
PRVOTNÁ MANIPULÁCIA STRACHU – 2. časť 
  

Keď ako ľudská bytosť ste v krajnej polohe, kde je len Láska, nedokážete vidieť prichádzajúce 

nebezpečenstvo, pretože si myslíte, že tak ako VY konáte v Láske,  v prospech každej ľudskej bytosti a 

ste prajný, dobrosrdečný,  láskavý a starostlivý k všetkým ľudským bytostiam, budú tak konať aj ostatní.  

A vtedy nedokážete vidieť neúprimnosť, falošnosť, neprajnosť, chamtivosť,  závisť 

a pomstychtivosť tých iných ľudských bytostí a tak sa veľmi ľahko necháte manipuľuvať tými druhými. 

Pretože si myslíte, že všetky ľudské bytosti sú rovnako láskavé, dobré, prajné a milujúce ako Vy 

sami a tak ste prestali byť voči  strachu ostražitý.  

A rovnako ako druhá krajná poloha, kde ste naplnený strachom a nevidíte Lásku okolo seba, vo 

vás vytvára pocit, že všetci vás chcú okradnúť, všetci klamú, všetci podvádzajú, nikto nehovorí pravdu 

a tak si myslíte, že všetky ľudské bytosti bez rozdielu sú chamtivé, nenásytné, že vám závidia, nedoprajú, 

usilujú sa získať váš majetok pre seba a tak  nikoho nemilujete, rovnako ako nedokážete  milovať samých 

seba a tak nevidíte Lásku okolo seba a rovnako vás veľmi ľahko dokáže strach  manipulovať a oklamať 

falošnými obrazmi, ktoré vám  predostrie. 

Len vtedy,  keď stojíte v strede, dokážete vnímať Lásku i Strach a len vtedy dokážete 

rozoznať všetky manipulácie, klamstvá a falošné obrazy, ktoré vám strach podsúva . 

Práve Láska vám pomôže vidieť,  objektívnu pravdu a pomôže vám prehliadnuť 

falošné obrazy podsúvané strachom a vtedy vás  strach už  neoklame. 

A vtedy sa dokážete  sami slobodne rozhodnúť, pretože vnímate svojím vnútorným 

zrakom objektívnu pravdu. A napriek tomu, že ostatné ľudské bytosti vytvárajú rôzne 

očakávania k tomu, ako sa máte rozhodovať a konať, dokážete sa absolútne slobodne 

rozhodnúť a konať sami podľa seba a objektívnej pravdy, ktorú svojím srdcom vnímate 

bez ohľadu na to, aké sú očakávania všetkých ostatných ľudských bytostí. 

Vtedy si za týmto svojím rozhodnutím aj dokážete stáť.  

Je to sila vašej Viery, že ste sa rozhodli správne.  

Ak sa takto dokážete rozhodnúť nedovolíte strachu, aby zovrel vaše srdce a vysunul vás na tú 

pomyselnú stranu  tejto húpačky, na ktorej stojíte, ale dokážete zostať stáť v strede po celý život a práve 

preto zostane stále vašou súčasťou nie len Súcit, ale aj Pokora a Úcta k rozhodnutiam každej jednej 

ľudskej bytosti, pretože ju dokážete  prijímať bez akýchkoľvek podmienok, lebo chápate aj vnímate 

a vidíte veľkosť strachu, ktorý túto ľudskú bytosť zovrel a obrazne povedané dokážete  vidieť ako ďaleko 

ju strach vysunul od rovnovážnej polohy, uvidíte  kde  na tej húpačke tá ľudská bytosť visí. 

Vtedy máte v svojom srdci Lásku aj Súcit, ale zároveň nežijete v ilúzii a vnímate aj strach, 

ktorý v živote ľudských bytostí pôsobí. Ale práve cez hlboké pochopenie a porozumenie, ktoré Súcit 

a Láska prináša, žiadnu ľudskú bytosť nekritizujete, neposudzujete a nikoho nesúdite.  

A práve preto dokážete  stále zostať v strede. 

A toto je dôležité, pretože ak kohokoľvek začnete kritizovať, posudzovať a súdiť, prestávate 

stáť v strede  húpačky, v tej rovnovážnej polohe, ale vysuniete sa z rovnovážnej polohy na stranu 

strachu. Stane sa  tak preto, lebo ste začali používať jeho nástroje, ktorými sú kritizovanie, 

posudzovanie, porovnávanie, ohováranie a odsúdenie. 

A toto je jedna z prvých manipulácii strachu, ktorú do vášho života strach prináša, pretože 

prostredníctvom, nich vás veľmi ľahko vysunie z rovnovážnej polohy húpačky na svoju stranu.  

A aký veľký tento výkyv  na stranu strachu bude, závisí od toho ako veľmi kritizujete, 

posudzujete, ohovárate a odsudzujete tých druhých. 

A teraz si sami  môžete rozhodnúť, kde na tejto húpačke stojíte. 

Je to veľmi dôležité, lebo keď toto pochopíte, akým spôsobom vás strach z tejto rovnovážnej 

polohy dostane na svoju stranu, dokážete zo svojho života túto prvú a najdôležitejšiu manipuláciu 



strachu, ktorú do vašej ľudskej spoločnosti  priniesol, odstrániť. 

 A VY ste túto prvú manipuláciu strachu, ktorú vám priniesol, prijali, lebo ste si 

neuvedomili, že je to falošný obraz a manipulácia, ktorú vám podsunul.   

A je priama úmera medzi tým ako ďaleko sa prostredníctvom kritizovania, posudzovania, 

ohovárania a súdenia z tejto roznovážnej polohy  vysuniete a ako potom nedokážete rozoznávať 

falošné obrazy, ktoré vám strach vo vašom  živote podsunie a predloží. 

Je to veľmi jednoduché pre strach, ale nie pre vás ako ľudské bytosti. 

Pretože vaša spoločnosť tieto nástroje strachu a to kritizovanie, posudzovanie, ohováranie 

a odsúdenie prijala za svoju súčasť a  od útleho detstva  vás začne vychovávať k tomu, aby ste sa 

posudzovali, porovnávali a potom jeden druhého kritizovali, ohovárali, odsudzovali a súdili.  

Tieto nástroje sa stali vašou súčasťou, preto veľmi rýchlo prijímate za objektívnu pravdu všetko to 

čo vám strach ako pravdu podsúva  a prijímate to ako ako realitu života a vôbec nevidíte, kde naozaj tá 

objektívna pravda je.  

Aby ste sa navrátili do rovnovážnej polohy v prvom rade by ste 

potrebovali prestať  kritizovať, posudzovať,  odsudzovať a súdiť SAMI SEBA.  

Už som vám veľa krát vysvetlil, že len to čo sa dokážete naučiť sami k sebe, potom 

dokážete urobiť aj vo vzťahu k tým druhým. Je to pôsobenie Vesmírneho zákona -                     

Ako hore, tak dole, ako vo veľkom tak v malom a ako vo vnútri, tak navonok.  

Keď chcete dosiahnuť zmenu vo vašej spoločnosti, je dôležité, aby ste pochopili, že najprv musíte  

urobiť zmenu sami v sebe, vo svojom vnútri a to každý jeden z vás.   

Až vtedy keď prestanete kritizovať, posudzovať, odsudzovať a súdiť sami seba,  dokážete to aj vo 

vzťahu k druhým a táto zmena nastane aj vo vašej spoločnosti. 

A tak ako každý jeden z vás sa na tejto húpačke dostane do rovnovážnej polohy, stane sa tak aj vo 

vašej spoločnosti. A práve preto je tak veľa klamstva, podvodov, neúprimnosti vo vašej spoločnosti, 

pretože v prvom rade klamete, podvádzate a nie ste úprimný sami k sebe.  

A je  falošnou ilúziou celej  vašej spoločnosti, že to dokážete odstrániť stále prísnejšími a tvrdšími 

zákonmi a že sa klamstvá a podvody prijímaním nových prísnejších a tvrdších zákonov z vašej 

spoločnosti stratia.  Nestane sa tak dovtedy, kým to nezmení každý jeden z vás a to sám v sebe.  

Týmto dosiahnete pravý opak  toho čo chcete, pretože tieto nové prísnejšie a tvrdšie zákony 

vytvárajú vo vašej spoločnosti pocit veľkej krivdy a nespravodlivosti u veľkej skupiny ľudských bytostí, 

lebo sú tvorené ako odozva na to, aby zamedzili podvodom a klamstvám, ktoré vytvorili jednotlivci,                   

ale oni postihujú veľké množstvo tých  jednoduchých, drobných a čestných ľudí, ktorí tieto podvody 

a klamstvá neurobili. 

A práve naopak sťažujú im podmienky pre život, prácu a podnikanie, pre ich tvorivosť,  rozlet 

a slobodu v ich živote a tak stále zmenšujú ten slobodný priestor na prejavenie sa tvorivosti každej jednej 

ľudskej bytosti.  

A všetci sa týmto novým zákonom a pravidlám prispôsobíte, ale nevidíte, že je to 

manipulácia strachu k tomu, aby vám bola zobratá vaša SLOBODA, ale  je to zámer 

a vedomé konanie  strachu v ľudskej spoločnosti, pretože najväčšia bolesť, ktorú  strach 

v ľudskej spoločnosti vytvorí,  je vtedy, keď vám zoberie vašu SLOBODU. 

 (Prišla nádherná energia, ktorá sa ako teplo rozliala od srdca po celom mojom tele)  

SLOBODA - je vaše posvätné právo, s ktorým ste boli všetci zrodení. 

SLOBODA - je  vašou nedeliteľnou súčasťou a preto  najväčšia bolesť, 

ktorá sa vo vašom srdci vytvorí,  je tá, keď vám niekto zoberie  SLOBODU  

a to aj vtedy, keď si zoberiete SLOBODU VY SAMI. 



A túto manipuláciu strachu, ktorá sa práve teraz vo vašej spoločnosti deje vôbec 

nedokážete vidieť. A práve preto ste sa  proti nej ani nepostavili. 

A nevidíte, že  prijímaním týchto prísnejších a tvrdších zákonov, príkazov, 

obmedzení a pravidiel beriete SLOBODU SAMI SEBE. 
 

Otázka : Ako z toho von ? 

Odpoveď: Je potrebné prestať  porovnávať, kritizovať,  posudzovať a súdiť sami seba.  

Až vtedy keď to dokážete voči sebe samým, dokážete to aj voči druhým.  

Až vtedy sa to  zmení. 

Ľudské bytosti sa učia príkladom. Je dôležité ten príklad ukazovať druhým. 

Neexistuje iná forma učenia sa ľudských bytostí, 

pretože  ľudská bytosť sa učí svojou vlastnou skúsenosťou. 
Príklad, ktorý jej je ukázaný sa stáva jej skúsenosťou. 

Je dôležité, aby ste to učili druhé ľudské bytosti.  

Ak tak sama vidíš ako sa táto manipulácia stáva súčasťou celej ľudskej spoločnosti a je to tak 

preto, že je súčasťou každej ľudskej bytosti. 

A teraz sa vrátim k Poznaniu, ktoré vám často krát mnohé  duše priniesli ako svoj príklad. 

Uvedomuj si najmä hĺbku a veľkosť príkladu, ktoré priniesli celému ľudstvu  v obdobiach kedy 

bola ľudská spoločnosť ovládaná nesmierne veľkým strachom, lebo vtedy  nesmierne krutým spôsobom  

trestala, lebo tu platil zákon oko za oko, zub za zub.  

Tieto ľudské bytosti dokázali mať v srdci tak veľa Súcitu a Lásky, že prijali každú ľudskú bytosť 

bez podmienok a nikoho nesúdili, nekritizovali a neodsúdili, lebo oni vedeli, vnímali a videli ako veľmi 

sú ostatní ľudia ovládaní strachom,  vedeli, že konajú len tak, ako im to strach dovolil. 

 (Prišla nádherná energia, ktorá sa ako teplo rozliala od srdca po celom mojom tele)  

A tento DAR,  že prestanete súdiť, kritizovať, hodnotiť a posudzovať, vám prináša SÚCIT. 

Ak prijmete SÚCIT do svojich sŕdc, je to tá kvalita a vibrácia LÁSKY, ktorá  

vám prinesie tento DAR, lebo ona má tú silu, aby rozpustila  manipulácie strachu, 

aby ste prestali súdiť, kritizovať, hodnotiť, posudzovať a súdiť. 

Len  s energiou SÚCITU dokážete prezrieť, že je to manipulácia strachu a ona 

sa v tom SÚCITE rozplynie. 

To je energetické vyjadrenie, ako pôsobí vibrácia SÚCITU, akú vibráciu vám 

táto kvalita Lásky prináša. 

A chceli ste vedieť a pýtali ste sa ako môžete tú manipuláciu rozpoznať ?   

A toto je moja odpoveď, preto som vám to takto vysvetlil.  

Ak toto dokážete urobiť, rozpoznáte každý falošný obraz, ktorý vám bude strachom predložený. 

A pomôže vám to rozpoznať práve SÚCIT, ktorý sa stane vašou nedeliteľnou 

súčasťou namiesto hodnotenia, kritizovania, posudzovania a súdenia. 

SÚCIT vám pomôže rozpoznávať manipulácie a všetky falošné obrazy, ktoré  sú vám podsúvané.  

Pomocou SÚCITU dokážete rozpoznať falošné hry  strachu, ktoré s vami stále hrá. Je to 

veľmi jednoduché a ľahké pre ľudskú bytosť , ktorá je naplnená SÚCITOM  a zároveň nesmierne 

ťažké pre tú ľudskú bytosť, ktorá svoje srdce pred LÁSKOU a najmä pred SÚCITOM zatvorila.  

A je to tak preto, že ten SÚCIT práve cez to hlboké pochopenie a porozumenie vám 

umožňuje bez podmienok prijímať druhé ľudské bytosti, pretože vám ako svoj DAR prináša dar 

ODPUSTENIA, MILOSRDENSTVA a  LÁSKAVOSTI k  SEBE SAMÝM a rovnako aj k tým 

druhým ľudským bytostiam. 


