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Život na Matke Zemi a pôsobenie strachu -2.časť 
 

Na počiatku bytia, keď boli vaše srdcia naplnené touto Láskou, vnímali ste práve vďaka 

tejto Láske, ktorá veľmi prýštila a tryskala z vašich sŕdc, Lásku všetkých týchto bytostí, ktoré spolu 

s vami na Matke Zemi žijú. Tým, že ste postavili tieto steny bolesti a zatvorili svoje srdcia, 

nedokážete vnímať Lásku druhých bytostí, obývajúcich Matku Zem, pretože ich Láska sa práve cez 

vaše steny bolesti k Vám nedostane a nedotkne sa Lásky, ktorá je ukrytá vo vašich srdciach. Láska 

nemôže prúdiť, neprechádza cez tieto steny bolesti, a VY ako ľudské bytosti ste stratili schopnosť, 

vnímať život na Matke Zemi svojím vnútorným zrakom a svojím srdcom.  

Pozeráte sa len svojimi fyzickými očami a nesmierne, nesmierne, nesmierne 

a nepredstaviteľne veľa vecí a súvislostí nevidíte, pretože ich nedokážete vnímať a cítiť cez svoje 

srdce. Nedokážete sa práve cez energiu Lásky spájať s druhými bytosťami, ktoré žijú na Matke 

Zemi, ale nedokážete sa cez túto energiu Lásky spájať ani s druhými ľudskými bytosťami a ani 

sami so sebou. 

Všetky poznania, ktoré Vám dávam sú nesmierne dôležité a všetky spolu súvisia a sú 

prepojené. 

Aby ste opäť dokázali vnímať Život na Matke Zemi svojimi srdciami, svojím 

vnútorným zrakom, potrebujete sa naučiť ODPÚŠŤAŤ, a najmä, a v prvom rade, sa 

potrebujete naučiť ODPÚŠŤAŤ SAMI SEBE. Až keď začnete veľmi hlboko odpúšťať sami 

sebe, začne sa Vaše srdce napĺňať súcitnou Láskou. Až vtedy dokážete odpúšťať tým 

druhým, pretože sa na nich budete pozerať svojím srdcom naplneným hlbokým, nekonečným 

a bezhraničným SÚCITOM.  

        Túto nádhernú, nekonečnú a bezhraničnú energiu súcitnej Lásky som v srdci cítila ako teplo, 

ktoré sa zo srdca rozlialo do celého môjho tela, do každej  jednej bunky.  

Práve tento súcit, ktorý bol Vašou súčasťou, Vám pomôže prestať vytvárať bolesť.                  

Prvé čo Vám strach zobral bol SÚCIT k Vám samým. Tým, že Vám zobral súcit k Vám samým 

dosiahol to, že ste zabudli odpúšťať. A tak si našiel cestu k tomu, aby  ste začali vytvárať a napĺňať 

svoje srdcia bolesťou. Bol to zámer strachu, ktorý našiel  cestu ako ovládnuť srdcia ľudských 

bytostí a práve cez Vás, cez ľudské bytosti so mnou strach bojuje na Matke Zemi.                                     

Ak sa všetky srdcia ľudských bytostí naplnia bolesťou a nedokážu púšťať Lásku do svojich sŕdc, 

zatvoria ju za svojimi múrmi a stenami, ovládne strach Život na Matke Zemi, a vtedy ľudské bytosti 

naplnené nekonečným strachom môžu zničiť a zabiť Matku Zem, ktorá im Život dala.                           

To je to, čo chce strach dosiahnuť. Preto sa snaží akýmkoľvek spôsobom vytvárať stále viac a viac 

bolesti, aby tak mohol stále viac a viac manipulovať ľudské bytosti. Bolesť je energia, ktorú strach 

vytvoril preto, aby sám seba živil. Čím viacej bolesti vytvoríte, tým je strach mocnejší.                     

Tým viac rastie, tým má väčšiu silu a moc k tomu, aby vytváral vo Vás a celej ľudskej spoločnosti 

viac chaosu. Čím viac chaosu vytvorí, tým je silnejšia beznádej v ľudskej spoločnosti. Ak stratíte 

Vieru a Lásku, tak tmu beznádeje a chaosu nedokážete viac rozžiariť. Všimnite si, ako to strach 

navzájom prepojil. Všimnite si, ako využíva veci vo svoj prospech, aby sám seba posilňoval, aby 

mohol rásť. Tým, že Vám zobral schopnosť odpúšťať, naučil Vás vytvárať bolesť vo Vašich 

srdciach.  Preto je tak nesmierne dôležitý SÚCIT vo Vašej spoločnosti.  

Všimnite si, ako nepredstaviteľne, nepredstaviteľne, nepredstaviteľne málo súcitu vaša 

ľudská spoločnosť v súčasnosti má. Naproti tomu aká veľká ľahostajnosť panuje v ľudských 

bytostiach a v celej ľudskej spoločnosti. Ľahostajnosť rastie preto, že nedokážete vnímať veci 

a udalosti, ktoré sa dejú Vaším vnútorným zrakom. Nevidíte a nevnímate súvislosti, ktoré vedú 

k vzniku týchto udalostí. Nevidíte, ako sú prepojené a previazané, a nevidíte to, čo je za tým. 



2 
 

Nedokážete vidieť a vnímať to, čo je v pozadí a kto riadi a ťahá tie nitky, ktoré tieto situácie 

vytvárajú. Ak by vo Vašich srdciach bol súcit, ak by v celej spoločnosti bola energia súcitu, vnímali 

by ste utrpenie a bolesť nielen svoju vlastnú, ale aj druhých ľudských bytostí, zvierat, stromov 

a všetkých bytostí, ktoré žijú na Matke Zemi. Pochopili by ste a znovu by ste začali vidieť, vnímať 

a cítiť dôsledky svojich vlastných myšlienok, slov, rozhodnutí a skutkov. Videli by ste, čo skutočne 

činia energie, ktoré vytvárate. To, že nič z toho nevidíte a nevnímate, je spôsobené tým, že namiesto 

súcitu prevláda vo Vašich srdciach a v celej spoločnosti nekonečná a nepredstaviteľne, 

nepredstaviteľne, nepredstaviteľne veľká ľahostajnosť.  

A ľahostajnosť vytvára bezcitnosť a krutosť. Bezcitnosť a krutosť sú deti strachu.  

Bolesť, ktorú strach vo Vašich srdciach vytvára, v bezcitnosti, v krutosti a v ľahostajnosti, je 

skryté a schované všetko to, čo strach s bolesťou a manipuláciou s ľudskými srdciami a bytosťami 

vytvoril. Je to opäť na vývojovom stupni špirály ten vyšší stupeň, pretože ak naplníte svoje srdcia 

ľahostajnosťou, bezcitnosťou a krutosťou, nedokážete vnímať bolesť, ktorú strach vytvára.  

Strach tú prvotnú bolesť skryl za ľahostajnosť, bezcitnosť a krutosť. Teraz si sami všimnite, 

ako nesmierne, nesmierne, nesmierne veľa je v ľudskej spoločnosti ľahostajnosti a ako 

nepredstaviteľne málo súcitu.  

Toto všetko strach dokázal tým, že Vám zobral prvé a najzákladnejšie poznanie,                        

že všetko so všetkým súvisí a všetko je navzájom veľmi úzko a hlboko previazané a spojené.  

 Keď Vám zobral toto poznanie, veľmi ľahko dosiahol to, že ste prestali odpúšťať a že ste 

začali v svojich srdciach vytvárať bolesť. Tou bolesťou ste veľmi rýchlo začali stavať energetické 

múry, steny, brány a zámky okolo seba a v svojich srdciach. Keď ste ich postavili, nedokázali ste sa 

navzájom spájať s energiou Lásky, nie len medzi sebou ako ľudskými bytosťami, ale so všetkými 

bytosťami na Matke Zemi. Tým ste prestali vnímať rovnocennosť všetkých bytostí, ktoré žijú na 

Matke Zemi. Strach to dosiahol tým, že ste prestali vnímať a cítiť energiu Lásky, ktorú tieto bytosti 

vytvárajú. Tým, že sa stratila rovnocennosť všetkých bytostí na Matke Zemi, začali ste vytvárať 

hierarchiu. V rámci tejto hierarchie ste sami seba povýšili na prvé miesto. Povýšili ste sa za 

najvyššie  a najdôležitejšie bytosti, ktoré žijú na Matke Zemi. Myslíte si, že všetky ostatné sú Vám 

podriadené a sú tu preto, aby slúžili na uspokojenie Vašich potrieb a veľmi zvrátených mocenských 

chúťok. Toto všetko sa však deje len preto, že Vám strach zobral Váš vnútorný zrak.  

Nehovorím Vám tieto veci preto, aby som Vás súdil, ale hovorím Vám ich preto, aby ste 

pochopili, čo sa stalo a ako strach začal ovládať a manipulovať Vás, ľudské bytosti, a akým 

spôsobom to dosiahol. 

Je nesmierne dôležité, aby ste to čo Vám hovorím prijímali ako POZNANIE a nie ako 

posudzovanie, kritizovanie a odsudzovanie. Je to len pomenovanie toho, čo sa v súčasnosti deje. 

Nie je to žiadne odsúdenie. Preto Vás žiadam, aby ste  naplnili  svoje srdcia súcitom k sebe samým, 

a aby ste sa s nesmiernym a nekonečným súcitom pozerali na ľudské bytosti, a na celú  ľudskú 

spoločnosť. 

Hierarchia, ktorú ste ako ľudské bytosti na Matke Zemi vytvorili mala ďalekosiahle 

následky, pretože následok, ktorý priniesla hierarchia je MOC. A moc je nesmierne, 

nesmierne, nesmierne veľká a  nepredstaviteľne silná energia strachu. 

Ja teraz tú energiu moci aj cítim. Viem že som chránená, veľmi chránená energiou Božej 

milosti a napriek tomu vnímam a cítim tú nesmiernu a nekonečnú ťažobu, ktorú vytvára energia 

moci. Je to ako keby ma niečo privalilo, ako keby celá planéta ležala na mne, a ja sa pod jej 

ťarchou nedokážem vôbec pohnúť. 

E-ner-gia  mo-ci  do-ká-že  ú-p-l-ne  ro-z-dr-viť pod-sta-tu  ľud-skej  du-še,  a-k  ju o-v-

l-á-d-n-e. Tá-to si-la ju roz-tr-há ú-pl-ne na ku-sy. Je to e-ner-gia s-t-ra-chu, kto-rá naj-viac 
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ov-lá-da ľud-ské sr-d-cia a by-tos-ti. Veľ-mi ťaž-ko sa mi s tou-to e-ner-giou roz-prá-va, pre-

to-že sa cí-tim a-ko ke-by na m-ne le-žal ce-lý Ves-mír.  

Je to ne-p-red-sta-vi-teľ-ne ťa-ž-ké. A-k tá-to e-ner-gia z-ví-ťa-zí nad ľud-skou by-tos-

ťou, t-ak o-na vô-bec ne-do-ká-že-me ko-nať zo svo-jej pod-sta-ty. E-ner-gia mo-ci je ne-pred-

sta-vi-teľ-ným s-pô-so-bom zná-so-be-ná e-ner-gia s-t-ra-chu a o-na ras-tie a ži-je prá-ve 

z  ľud-skej kru-tos-ti a bez-cit-nos-ti. 

Otázka: Čo môžeme vtedy urobiť? 

Odpoveď: O-D-P-Ú-Š-Ť-A-J-T-E.  S-T-Á-L-E O-D-P-Ú-Š-Ť-A-J-T-E.   

O-d-púš-ťa-ním vy-t-vá-ra-te  e-ner-giu sú-ci-tu. Len e-ner-gia sú-cit-nej Lás-ky 

mô-že v se-be roz-pus-tiť tú-to bez-cit-nosť, kru-to-sť a ľa-hos-taj-no-sť.   

A v-te-dy sa roz-pus-tí a st-ra-tí v sú-cit-nej Lás-ke aj tá-to e-ner-gia mo-ci. Sú-

cit-nú Lás-ku náj-de-te, ak zač-ne-te od-púš-ťať sa-mi  se-be. V to-m-to od-pus-te-ní 

a sú-ci-te k sa-mé-mu se-be sa po-tom roz-pus-tí  ľa-hos-taj-no-sť,  k-to-rú ste sa-mi 

vo-či se-be vy-t-vo-ri-li.  

Vi-dí-te a-ko je sú-cit-ná Lás-ka nes-mier-ne dô-le-ži-tá  pre uz-dra-ve-nie a    

vy-lie-če-nie sa-mých se-ba a v-še-t-kých ľud-s-kých by-tos-tí. Tým, že sú-cit-ná Lás-ka 

nie je Va-šou sú-čas-ťou, ne-do-ká-že-te  O-d-púš-ťa-ť  sa-mi se-be a-ni tým dru-hým. 

Začala som vnímať ostrú bolesť. 

Otázka: Kde túto bolesť cítiš?  

Odpoveď: V sr-d-ci. Ve-ľ-mi ma pi-chá a bo-dá v sr-d-ci. A to čo ma  ta-m  bo-dá a  pi-chá 

je prá-ve ľa-hos-taj-no-sť.   

Da-l so-m Vá-m aj roz-prá-vku o Ľa-do-vej krá-ľov-ne, aby ste už ma-lým  de-ťom mo-

h-li vys-vet-ľo-vať, čo to z-na-mená keď ľu-d-s-ké s-r-d-ce je ľa-hos-ta-j-né. Keď je stu-de-né 

a-ko kus ľa-du. Je to ta-ké pre-to, že v ňom chý-ba sú-cit.  Ale ani tá-to roz-prá-v-ka Vám ne-

po-moh-la po-cho-piť ako je sú-cit nes-mier-ne  dô-le-ži-tý pre Váš ži-vot. Nie je to vý-čit-ka 

z mo-jej st-ra-ny, len Vám ch-cem   po-ve-dať, že stá-le sa Vám sna-žím po-má-hať vše-t-ký-

mi mož-ný-mi pro-st-ried-ka-mi. Ja viem, že ste po-sol-st-vo tej-to roz-prá-vky ne-do-ká-za-li 

po-cho-piť, pre-to-že ste ju nev-ní-ma-li svo-jím v-nú-tor-ným zra-kom. 

Pro-sím, po-môž mi, le-bo už je to-ho na m-ňa veľ-mi ve-ľa. Už  t-en t-l-a-k,  ne-do-ká-žem 

u-nie-sť. 

Po chvíli prišla ďalšia rada.   

Za-páľ-te s-vieč-ku s e-ner-giou mi-lu-jú-cej lás-ka-vos-ti Mat-ky Má-rie a po-mo-d-li-te sa 

mo-d-lit-bu, k-to-rú som Vám dal. Tá-to mod-lit-ba má ne-s-mie-r-nu a nep-red-s-ta-vi-te-ľ-ne veľ-

kú uz-dra-vu-jú-cu si-lu, ak ju po-vie-te z h-ĺ-b-ky svoj-ho  s-r-d-ca. To-to pou-če-nie je nes-mier-

ne dô-le-ži-té, le-bo o-na moh-la cí-tiť a vní-mať  veľ-mi, veľ-mi veľ-kú e-ner-giu Lás-ky, ale aj 

veľ-ko-sť a si-lu e-ner-gie s-t-ra-chu,  keď sa pre-mie-t-ne do mo-ci, a-by ste zá-ro-veň po-cho-pi-li, 

a-ký nes-mier-ne veľ-ký   da-r  so-m ako Lás-ku vlo-žil do va-šich rúk. 

A-ko mô-že-te cez svo-je ru-ky, cez kto-ré prú-di e-ner-gia bez-pod-mie-neč-nej Lás-ky 

a Sú-cit-nej Lás-ky, z va-šich s-ŕ-d-c, ten-to  s-t-ra-ch roz-púš-ťať. 
 

MODLITBA LÁSKY 
 

Mi-lo-va-ný  Bo-že,  MA-T-KA a O-TE-C,  k-to-rý  si  u-lo-že-ný v mo-jom  s-r-d-ci,  pos-väť  

sa  Lás-kou me-no Tvo-je, prí-ď  Krá-ľov-stvo Lás-ky Tvo-jej.      

V tomto momente sa energia, ktorá mi zvierala hrdlo a nedovoľovala mi hovoriť,  rozpustila a 

stratila. Vnímala som energiu bezpodmienečnej Božej Lásky, ktorá sa ako nádherné teplo rozliala po celom 

mojom tele. Modlitbu Lásky som už mohla dokončiť normálnou rečou. 
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Buď vôľa Tvoja, ako v Nebi, tak i na Zemi, tak i v celom Stvorení a tak i vo mne buď vôľa 

Tvoja.  

Ďakujem Ti, za chlieb môj každodenný, ktorým ma požehnávaš a odpusť mi svojou Láskou     

a Milosťou moje viny, ako i ja odpúšťam s Láskou všetkým tým, ktorí sa proti mne previňujú,         

ako i ja s Láskou odpúšťam sama sebe. 

Ďakujem Ti, že ma sprevádzaš a že ma prevádzaš svojou Láskou, cez akékoľvek pokušenie.  

Nech Láskou Tvojou som zbavená od všetkých negatívnych nánosov uložených v mojom srdci.                 

Nech  kráľovstvo Lásky Tvojej je večné naveky, ako v Nebi, tak i na Zemi, tak i v celom Stvorení         

a tak i vo mne. Amen 
 

Vždy môžete pri svojich liečeniach z hĺbky svojho srdca sa modliť túto modlitbu, ktorá 

znásobí, nepredstaviteľným spôsobom znásobí,  liečenie cez  vaše ruky, ktoré ľudským bytostiam 

odovzdávate. 

Moc je taká energia strachu, ktorá takým nepredstaviteľným spôsobom ohromí,  zovrie 

a ochromí ľudské bytosti, že ani nedokážu, absolútne nedokážu konať, vnímať a cítiť zo svojej 

podstaty. Sú to ľudské bytosti, ktoré sú plne, stopercentne ovládané a manipulované strachom, 

a prostredníctvom nich potom koná strach. 

Všetky ľudské bytosti, ktoré v súčasnosti vedú a riadia Vašu ľudskú spoločnosť sú ovládané 

práve touto energiou moci. Preto si uvedomte, že prostredníctvom nich koná strach.  

Aby ste dokázali toto smerovanie zmeniť, potrebujete vo svojich srdciach vytvárať veľa 

Lásky a Súcitu, ktorý pošlete práve týmto ľudským bytostiam. Len týmto spôsobom ich dokážete 

uzdraviť. Len cez Súcitnú a Bezpodmienečnú Lásku, ktorú im budete posielať, môžu potom 

precitnúť a dostať sa z osídiel moci a strachu, ktorý ich do tejto energie uväznil a zviazal.                       

Keby im bolo dovolené konať s Láskou, ktorá je zamknutá v ich srdciach, nikdy by neprijali 

rozhodnutia, ktoré by viedli k vojnám, zabíjaniu a ničeniu druhých ľudských bytostí a Matky Zeme.  

Každé rozhodnutie, ktoré je rozhodnutím k boju, je rozhodnutím strachu.  

Všímajte si sami na sebe kedy dovolíte strachu, aby rozhodoval za Vás, a kedy sa 

rozhodujete s Láskou, kedy sa rozhodujete zo svojej podstaty. Keď si to budete všímať a učiť sa, 

pochopíte, že vždy keď sa rozhodnete a rozhodli ste sa pre Odpustenie, tak vtedy ste konali z Lásky. 

Vtedy ste dovolili Súcitu a bezpodmienečnej Láske vo Vašom srdci prehovoriť. Vtedy ste vytvorili 

energiu, ktorá neživí strach a nezväčšovali ste tak jeho pôsobenie na Vás samých a ostatné ľudské 

bytosti.  

Potrebujete sa v situáciách, ktoré prežívate, naučiť rozhodovať iným spôsobom.  

Potrebujete sa naučiť rozhodovať s Láskou. Väčšinu vašich rozhodnutí však ovláda strach, 

preto, aby sa vo vašom srdci vytvorila bolesť. 

Ak vytvoríte bolesť, a to akýmkoľvek spôsobom, tieto energie vždy 

podporujú a živia strach.  Je to tak vždy, za každých okolností. 


