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VIERA  A OČAKÁVANIE – 2.časť 
 

A ja som vlastne stála v nádhernej krajine, ktorú som predtým vôbec nevidela. 

Okolo mňa sú hory a je tam modrá obloha. Ja som stála na lúke plnej rozkvitnutých kvetov.  

Všade okolo mňa je les a na kraji lesa, kde končí lúka,  tečie potok, takže som bola v úplnom 

bezpečí a nevedela som to.  

A je tu naozaj POKOJ. A ja sa aj v bezpečí cítim. Bola som trhať kvety a bylinky, mám ich 

uložené v košíku. Zobrala som si ten košík a kráčam po lúke na chodník pod lesom. Idem domov. 

To Svetlo mi vrátilo Vieru a ja teraz viem, že som v bezpečí a všetko je v absolútnom poriadku. 

Keď mám  túto Vieru, ako keby som mala nepredstaviteľne veľkú vnútornú silu.                 

Aj to veľmi cítim. Cítim energiu, ktorá teraz  vstupuje do mňa, do mojich buniek, akoby som 

vyrástla,  ako tam kráčam po tej lúke. Viem, že som tam ako mladé dievča, normálneho vzrastu, ale 

viem, že zároveň som obrovská bytosť a som väčšia ako stromy v lese.  

Vnímam energiu, tú vnútornú silu ako ju ja - ako tá mladá žena vyžarujem.  

A táto energia je nesmierne veľká. A keď mám túto silu v sebe, dokážem prijať všetky 

situácie, ktoré mi prichádzajú do  života. Viem sa im postaviť bez strachu, ktorý ma predtým 

ponoril do tej tmy. A keď mám túto vnútornú silu, viem, že čokoľvek mi príde do Života, dokážem 

to zvládnuť. Ja,  tu a teraz, stále  cítim ako tá energia prichádza a ako vstupuje do mojich buniek.  

Je to veľmi zvláštne. Vnímam sa ako tá mladá žena. Kráčam po chodníku  s kvetmi v košíku 

a zároveň som obrovská, priehľadná, väčšia ako stromy.  

A táto obrovská priehľadná bytosť kráča spolu so mnou, dáva mi pocit istoty, sily, bezpečia 

a ona má pevné presvedčenie a Vieru, že čokoľvek príde, tak to ustojím. 

Je to vnútorná sila, ktorá prišla a vstúpila do mňa a naplnila moje bunky.  

A tá vnútorná sila, ktorá nás dokáže takýmto spôsobom zmeniť je LÁSKA. 

A keď sa vaše vnútro rozžiari Svetlom Viery a naplní Láskou, tak takto energeticky žiarite  

a neviete to sami o sebe, ale každá jedna ľudská bytosť, ktorá je takýmto spôsobom naplnená 

Láskou, takto žiari. 

Vaše fyzické telo je súčasťou toho veľkého energetického tela, ktoré je žiarivé 

a ktoré je LÁSKA. Takto každá jedna ľudská bytosť, keď je jej vnútro naplnené 

Láskou, žiari. A ona žiari  čistým svetlom LÁSKY. 

Takto na svet prichádzajú a žiaria narodené deti, hoci ich fyzické telo je maličké a drobné, 

ich energetické telá sú nesmierne veľké, lebo oni sú naplnené čistou energiou Lásky, s ktorou sa na 

Matku Zem zrodili. 

Takto žiarite, keď ste zaľúbení. A rovnako takto žiarite, keď držíte v náručí svoje 

novonarodené deti, keď sa s Láskou na nich dívate, keď ich hľadíte a keď ich matky koja.  
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Rovnako takýmto spôsobom žiarite, keď sa hráte, keď ste šťastní, keď je vaše srdce 

naplnené Radosťou a keď cítite v svojom srdci Vďačnosť. 

Takýmto spôsobom žiarite aj v okamihoch, kedy sa stávate súčasťou prírody, keď sa kúpete 

v mori, keď sa prechádzate po lese, keď vystupujete na hory, keď zbierate bylinky, keď trháte na 

lúke kvety, keď sa voľne v radosti odovzdávate Bytiu v Láske.  

Vtedy okrem vášho fyzického tela vytvárate aj toto nádherné svetelné, energetické telo, 

naplnené energiou Lásky. Čím viacej Lásky vo vašom srdci a vnútri prebýva a žiari, tým väčšie je 

vaše energetické, svetelné telo. A rovnako platí, čím menej Lásky vo vašom srdci a vnútri prebýva, 

tým menšie je vaše energetické telo a je menej žiarivé. 

Ako ľudské bytosti, ste energetickými bytosťami od počiatku svojho stvorenia.  

Len tým, že strach vstúpil do vašich sŕdc, prestali ste vidieť, vnímať a cítiť energiu, ktorú 

dokážete vo svojom vnútri vytvárať, ale vedzte, že ste prišli na Matku Zem ako SVETLO a stále 

ako SVETLO prichádzate. 

Je to tak preto, že v okamihu, v ktorom sa narodíte, ste  naplnení LÁSKOU,  

a tak SVETLOM, ktorým STE, žiarite. 

Preto novonarodené deti, tak nádherne voňajú, lebo voňajú vôňou LÁSKY, ktorú vám 

prinášajú. A potom voňajú materským mliekom, lebo materské mlieko je zhmotnená energia 

LÁSKY MATKY, ktorá vyživuje dieťatko práve energiou Lásky, ktorá sa do tohto materského 

mlieka zhmotnila. Preto je tak dôležité, aby matky svoje deti kojili, lebo to nie je len mlieko, ako 

prejav hmoty vo fyzickom svete, ale je to  tá najčistejšia energia Lásky, ktorú matka odovzdáva 

svojmu dieťaťu a ktorá ho vyživuje. Každé malé dieťa, či si to uvedomujete, alebo nie, je 

vyživované energiou Lásky a preto potrebuje dotyky, pohladenia, láskanie, kolísanie a najmä 

materské mlieko, v ktorom je LÁSKA  priamo zhmotnená. 

V časoch, keď na Matke Zemi ešte existovala Harmónia Bytia, toto Poznanie bolo vašou 

súčasťou. Vedeli ste, že ste energetické bytosti, že ste zrodení z energie Lásky, že nie ste  len to 

hmotné  fyzické telo, ale že Láska vo vás žiari a svieti. A vedeli ste, že aby ste si toto Svetlo 

v svojom vnútri dokázali udržať, je potrebné prijímať samých seba a aj tých druhých bez 

akýchkoľvek podmienok a očakávaní. Ak nemáte žiadne, absolútne žiadne očakávania, dokážete 

prijať samých seba a aj každú inú ľudskú bytosť bez podmienok, presne takú aká je, aj s jej 

rozdielnosťami, nedokonalosťami, či chybami. 

A na počiatku Bytia, ste si uvedomovali, že každý z vás je jedineční a preto ste veľmi 

hlboko v svojom vnútri vedeli a chápali, že ste rozdielni. Táto rozdielnosť bola prijímaná bez 

akýchkoľvek podmienok a bola prijímaná všetkými,  nerozdielne  a jednotne. Preto ste ani 

neposudzovali tieto rozdielnosti ako  nedokonalosti, či chyby tých druhých a preto ste nemali 

žiadne OČAKÁVANIA vo vzťahu k sebe samým, ani vo vzťahu k druhým  a ani vo vzťahu 

k všetkým ostatným. 
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Strach, ktorý vstúpil do vašich sŕdc, vám priniesol porovnávanie, hodnotenie posudzovanie a 

súdenie. Na základe nich  ste  prestali prijímať samých seba a tých druhých BEZ PODMIENOK 

a vytvorili ste  pravidlá, predpisy a rôzne obmedzenia a vtedy ste pomenovali túto rozmanitosť 

a rozdielnosť ako nedostatok, či nedokonalosť a chyby.  

A práve na základe týchto obmedzení, predpisov a pravidiel ste prestali samých seba a tých 

druhých prijímať BEZ PODMIENOK a začali ste si  vytvárať OČAKÁVANIA toho,  ako máte 

vyzerať, ako sa máte správať, ako sa máte rozhodovať, ako máte konať, ako máte hovoriť a aj to, 

ako máte myslieť. 

A tým, že ste prijali túto hru strachu prostredníctvom, ktorej vás naučil hodnotiť, 

posudzovať, kritizovať, odsudzovať a súdiť, ste vytvorili  rôzne podmienky, pravidlá, 

predpisy či obmedzenia a práve na základe nich ste si vytvorili Očakávania a tak ste stratili 

svoju ABSOLÚTNU SLOBODU a SLOBODNÚ VÔĽU. 
 

Pre vás ako ľudské bytosti je nesmierne dôležité, aby ste prestali vytvárať Očakávania 

k sebe samým a k všetkým ostatným, lebo sú to práve vaše Očakávania, ktorými paradoxne samým 

sebe,  beriete svoju Slobodnú vôľu. 

A vedzte, že Očakávanie ako také, je jedným z najmocnejších nástrojov strachu, pretože 

medzi Očakávaním a Vierou je veľmi tenká hranica, nesmierne tenká, je oveľa tenšia ako pavučina, 

je to len opar, ktorý oddeľuje Vieru od Očakávania. 

A je to tak práve preto, že Očakávanie  ako jeden z najsilnejších nástrojov 

strachu, dokáže vo vašom vnútri  zhasnúť Svetlo vašej Viery. 

A keď zhasne Svetlo vašej Viery, tak sa prepadnete do tmy beznádeje a hoci stojíte na tom 

najbezpečnejšom mieste na Zemi, tak o tom neviete, pretože VY potom budete vnímať okolo seba, 

len hustú,  absolútne čiernu tmu. 

A tým, že vám strach zobral Poznanie, že Svetlo Viery máte VŽDY na dosah svojej 

ruky a JA vám ho VŽDY položím do vašej dlane, lebo vás bez podmienok milujem, zobral 

vám strach zároveň schopnosť opäť zažať vo svojom vnútri Svetlo Viery, aby ste mohli žiariť 

Láskou, ktorá vo vašom vnútri prebýva a je vašou vnútornou silou, pretože vám zobral všetku 

ODVAHU, aby ste dokázali vystrieť svoju ruku pred seba. 

A keď sa tak stane a VY nedokážete z tej tmy beznádeje vyjsť von, v tom konkrétnom 

živote, vás strach drží vo svojej moci, z ktorej sa už v tom danom živote nedokážete vymaniť von. 

Musíte sa znova narodiť, aby ste to Svetlo Viery,  dokázali vo svojom vnútri rozžiariť. 

Ak  niečomu vo svojom živote veľmi hlboko veríte,  a zároveň veríte, že to dosiahnete, 

či naplníte a zároveň máte v svojom vnútri akýkoľvek malý, maličký kúsok POCHYBNOSTÍ 

o sebe samých, čo je prejavom nedôvery k sebe samým, tak nedokážete túto svoju Vieru 

naplniť a vtedy sa táto vaša Viera zmení na Očakávanie. 


