na zemi stále viac a viac 

ľudských bytostí, ktoré budú žiť v láske a s láskou, ktoré prestali bojovať so strachom. 

Prestanú dávať svoju energiu strachu, a na Zemi ho bude sále menej a menej.  

Vnímajte najmä to, ako všetko so všetkým súvisí.  

Týmto spôsobom Vás to aj učím, že všetko so všetkým súvisí. Snažím sa Vám toto 

poznanie odovzdávať a vysvetľovať. Ide to krok za krokom.  

Majte na pamäti trpezlivosť a láskavosť k sebe, i ostatným ľudským bytostiam. 

Je to cesta Lásky, bezpodmienečnej a súcitnej.  

Táto cesta je naozaj veľmi láskavá ku všetkým. Je na nej len LÁSKA a 

ODPUSTENIE.  

Nikde sa tam nebojuje.  

Vnímajte to, a veľmi hlboko si to uvedomujte.  

Je to jediná cesta, ako je možné vrátiť Lásku na Zem.  

Je to jediná cesta, ktorou sa môžeme navrátiť k pôvodnej harmónii bytia.  

Nikde na tejto ceste som nespomenul, že je potrebné so strachom bojovať.  

Veľmi hlboko si to uvedomte.  

Zároveň si uvedomujte nerozdielne súčasti Lásky – Vieru, Dôveru a Nádej.  

Pracujte s nástrojom Lásky, ktorým je Odpustenie.  

Je to nástroj, ktorý má nesmiernu silu.  

Tento nástroj v sebe rozpúšťa, uzdravuje a lieči všetky, všetky bolesti, ktoré 

vytvoril strach.  

          Jediným nástrojom, ktorý má v sebe bezhraničnú a nekonečnú silu,        

je ODPUSTENIE.   

ĽUDSTVO  SI NEUVEDOMUJE  SILU NÁSTROJA, KTORÝM JE 

ODPUSTENIE.  

Ľudstvo nechápe hĺbku, obsah a rozmer  slova ODPUSTENIE.  

Ak sa to naučí chápať, ak uchopí hĺbku  slova, uzdraví bezpodmienečným 

odpustením všetky bolesti ľudstva. 

Význam  slova ODPUSTENIE je znevážený. Ľudstvo ho používa len ako slovo 

s písmenkami. Nedáva mu jeho význam, rozmer a hĺbku. Preto ho ani nedokáže používať.            
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Je dôležité vysvetliť ľuďom hĺbku a rozmer  slova, a čo v svojej podstate, keď skutočne 

s celým srdcom, dušou, celou bytosťou odpustia, čo sa naozaj stane. 

Je to ďalšie poznanie, ktoré bolo ľudstvu strachom odňaté, pretože keď ľudstvo 

prestalo chápať, že odpustenie je nástrojom bezpodmienečnej lásky, tak stratilo nástroj, 

ktorým samého seba uzdravovalo a liečilo. Strach nahradil odpustenie bojom.           

Urobil tak zámerne, pretože boj a energia, ktorú ľudské bytosti vkladajú do boja 

posilňuje a živí strach, kým v odpustení sa strach rozpúšťa, stráca svoju silu a moc. 

Preto strach zámerne toto poznanie ľudstvu zobral.  

Ľudské bytosti, ktoré boli manipulované a ovládané strachom, nedokázali rozoznať 

túto falošnú ilúziu. Prijali boj ako falošný prostriedok na liečenie svojich bolestí. Ale z bolestí 

i z vlastných poznaní ľudstvo vie, že bojom sa žiadna bolesť neuzdravila, naopak vznikne ešte 

viac bolesti, viac nenávisti, viac hnevu a viac strachu. Strach tak dosiahol to, čo chcel. 

Ľudstvo prestalo používať ODPUSTENIE ako nástroj bezpodmienečnej lásky k tomu, aby 

uzdravovalo samých seba a liečilo sa z bolestí. Namiesto toho začalo ľudstvo používať boj, 

pričom si neuvedomovalo, že boj je nástrojom strachu, k tomu, aby ten strach posilňoval 

a živil samého seba. Opäť si uvedomte, ako všetko so všetkým súvisí. Vnímajte, že je všetko 

v kruhu, nie je to rovná priamka, všetko je to v kruhu. Boj tým zase posilňoval strach a ten 

vytváral viac bolesti. Ľudstvo proti bolesti bojovalo, a boj zase posilňoval strach. Je dôležité, 

aby si ľudstvo uvedomilo,  že celý tento kruh sa dá rozpustiť v Láske - bezpodmienečným 

odpustením. 

Ďalšie poznanie, ktoré bolo ľudstvu strachom zobraté, je význam slova                       

BEZ PODMIENOK.  

Nechápete význam slova BEZ PODMIENOK.  

Stále vo svojom živote vytvárate obmedzenia, zákazy, pravidlá, predpisy, predsudky, 

presvedčenia, ktorými sa potom riadite a tak v svojom živote neustále vytvárate samým sebe 

podmienky, ktoré sa potom navzájom nútite plniť.  
 

Cítila som v prichádzať  nádhernú energiu, ktorú som cítila ako teplo na hrudi. 

   ALE ŽIVOT BOL STVORENÝ BEZ PODMIENOK.  
Tým, že máte samé podmienky, nedokážete život prijať v jeho plynutí. Stále sa bránite 

tomu, čo k vám prichádza. Vytvárate si rôzne očakávania, alebo sa snažíte plniť podmienky, 

ktoré ste sami sebe dali. Toto všetko vytvára vo vás  nesmierne veľké napätie. Pretože tým, že 

vytvárate rôzne podmienky a obmedzenia beriete samým sebe, aj tým druhým, slobodu.  

SLOBODA je našou podstatou.  

SLOBODA je naším základným a najvyšším právom.  

SLOBODA nám bola darovaná pri našom stvorení.   

Je jedno či si slobodu beriete podmienkami sami sebe, alebo vám slobodu 

podmienkami berie niekto druhý. Vždy tým vytvárate nesmierny rozpor v svojej duši. 

Vytvárate tým v svojej duši bolesť a už som Vám vysvetlil, že bolesť je nástrojom strachu. 

Keď sa vytvorí bolesť tým, že ste nepochopili odpustenie, tak začnete bojovať a opäť ste 

v kruhu, v ktorom vás strach chcel mať. Opäť s vami manipuluje a ovláda vás, a opäť 

dosiahol to čo chcel a čo potrebuje. A to je boj.  

Je dôležité pochopiť, že ŽIVOT BOL STVORENÝ BEZ PODMIENOK.   
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A je dôležité pre ľudstvo pochopiť, aby prestalo vytvárať podmienky, v ktorých samo 

seba obmedzuje a väzní. V súčasnosti ľudstvo vôbec už nedokáže pochopiť význam, 

hĺbku a rozmer slova BEZ PODMIENOK. 

Strach za roky, počas ktorých pôsobil a manipuloval ľudskými bytosťami, ich hlboko 

zviazal rôznymi podmienkami a obmedzeniami tak, že ľudské bytosti nedokážu vôbec 

pochopiť, čo to znamená BEZ PODMIENOK.   

Nedokážu si predstaviť, čo znamená BEZ PODMIENOK.  

Nedokážu si predstaviť a pochopiť, čo znamená BEZ PODMIENOK.   

BEZ PODMIENOK bol pocit voľnosti, ktorý som ti ukázal, keď si mohla lietať 

z hviezdy na hviezdu.  

BEZ PODMIENOK si bola prijímaná. 

BEZ PODMIENOK si bola prepustená.  

Je to pocit absolútnej voľnosti a to je BEZPODMIENEČNÁ LÁSKA.  

Opäť Vás upozorním na to, aby ste si uvedomili toto spojenie, ako to spolu súvisí.  
 

Otázka: Ako spolu súvisí bezpodmienečná láska a život BEZ PODMIENOK ? 

Odpoveď : Ak dokážete žiť svoj život bez podmienok, žijete svoj život 

v bezpodmienečnej láske.  

Povedal som Vám teraz, čo je nástrojom bezpodmienečnej lásky – tým je odpustenie. 

Všímajte si ako spolu hlboko súvisí jedno s druhým, a ak vám strach zobral jedno poznanie, 

ako ľahučko vám zobral aj tie ďalšie.  

Tak, ako spolu súvisí VIERA, NÁDEJ, DÔVERA a LÁSKA, tak isto spolu súvisí 

ODPUSTENIE, BEZPODMIENEČNÁ LÁSKA a  ŽIVOT BEZ PODMIENOK. 

Ľahšie si tak uvedomíte, ako je hlboko prepojený a ako spolu súvisí strach, bolesť 

a boj.  

Ak ľudstvo dokáže prijať toto poznanie, ak sa toto poznanie stane jeho súčasťou, 

dokáže bolesť rozpustiť bezpodmienečnou láskou a odpustením,  prestane bojovať, a na Zemi 

sa stratí strach.  

Strach sa rozplynie  v bezpodmienečnej Láske.  


