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VIERA  A OČAKÁVANIE – 1.časť 

 

Spýtala som sa, kedy nastane ten okamih, že sa z Viery stane Očakávanie.  

Neprišiel žiadny výťah. Okolo mňa nebolo vôbec nič, len tma. 

Otázka : Aká je tá tma, je teplá, či studená ? 

Odpoveď: Neviem aká je, či je príjemná, či nepríjemná. Všade je len tma. V diaľke, 

niekde veľmi hlboko, je svetelná bodka. Je to zvláštne, ale ja cítim, že tá svetelná bodka, 

môže byť nekonečne ďaleko a ja ju vidím ako malú bodku, ale pritom je to obrovské svetlo 

a zároveň to svetlo môže byť nepredstaviteľne blízko a aj vtedy  to môže  byť malá bodka, 

ktorá je veľká ako špendlíková hlavička. 

Otázka  : A kde to svetlo je ? 

Odpoveď : Neviem  či je to veľké svetlo, ktoré je nepredstaviteľne ďaleko, alebo je to 

malá iskrička, ktorá je nepredstaviteľne blízko. V obidvoch prípadoch sa to svetlo javí ako 

malá bodka. 

Záleží na dvoch veciach : 

Prvá vec je miesto, z ktorého to vnímam, pretože  buď môžem byť nekonečne 

vzdialená od svetla a vtedy je malou bodkou, alebo môžem priamo stáť pod tým svetlom, ale 

keď je to len iskrička, tiež je pre mňa len  malou bodkou. 

Druhá vec je, že záleží od môjho vnútorného nastavenie, aby  som pochopila 

a dokázala v tej tme si uvedomiť, či stojím práve pred malou iskričkou a preto to svetlo 

vnímam ako malú bodku, alebo som nekonečne vzdialená od  obrovského zdroja svetla 

a preto ho rovnako vnímam ako malú bodku. 

A v tej hlbokej tme, kde nič nie je, len prostredníctvom svojho vnútra dokážem 

rozlíšiť a určiť to miesto a polohu, kde stojím a ako som od zdroja toho svetla vzdialená.  

 Nedá sa to rozpoznať a určiť podľa žiadnych vonkajších príznakov. Dá sa to 

rozpoznať len prostredníctvom vlastného vnútra. 

A toto mi prišlo, ale stále ešte nie som v stave, že by som to dokázala rozpoznať. 

Neviem, ktorá je to z tých dvoch možností, naozaj to neviem. 

V tom prvom prípade stačí, aby som vystrela ruku a mám ten svetelný bod na svojej dlani 

a v druhom prípade je pre mňa ten svetelný bod nekonečne vzdialený a je vlastne pre mňa 

nedosiahnuteľný. Ale  ja neviem,  prečo to neviem rozlíšiť. 

Otázka : Tak sa opýtaj, prečo to nevieš. Či je to ako Vesmírny zákon : Ako hore 

tak dole, ako vo veľkom tak v malom,  a v skutočnosti  je to aj ten,  aj ten a záleží len na 

tom ako zameriam ohnisko pozornosti? 

Odpoveď: Zatiaľ to neviem. 
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Otázka : Tak sa spýtaj, či už môže prísť nejaký výťah ? 

Odpoveď : Žiadny výťah nepríde. 

Je to o našom vlastnom strachu. Ten strach nám zobral ODVAHU, pretože stačí tú 

ruku vystrieť a dotknúť sa svetelného bodu, ktorý je tak blízko pred nami, len je tak malý ako 

špendlíková hlavička a keď vystriem ruku, tak ho mám na dlani. Ale strach mi zobral 

ODVAHU, aby som tú ruku vystrela. Pretože, keď ju vystriem a svetelný bod , nebude ležať 

na mojej dlani, tak stojím na mieste, kde platí tá druhá možnosť a to znamená, že ten svetelný 

bod je odo mňa vzdialený  nekonečne ďaleko a teda z miesta, na ktorom stojím, je pre mňa 

nedosiahnuteľný.  

A ja momentálne nemám v sebe žiadnu ODVAHU, aby som vystrela ruku a sama sa 

presvedčila, na ktorom mieste stojím. Mám naozaj strach to urobiť. A z nejakého dôvodu 

nedokážem ani vo svojom  vnútri rozlíšiť, na ktorom mieste stojím. Ja  viem a aj si 

uvedomujem, že by som to mala vedieť určiť podľa svojho vlastného vnútra, ale neviem to. 

A naozaj mám strach, aby som to urobila tým vonkajším spôsobom, pretože keď to 

spravím tým vonkajším spôsobom a vystriem ruku a svetelný bod  nebude ležať na mojej 

dlani, tak stratím všetku nádej, že to svetlo, ktoré je tak nekonečne, NEKONEČNE 

ĎALEKO, môžem niekedy dosiahnuť. 

A to Svetlo, je  z nejakého dôvodu pre mňa ako ľudskú bytosť nesmerne dôležité. 

A keď ho nebudem mať, tak tu nemôžem žiť a zároveň viem, že sa rozplyniem 

a stanem sa súčasťou tmy, ktorá je všade okolo mňa. K svojmu životu, tu na Matke Zemi, 

potrebujem to SVETLO. Môže byť malé, ako špendlíková hlavička, ale potrebujem, aby bolo 

mojou súčasťou. A ak sa stane, že to svetlo vo mne zhasne, tak sa ako ľudská bytosť 

rozplyniem a stanem sa súčasťou tejto tmy a vo fyzickom bytí umieram. 

Prišla nádherná teplá energia, ktorá ma celú prestúpila. 

Každá ľudská bytosť prichádza na Matku Zem s týmto svetlom vo svojom 

vnútri.  Ak v nej to svetlo zhasne, potrebuje ho opäť získať a vložiť do svojho vnútra, 

aby vo vnútri svietilo a osvetľovalo cestu, po ktorej kráča vo svojom živote. 

A to svetlo,  je SVETLOM VIERY, s ktorým na Matku Zem 

prichádzate a s ktorým sa rodíte. 

Ak však dovolíte strachu, aby vám toto svetlo zhasol, prepadnete sa do tmy beznádeje, 

ktorá je potom všade okolo vás. A tá tma, ktorá je okolo teba je beznádej. 

A keď nemáš v sebe Svetlo Viery, nedokážeš vidieť, či je svetlo pred tebou, alebo je 

nekonečne ďaleko. Nedokážeš to rozoznať a zároveň Ti strach zobral absolútne všetku 

ODVAHU, aby  si to sama vyskúšala. A keďže to nedokážete vo svojom vnútri posúdiť 
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a zároveň nemáte Odvahu, aby ste ruku vystreli, zostávate v tme beznádeje po zvyšok svojho 

života. Ako ľudské bytosti umierate a vaše duše splynú spolu s tou tmou beznádeje. 

Opäť prišla nádherná teplá energia, ktorá ma celú prestúpila. 

A vedzte, že v tejto chvíli,  a to si dobre zapamätajte, VŽDY, VŽDY, 

ABSOLÚTNE VŽDY, za  každých okolností je toto SVETLO pred vami 

a máte ho na dosah ruky, aby mohlo svietiť na vašej dlani a opäť sa stalo 

vašou súčasťou. Je to tak VŽDY od počiatku zrodenia Vesmíru. 

Len strach tým, že vo vás toto Svetlo Viery zhasol a zároveň vám zobral absolútne 

všetku ODVAHU, vám nahovára, že  to svetlo je nekonečne ďaleko a stalo sa tak pre vás 

nedosiahnuteľné. 

A keď mu uveríte, nedokážete v tom konkrétnom živote v tej beznádeji nájsť cestu 

von, pretože nemáte Svetlo Viery vo svojom vnútri, ktoré by vám na cestu zasvietilo 

a ukázalo vám  kade máte kráčať, aby ste mohli z tej tmy beznádeje vyjsť von a vystúpiť so 

Svetlom Viery a tak opäť nájsť Dôveru, Vieru a Nádej. 

To Svetlo Viery je pre vás  na dosah. Len strach vám nahovára, že je nekonečne 

vzdialené a preto je pre vás nedosiahnuteľné. 
 

Opäť prišla nádherná teplá energia, ktorá ma celú prestúpila. 

A preto si zapamätajte a prijmite Poznanie, že SVETLO VIERY,  

VŽDY a za každých okolností máte na dosah a keď ruku vystriete, JA vám 

ho vložím do dlane. A toto SVETLO VIERY, keď vložíte do svojho vnútra, 

srdca a duše, vám pomôže opäť nájsť Lásku vo vašom Živote a obnoviť 

Vieru a Dôveru v Seba samých, v Život, v Lásku, v Boha, v Stvoriteľa a vo 

Vesmír ako taký. 
 

Toto je falošná hra strachu, ktorú s vami začal hrať, aby vám zobral vašu Vieru,                  

ale zároveň, aby vám zobral aj možnosť, ktorá vám bola daná na počiatku Bytia, ako môžete 

svoju Vieru obnoviť. 

A strach vám zobral Poznanie, že to Svetlo Viery máte VŽDY na dosah svojej ruky. 

A tým, že vám zobral toto Poznanie, vytvára vo vás ľudských bytostiach a v celej 

vašej spoločnosti veľmi hlbokú priepasť beznádeje, z ktorej sa potom nie len ako jednotlivci, 

ale celá vaša spoločnosť veľmi ťažko dokážete dostať von, pretože týmto falošným obrazom 

vám zobral práve toto Poznanie, že Svetlo Viery máte VŽDY na dosah svojej ruky. 

           Teraz som si to Svetlo zobrala. Prestala som sa báť. Vystrela  som  svoju ruku a vložila 

som si to Svetlo dnu a celá tma sa rozplynula. Teraz je Svetlo všade a nikde už nie je tma. 


