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VIERA  A  OČAKÁVANIE – 3.časť 
 

A už som vám vysvetli, že nie je Dôvera ako Dôvera a v tomto posolstve som vám vysvetli, 

že nemôžete nedôverovať sami seba a pri tom veriť v Boha a rovnako nemôžete dôverovať samým 

seba a neveriť v Boha, pretože v obidvoch týchto prípadoch nedokážete naplniť svoje túžby, sny či 

predsavzatia, pretože v obidvoch prípadoch je ich súčasťou v akejkoľvek podobe nedôvera.  

A v obidvoch  prípadoch sa vaša Viera zmení na Očakávanie. OČAKÁVANIE je ten 

nástroj strachu, ktorý zhasne vaše SVETLO VIERY  a VY sa prepadnete do tmy beznádeje. 

Aby ste tomuto dokázali predísť je dôležité a potrebné, aby ste najprv obnovili  Dôveru 

v seba samých a Boha a obnovili  svoju Vieru v samých seba a Boha, pretože jedno bez druhého 

neexistuje. A je to tak  práve preto, že ste mojou nedeliteľnou súčasťou, rovnako ako každá bunka 

vášho tela je nedeliteľnou súčasťou vás samých.  

A tu platí Zákon : Ako hore, tak dole, ako vo veľkom, tak v malom a ako vo vnútri, tak 

navonok. A v tomto prípade, asi lepšie chápete tento zákon v malom, lebo si uvedomujete, že každá 

jedna bunka vášho tela, je vašou nedeliteľnou súčasťou, ale keď je to takto v malom, je to rovnaké 

aj vo veľkom, preto každý jeden z vás je mojou nedeliteľnou súčasťou.  

 Opäť prišla nádherná teplá energia, ktorá ma celú prestúpila . 

A tak ako každá jedna bunka vo vás napĺňa svoje poslanie práve prostredníctvom vás, 

ako celistvej ľudskej bytosti, tak aj VY ako jednotlivé a jedinečné  ľudské bytosti, napĺňate 

svoje poslanie prostredníctvom MŇA. A to je tá VIERA a DÔVERA. 

Každá jedna  vaša bunka má Dôveru a Vieru v seba samú a zároveň dôveruje  a verí vám, 

ako ľudskej bytosti. A práve preto je potrebné, aby ste obnovili svoju Dôveru a Vieru v seba 

samých a zároveň verili a dôverovali aj MNE. Je jedno aké meno mi dáte, či ma budete nazývať 

Bohom, Stvoriteľom, Životom, Láskou, Vedomím, či Vesmírom, ale potrebujete mať v sebe  

UKOTVENÚ a to zdôrazňujem UKOTVENÚ VIERU a DÔVERU  vo vyššie princípy, pretože 

Láska, Boh, Život, Stvoriteľ, Vedomie, či Vesmír je vyšší princíp BYTIA. 

Ak na akejkoľvek úrovni, či rovine vášho Bytia, máte nedôveru, nedokážete naplniť 

svoje poslanie, sny a túžby a vtedy sa vaša Viera zmení na Očakávanie.  

A to je ďalší uzatvorený kruh.   

A cestu von z tohto kruhu nájdete vtedy, keď opäť prijmete do svojho vnútra Svetlo Viery, 

ktoré vám zasvieti na cestu, ktorá vás vyvedie von. 

        A vedzte, že tá cesta, na ktorej môžete všetky očakávania rozpustiť a opäť nahradiť 

DÔVEROU a  VIEROU v seba samých, Lásku a Život, je cesta ODPUSTENIA. 

ODPUSTENIE je nástrojom LÁSKY, ktorý ako 

jediný,  dokáže  liečiť a uzdravovať všetky vaše bolesti. 
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A preto som už veľa krát povedal,  že ODPUSTENIE je nikdy nekončiaci sa 

proces. A keď sa rozhodnete a vykročíte  na cestu Lásky vo svojich Životoch, tak 

Odpustenie sa stane vašou nedeliteľnou, nerozdeliteľnou a neoddeliteľnou súčasťou. 

Odpustenie rozpúšťa aj všetky, nedostatky, všetky nedokonalosti a všetky chyby a opäť ich 

premieňa na jedinečnosť a rozdielnosť a pomáha vám bez podmienok prijímať samých seba a aj 

tých druhých.   
 

Áno je to jasné, len ako to máme uskutočniť ? 

Aj to som vám už vysvetlil. A poviem vám to znova. 

ODPUSTENIE  vám ako DAR prináša  SÚCITNÁ LÁSKA. 

A SÚCIT dostanete ako DAR, keď prijmete ZODPOVEDNOSŤ za všetko to, čo  sa  

vám v živote deje a čo vám do života prichádza.  Keď  prijmete Zodpovednosť za každú svoju 

myšlienku, každý pocit, každú emóciu, každé slovo, každé rozhodnutie, každé konanie, 

pretože vždy v každom jednom prípade vytvárate  VY SAMI energiu, ktorú do svojho života 

zhmotníte. A práve preto len VY SAMI nesiete ZODPOVEDNOSŤ, za to, čo sa vo vašom 

živote udeje a čo do vášho života príde.  

A je to tak preto, že tu platí Zákon zachovania energie a tento zákon platí v celom 

Vesmíre, nie len na Matke Zemi. A keď si to hlboko vo svojom vnútri zvedomíte, dostanete 

ako DAR SÚCITNÚ LÁSKU. A práve táto SÚCITNÁ LÁSKA, vám pomáha ODPÚŠŤAŤ 

a učí vás ODPÚŠŤAŤ sebe samým  a  aj tým druhým. 

Je to nepredstaviteľne ľahké, ak je toto Poznanie vašou súčasťou.  

A je to pre vás ako ľudské bytosti nepredstaviteľne ťažké, ak toto Poznanie nemáte. 

A vraciam vám,  všetky tieto Poznania, práve preto, že vám ich strach zobral, aby vás mohol 

ovládať, manipulovať a prostredníctvom vás mohol zotročiť a ovládnuť nádhernú bytosť Lásky, 

ktorou je Matka Zem.  

Pre strach ste VY všetci len nástroje, bezcenné a nahraditeľné nástroje, ktoré používa 

k tomu, aby ovládol, zotročil a získal absolútnu moc nad Matkou Zemou. A tak to je. 

 A to je ten boj dobra a zla, svetla a tmy, ktorý prebieha vo Vesmíre.  

A tak ako prebieha vo vás samých, vo vašom vnútri, v malom, rovnako prebieha vo 

Vesmíre, v tom veľkom. 

Ak ste naplnení Láskou, vnímate v Láske aj Matku Zem a vtedy dokážete žiť v súlade 

s Matkou Zemou a napĺňať všetky svoje potreby takým spôsobom, aby ste Matku Zem prestali ničiť 

a drancovať. Čím je však menej  Svetla vo vašom vnútri a čím viacej ste manipulovaní a v zovretí 

strachu, tým viacej ničíte a drancujete a to nesmierne bezohľadným spôsobom Matku Zem. 

A pritom si neuvedomujete, že VY SAMI, ako ľudské bytosti, ste od Matky Zeme závislé 

a že svojím konaním ničíte podmienky pre  ŽIVOT sami sebe.   
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Strachu je to však jedno, pretože jemu nezáleží na tom, či VY ako ľudské bytosti budete 

môcť žiť na Matke Zemi. Jemu ide o to, aby absolútne ovládol Matku Zem a zničil ŽIVOT  na 

Zemi, pretože ŽIVOT  je svetlo, radosť, smiech, veselosť, vrava, krik detí  hrajúcich sa na lúke, či 

vo vode a strach chce ticho a tmu. 

Toto je dualita. Dualita je rovnako aj vo Vesmíre tak, ako je aj na Zemi. 

A pretože platí Zákon slobodnej vôle a platí  celom Vesmíre a platí pre všetkých rovnako, 

tak platí aj pre strach. A keď sa strach rozhodol, že príde na Zem, tak žiadna sila v celom Vesmíre 

mu v tom nemohla zabrániť. 

A preto sa aj VY potrebujete naučiť a pochopiť ako strach funguje, aké prostriedky proti 

vám používa, ako vás manipuluje, ako vás ovláda, aké hry s vami hrá, akými mnohými cestami 

a spôsobmi vás chytá do svojej pasce, aby vás potom  zovrel  vo svojej moci.   

Preto Vám odovzdávam tieto Poznania, aby sa z vašich nevedomých rovín opäť dostali 

do vedomia a mohli ste kráčať vo vašom Živote s Láskou, aby  vo vašom vnútri, srdci, duši a 

na všetkých úrovniach vedomia, prebývala len LÁSKA. Ak bude na Matke Zemi prebývať 

energia Lásky, nezostane tu miesto pre strach. Vtedy strach z tejto nádhernej, čarovnej 

a prekrásnej bytosti, ktorú voláte ZEM odíde preč. Preto posilňujte Lásku na všetkých 

úrovniach svojho bytia, aby jej bolo na Zemi a aj vo vašom vnútri stále viacej a viacej. Je to 

jediná cesta, prostredníctvom ktorej zvýšite svoju vlastnú energiu a vibráciu a tým sa zvýši 

vibrácia celej Zeme a strach z tejto planéty potom odíde preč. 

Vibrácie strachu sú oveľa nižšie. Sú to všetky nízke  energie, ako je hnev, nenávisť, zlosť, 

zrada, závisť, zášť, zloba, zákernosť, zatrpknutosť, žiarlivosť, neprajnosť, ale aj  neprijatie a 

poníženie, odvrhnutie, posudzovanie, odsúdenie, kritizovanie, ľahostajnosť, bezcitnosť, 

bezohľadnosť a krutosť, neodpustenie, vina, ale aj pochybnosť, nehodnosť,  zlyhanie, 

nemohúcnosť, bezradnosť, bezmocnosť a beznádej. Všetky tieto pocity a ich energiu používa strach 

k tomu, aby sám seba ukotvoval na Matke Zemi.  

A tým druhým protipólom je LÁSKA a všetky jej kvality a odtiene ako je radosť, hravosť, 

tvorivosť, šťastie, vďačnosť, súcit, láskavosť, neha, milosrdenstvo, milosť, odpustenie,  pochopenie, 

prijatie, porozumenie, pokora, úcta, tolerancia, sloboda v láske, pravda v láske, bytie v Láske, 

spravodlivosť, zodpovednosť, viera, nádej a dôvera. 

A tak používajte a posilňujte Lásku a jej jednotlivé kvality  v svojom živote, aby Láska 

rástla vo vašich Životoch a na Matke Zemi. Vtedy Matka Zem žiari v celom Vesmíre energiou 

Lásky, a vtedy svieti Láskou a svieti aj ostatným bytostiam vo Vesmíre. 

Teraz si opäť všimnite a uvedomte ako je  všetko spolu previazané a všetko so všetkým 

súvisí.  A práve preto nie je Dôvera ako Dôvera, a  môžete si už teraz uvedomiť, ako je  hlboko 

previazaná s vašimi očakávaniami. Nemôžete jedno oddeliť od druhého a druhé od prvého.  
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 Začnite si to naozaj veľmi hlboko uvedomovať vo svojom fyzickom živote,                          

vo fyzickej realite a vtedy si uvedomíte a prezriete ako svojím konaním škodíte Matke Zemi 

a zároveň ako sami sebe ničíte podmienky pre váš Život tu na Matke Zemi.  

A to je tá previazanosť a prepojenosť všetkého so všetkým. 

 


