
Nedôvera -2.časť 

A teraz sa vrátim k tej lodi. 

Ak vytvoríte týmto bojom v svojom srdci bolesť, vždy vás to hodí do špicu lode.  Na začiatku som 

vám vysvetlil, že aj keď si myslíte, že smerujete k hornému špicu lode, tak vždy smerujete nadol, bez ohľadu 

na to, aká je vaša vlastná  predstava. 

A teraz si uvedomte túto súvislosť. 

Keďže v každom prípade vždy smerujete nadol a nikdy nie nahor, tak si dobre 

uvedomte, že žiadny boj nikdy nemá žiadneho víťaza, pretože táto cesta nikdy nevedie 

smerom nahor, ale vždy smeruje nadol a prináša vám okrem bolesti aj utrpenie, 

bezmocnosť, hnev, nenávisť a porobu,  pretože vám zoberie vašu SLOBODU a vaše 

právo sa  SLOBODNE ROZHODOVAŤ. 

Ak ste v zovretí strachu a máte v svojom  vnútri bolesť, nedokážete sa rozhodovať slobodne, ale len 

tak, ako vám to strach, ktorý vás zovrel do svojej moci dovolí.  

A vtedy  sa nerozhodujete zo svojej podstaty , z Lásky a práve preto sa nerozhodujete  slobodne 

a strácate samých seba. 

Ako ľudské bytosti a ľudstvo je pre vás nesmierne dôležité, aby ste s i uvedomili 

a konečne pochopili, že žiadne vojny, žiadny boj nemá nikdy  víťaza. 

Vždy, absolútne vždy ste všetci na strane tých porazených. 

A práve preto, že toto všetko nechápete a nerozumiete tomu, má  strach nad vami 

ako ľudstvom stále  takú nesmierne veľkú moc. 

A Vesmírny zákon, ktorý vám tento princíp vysvetľuje a ktorému stále 

nerozumiete,  je : Ako hore, tak dole, ako vo veľkom tak v malom, ako vo vnútri, tak 

navonok. 

A znovu sa vrátim k tomu, že najdôležitejšie čo  ľudstvo ako celok môžete urobiť je to, že každý 

jeden z vás začne chápať a rozumieť sám sebe. 

Pretože len vtedy, keď každý jeden z vás pochopí to kým je, čo je jeho podstatou, tak spozná 

a porozumie sám sebe a prestane vytvárať v svojom vnútri bolesť, práve preto, že prestane bojovať sám so 

sebou a vtedy  sa to odzrkadlí aj vo vašej ľudskej spoločnosti. 

Až vtedy obnovíte vo vašej spoločnosti rovnováhu a harmóniu bytia a dokážete vrátiť na Matku Zem 

harmóniu bytia v Jednote, Láske a Rovnocennosti medzi všetkými bytosťami.  

Dovtedy pokiaľ budete bojovať sami v sebe ako jednotlivci, budete bojovať i medzi sebou vo vašej 

spoločnosti, nie len ako človek s človekom, ale aj národy medzi sebou a aj VY ako ľudstvo s ostatnými 

bytosťami a inými formami života na Matke Zemi. 

To čo v tomto prípade strach proti vám ako ľudským bytostiam zneužíva je 

skutočnosť, že  nedokážete prijať  a prijímať svoje vlastné rozhodnutia bez podmienok. 

A prostredníctvom svojho nástroja, ktorý nazývate POCHYBNOSTI, vám spätne 

vytvára vo vašom vnútri to, že  neprijímate svoje rozhodnutia a práve tým neprijatím 

ste začali proti sebe samým bojovať a tak vytvárate v svojom srdci a vnútri prvotnú 

bolesť. 

Je to hlboké nepochopenie Zákona Slobodnej vôle, pretože VY ako bytosti 

zrodené z Lásky na Matke Zemi, máte posvätné právo sa rozhodnúť akokoľvek, lebo  

všetko je pre vás možnosť a príležitosť a prináša vám to skúsenosť. 



A toto je to, čo v súčasnosti nedokážete vo vašej ľudskej spoločnosti pochopiť, 

pretože ste úplne zrušili energetický význam slov  „BEZ PODMIENOK“ a vytvorili ste 

množstvo zákazov, rôznych podmienok a obmedzení pre seba samých, čím ste sami sebe 

zobrali svoje posvätné právo slobodne sa rozhodovať a to akokoľvek. 

A už som vám veľa krát vysvetlil že  SLOBODA a Slobodná vôľa je tým 

najzákladnejším a najposvätnejším právom, ktoré bolo darované vašej duši pri jej 

zrodení.  

A práve preto, že vaša duša toto Poznanie má a je jej súčasťou a VY  Slobodnú 

vôľu a posvätné právo slobodne sa rozhodovať sami sebe beriete, nie ste v súlade 

a nežijete svoj život v súlade so svojou dušou. 

A tak vytvárate sami v sebe ten tlak a napätie práve z toho neprijatia svojich 

vlastných rozhodnutí. 

A tento tlak, ktorý vytvoríte voči sebe samým je práve tá bolesť, ktorú v svojom 

srdci cítite. 

A toto je práve to, čo strach zneužije proti vám, aby vás zovrel do svojej moci 

a prinúti vás bojovať pri sebe samým. 

Preto máte v svojom vnútri tak veľa nespokojnosti so  sebou samými, pretože neviete sami seba 

prijímať bez podmienok.  

A tým, že to nedokážete voči sebe samým, nedokážete to ani voči druhým.  

A preto je nespokojnosť v celej vašej spoločnosti.  

A táto nespokojnosť je veľmi silným manipulatívnym nástrojom strachu, pretože kým 

nevidíte podstatu to, z čoho sa vo vás tá nespokojnosť vytvorila, tak strach dokáže za ňu skryť 

akýkoľvek falošný obraz a tak vám sám podsúva obrazy   vašej nespokojnosti, ktoré preniesol 

do hmotnej roviny najmä v tom zmysle, že chcete mať stále viac a viac v tej hmotnej rovine, 

ako keby vo vás vytvoril hlad po tých hmotných statkoch a vy nevidíte tú objektívnu pravdu, 

že tá nespokojnosť je úplne inde.  

Tá nespokojnosť  je v tej energetickej rovine, nie v tej hmote. 

A kým ju tam, teda v energetickej rovine nedokážete naplniť, ten hlad v tej hmote 

budete stále cítiť čoraz väčší a väčší a vedzte že NIKDY ho neuspokojíte.  

A pri tom stačí tak málo, aby ste prijali sami seba. 

Táto nespokojnosť, ktorá  sa prenesie z energetickej roviny do hmoty spôsobuje to, že ničíte týmto 

svojím hladom  a nespokojnosťou, lebo sa vám stále máli, podmienky pre život nie len sebe samým, ale aj 

všetkým ostatným formám života, žijúcim na Matke Zemi. 

 A je najvyšší čas pre vás ako  ľudské bytosti, aby ste to zastavili, ak chcete na Matke Zemi v tej 

hmote naďalej prežívať i VY SAMI, pretože tie iné formy života, ktoré nevidíte fyzickým zrakom tie tu 

zostanú, ale ak zničíte podmienky pre život sami sebe, tak vy  tu už nebudete môcť žiť. 

Ak by ste to zmenili sami v sebe, vo svojom vnútri, zmení sa to rovnako aj v celej vašej spoločnosti 

a vy prestanete ničiť Matku Zem ako vedomá a slobodná bytosť, pretože prestanete ničiť sami seba.  

To je ten obraz vo veľkom, lebo platí  ako  v malom, tak vo veľkom. 

 

A uvedomte si teraz ďalší príklad. 

Nestačia vám veľké domy, autá, prepychové vily, jachty, šperky k tomu, aby ste našli vo svojom 

vnútri Pokoj a Mier a stále ste ako ľudské bytosti vo vašej spoločnosti nespokojné. 



 A teraz si predstav domorodé kmene  v Austrálii, ktoré žijú v súlade s Matkou Zemou a z vášho 

pohľadu žijú v chudobe a sú pre vás primitívne a na rozdiel do vás tieto ľudské bytosti sú v svojom vnútri 

spokojné. 

Spokojnosť nie je vyjadrená   veľkosťou  bankového konta, jachtou, domov, či množstvom áut. 

SPOKOJNOSŤ  je  vyjadrená tým, čo ľudská bytosť cíti v svojom vnútri. 

To určí, či v tejto lodi  stojí rovno a vzpriamene v strede, alebo sa plazí po zemi v 

cípe lode a má obrovský strach, aby z nej nevypadla. 

A to je ten rozdiel, keď váš život riadi strach a keď ho riadite vy sami, lebo ste 

pochopili, že VY SAMI  STE LÁSKA.  

Vedome riadite,  rozhodujete a žijete to, čo tvoríte,  len vtedy, keď pochopíte 

a porozumiete Zákonu LÁSKY,  teda tomu, že VY SAMI  TOU LÁSKOU STE.  

Pokiaľ to neprijímate, nechápete a nerozumiete tomu, váš život riadi strach.  

Nerozhodujete o svojom ŽIVOTE VY SAMI, ale  veríte falošným obrazom a ilúziám, 

ktoré vám strach  predkladá, že to čo žijete sú vaše slastné slobodné rozhodnutia.  

Ale nie je to tak. Je to falošná ilúzia slobody, ktorú vám strach dovolí žiť a to len do tej 

miery, ako sa on sám rozhodne.,  

A vy potom konáte a rozhodujete sa tak, ako vám to strach, ktorý ovládol vaše vnútro 

dovolil. K tomu, aby vás strach dokázal  vyhodiť z toho stredu, zraziť na kolená a doslova 

šmariť do ktoréhokoľvek cípu lode, dokáže  zneužiť  aj nástroje Lásky, ktoré sú jej súčasťou, 

pretože to čo Lásku dokáže na jednej strane posilňovať, môže ju na druhej strane zároveň aj 

oslabovať.  

A je to tak práve preto, že tu na  Matke Zemi všetko pôsobí dualite.  

Ale je to v poriadku, lebo je to  vedomý zámer Stvoriteľa k tomu, aby ste mohli lepšie 

porozumieť sami sebe a tomu, kým ste.  

Ak by tu na Matke Zemi nepôsobila dualita a neexistoval by protipól Lásky, teda 

strach, nikdy by ste nemohli spoznať a pochopiť sami seba, lebo by neexistoval práve ten 

protipól. 

Ak by neexistovala TMA, nevideli by ste, čo znamená  SVETLO. 

A už som vám povedal a vysvetlil, že Dôvera, Viera a Nádej sú nedeliteľnou, 

nerozdeliteľnou a neoddeliteľnou súčasťou Lásky, ktoré ju posilňujú a znásobujú a ak 

stratíte, ktorúkoľvek z nich, tak sa postupne z vášho života stratia všetky. 

A váš život  sa prepadne do tmy strachu a beznádeje.  

A vtedy už neviete nájsť cestu späť  k Láske v tom živote, ktorý práve žijete.  

A práve preto, že Dôvera je zrodená z Lásky, ktorá prúdi medzi vami ľudskými 

bytosťami, ak sa zmení na prejav nedôvery, vás  zasiahne práve vo  vašom strede, pretože 

Dôvera ako taká je nedeliteľnou súčasťou Lásky.  

A veľkosť toho protiúderu tej nedôvery, je o to väčší, o čo je väčšia  Láska, ktorá medzi 

ľudskými  bytosťami prúdila.  

Práve preto vás Nedôvera dokáže   zraziť na kolená a doslovne vás vymrští z toho 

stredu a dokáže vás hodiť až do cípu tej lode a je jedno do ktorého, lebo vždy je to smerom 

nadol. 


