
PRVOTNÁ MANIPULÁCIA STRACHU – 3. časť 
  

 Vrátim sa k prvotnej manipulácii strachu, ktorú vo vašej spoločnosti vytvoril, pretože ona ako 

dôsledok do vašej spoločnosti priniesla chamtivosť, bezohľadonosť, neprajnosť, závisť, ale rovnako aj 

pomstychtivosť,  nenávisť, neodpustenie, zášť, zákernosť, krivdu,  nespravodlivosť a pocity vín. 

A toto všetko vo vašom srdci vytvára energiu bolesti, ktorá je potravou strachu.  

A týmto strach zasial do vás semienka, z ktorých pre neho vzklíči tá úroda, ktorou sa on živí. 

A to je všetka bolesť, ktorá sa potom urodí vo vašich srdciach a v celej vašej spoločnosti,                   

ale  VY to stále nevidíte a nedokážete prehliadnuť a prezrieť a to je manipulácia strachu, ktorou ovláda 

celú  vašu  spoločnosť  a zároveň aj každého jedného z vás. 

A napriek tomu, že strach  opakovane veľkou silou na  celú  ľudskú spoločnosť útočí, odkaz tých 

duší, ktoré k vám opakovane prichádzajú je práve o tom, čo SÚCIT v ľudskom srdci dokáže vytvoriť a 

ich odkaz zostal vo vašej spoločnosti zakódovaný.  

Napriek mnohým manipuláciám, ktoré strach použil k tomu, aby dokázal zneužiť a zmeniť pravdu 

o odkaze, ktorý tieto duše priniesli, tej podstaty, čiže LÁSKY a SÚCITU sa nedokázal dotknúť. 

A to je to, že ich srdce bolo naplnené SÚCITOM a oni dokázali prijímať každú ľudskú bytosť bez 

podmienok,  nikoho, nesúdili, nekritizovali,  nehodnotili a neodsúdili. 

A  napriek všetkým manipuláciám strach túto podstatu nedokázal zmeniť. 

A tak ako  slnečné svetlo žiari cez celé dejiny ľudskej spoločnosti, toto je to SVETLO VIERY, 

ktoré vám tieto duše priniesli. 

Tieto duše ako ľudské bytosti cez celé dejiny ľudstva ukazovali ľuďom práve 

to, že SÚCITNÁ LÁSKA dokáže rozpustiť prvotnú manipuláciu strachu, ktorú do 

vás zasial ako semienka do  zeme a VY ako ľudské bytosti ste ich prijali a živili a tak 

strach vo vašej spoločnosti stále rástol a znásoboval sa a tak  sa znásobovalo 

pôsobenie strachu nie len vo vás samých, ale  zároveň aj v celej spoločnosti. 

A toto je ten  príklad, ktorý tieto duše opakovane prinášajú, ktorý keď prijmete ako svoju 

skúsenosť tak  pomocou neho všetko zmeníte, nie len v sebe samých, ale aj v celej spoločnosti.  

Toto je tá podstata ich odkazu, ktorý vám opakovane  v celých  dejinách ľudstva  prinášajú. 

A táto podstata ich odkazu  je stále ešte zahmlená falošnými ilúziami strachu, do ktorých ju skryl. 

Ak pochopíte podstatu tohto odkazu a prijmete ho  do svojich sŕdc, tak vám 

ako DAR prinesie do vašej spoločnosti ROVNOCENNOSŤ a VZÁJOMNÝ  

REŠPEKT medzi vami ako ľudskými bytosťami. 

Pretože,  keď sa navzájom prestanete hodnotiť, porovnávať, ohovárať, 

kritizovať, posudzovať a odsudzovať, lebo si uvedomíte,  že ste si navzájom všetci 

ROVNOCENNÍ, tak začnete jeden druhého REŠPEKTOVAŤ.  

A vtedy sa vráti nie len k vám ako k jednotlivcom, ale vráti sa do celej 

spoločnosti  hlboká  ÚCTA  a  POKORA  a to vám vráti do vášho života JEDNOTU, 

pretože si začnete uvedomovať  práve  cez  REŠPEKT a ÚCTU, že všetci tvoríte  

jeden jediný celok. 

A keď pochopíte túto JEDNOTU a prijmete  ju SAMI k SEBE, pochopíte                       

aj JEDNOTU k celému stvorenstvu a vráti sa vám ÚCTA k ŽIVOTU ako takému. 

A vtedy navrátite  ROVNOCENNOSŤ  aj ostatným formám života na Matke 

Zemi a tak obnovíte pôvodnú Harmóniu Života na Matke Zemi, lebo si začnete 

hlboko ctiť, vážiť a milovať samotnú Matku Zem ako ROVNOCENNÚ 



a SLOBODNÚ BYTOSŤ a tým sa navrátite na počiatok a tak obnovíte RAJ, 

v ktorom  ste tu na Matke Zemi  na počiatku aj žili. 

Pokiaľ dovolíte strachu, aby táto jeho prvotná manipulácia bola stále vašou súčasťou, 

prostredníctvom nej zrodíte na Matke Zemi nerovnováhu, vytvárate neúctu, nerešpekt,  nerovnocennosť 

a nerešpektovanie nielen voči sebe samým, ale aj voči  druhým ľuďom a aj voči ostatným formám života 

na Matke Zemi, ale aj voči Matke Zemi samotnej. 

A práve preto zostáva strach súčasťou vašich životov a túto nerovnováhu, nerešpekt, neúctu 

a nerovnocennosť vám podsúva ako realitu vášho života, ale je to falošný obraz a ilúzia, ktorú ste prijali 

a ktorá sa stala  súčasťou vášho bytia tu na Matke Zemi a ktorú tu žijete a zažívate a práve preto je 

súčasťou vašich životov tak nesmierne veľa bolesti.  

A toto je uzatvorený kruh, ktorý strach vytvára k tomu, aby vytváral energiu 

bolesti, ako potravu, ktorou živí  sám seba a mohol naďalej zostávať tu na Matke 

Zemi. 

A závisí len na vás, na vašom  vedomom a slobodnom rozhodnutí, či svoj život 

naplníte LÁSKOU, SÚCITOM, MILOSRDENSTVOM  a ODPUSTENÍM, ktoré 

vám vráti naspäť vašu SLOBODU, alebo ho naplníte strachom a jeho nástrojmi, 

ktoré sa stanú vašou súčasťou. 
 

A teraz vrátim sa do života Tu a Teraz. 

V čase druhej svetovej vojny sa na celej Matke Zemi sa vytvorilo nesmierne veľa bolesti, strachu, 

bezmocnosti, beznádeje a vtedy nepredstaviteľne veľké množstvo ľudských bytostí úpenlivo prosilo 

o pomoc a práve preto sa opäť vytvoril plán ako navrátiť týmto ľudským bytostiam, dušiam a ľudstvu 

Svetlo Viery, aby sa vrátila Dôvera, Láska a Nádej na Matku Zem. 

A preto sa znovu mnohé duše rozhodli navrátiť na Matku Zem ako ľudské bytosti so svojím 

osobným plánom a poslaním, ale aj s poslaním vrátiť ľudstvu Poznanie o pôsobení Lásky na Matke Zemi 

o jej uzdravujúcej a liečivej sile, o tom  ako strach vytvára falošné ilúzie a obrazy, ktoré vám posdúva, 

o tom ako pôsobí energia Lásky a ako to funguje v energetickej rovine, ktorá je odlišná od tej hmotnej, 

ktorú dokážete vidieť svojimi fyzickým zrakom, čiže svojimi očami. 

A tak v  synchronicite pôsobenia Vesmírnych zákonov sa vytvorili príležitosti k tomu, aby sa tieto 

duše na svojej ceste životom mohli stretnúť a spojiť svoje životy a ďalej kráčali vedno spolu ako skupina,                        

v ktorej sa môžu navzájom podporovať, pomáhať si a tak byť príkladom pre tých druhých a zároveň ich 

aj prijať, aby aj tí druhí  mohli kráčať po tejto ceste Lásky, Súcitu a Odpustenia v svojom životom. 

A tak vedzte, že táto cesta, je cesta LÁSKY, SÚCITU, PRIJÍMANIA, 

POCHOPENIA, POROZUMENIA, MILOSRDENSTVA, ODPUSTENIA, ÚCTY, 

REŠPEKTU i POKORY k týmto darom, ktoré na tejto ceste nachádzate a ktoré 

k vám jednotlivcom postupne prichádzajú, tak ako ste pripravení  ich prijímať 

a prostredníctvom,  nich vraciate sami sebe SLOBODU a učíte to aj druhé ľudské 

bytosti. 

A vedzte, že  je nesmierne dôležité, aby ľudstvo ako také zostalo SLOBODNÉ, 

aby sa mohlo SLOBODNE ROZHODOVAŤ . 

A vedzte, že  SLOBODNE  sa  ROZHODUJETE len vtedy, ak sa rozhodujete 

VEDOME, lebo len vtedy a len vtedy dokážete prijímať za svoje rozhodnutia 

ZODPOVEDNOSŤ v širších súvislostiach. 



 Ak stratíte SLOBODU, nerozhodujete sa SLOBODNE, 

neprijímate za svoje rozhodnutia ZODPOVEDNOSŤ, ale 

rozhodujete sa len tak, ako vám strach, ktorý vás ovláda, dovolí.   

A že to tak je, vôbec, ale vôbec  nevidíte, neprijímate to, ani si to 

neuvedomujete a necítite to. 

A vtedy ničíte podmienky pre život nie len sami sebe, ale aj všetkým bytostiam 

a ostatným formám života, ktoré spolu s vami tu na Matke Zemi žijú. 

A toto je uzatvorený kruh. 

A uvedomte si, že platí bez ohľadu na to, či toto Poznanie je vašou súčasťou 

a konáte vedome, alebo toto Poznanie nie je vašou súčasťou a VY konáte nevedome. 

A tak vám postupne  odovzdám všetky Poznania o tom ako fungujú Vesmírne zákony, aké sú 

prepojenia v energetických rovinách, ktoré sú pre váš fyzický zrak nedostupné a ktoré nemôžete 

fyzickými očami vidieť, aby ste tomu mohli porozumieť a aby ste to mohli učiť a odovzdávať ďalej 

druhým ľudským bytostiam. 

Na Matke Zemi  je v súčasnosti veľmi veľa duší, ktoré sa podujali toto poslanie prijať a tak sa 

otvorte svetu a odovzdávajte tieto Poznania aj  tým druhým ľudským bytostiam a to  v takej forme, aby 

ich aj oni mohli pochopiť, ďalej učiť a odovzdávať, aby sa mohli znásobovať počty ľudských bytostí, 

ktoré dokážu urobiť túto zmenu vo svojom vnútri, aby aj oni mohli byť tým druhým príkladom. 

Je to nesmierne dôležité, pretože hlas jednotlivca dokáže väčšina umlčať, prekričať, potlačiť.  

Väčšina ho dokáže  potlačiť do zabudnutia, ale hlasy mnohých ľudských bytostí nezaniknú.  

A to je to, že v JEDNOTE  je SILA. 
Preto je dôležité, aby bolo stále viacej a viacej ľudských bytostí,  ktoré porozumejú Vesmírnym 

zákonom i tomu ako tieto  energie prúdia, aké majú zákonitosti, ako jedna druhú navzájom podporujú, 

ako sa ovplynňujú a prepájajú a aké energetické prúdenia spoločne vytvárajú. 

V týchto skupinách duší, ktoré prišli na Matku Zem, je veľmi hlboká a čistá Láska i Súcit, ktorým  

vo vzťahu  sami k sebe a zároveň i k druhým ľuďom, boli požehnané  a tak dokážu navzájom prijímať 

skúsenosti, ktoré  si medzi sebou cez všetky veky odovzdali, pretože oni dospeli k Poznaniu, že si tú 

skúsenosť  sami pre seba ako jednu z možností vybrali a preto si dokážu navzájom, ale aj  sami sebe 

odpustiť. 

A práve tým, že dokážu medzi sebou rozpustiť tie dávne bolesti a neprijatia  v  Láske a Odpustení, 

dokážu tým Svetlom Lásky a Súcitu ísť príkladom pre tie druhé ľudské bytosti a tak aj oni potom pocítia 

vo svojom vnútri túžbu svojej duše,  aby  vrátili sami sebe  SLOBODU. 

TÚŽBA vašej duše je najsilnejšia tvorivá sila vo vašom vnútri.  

TÚŽBA je to, čo vás vo vašich životoch  vedie vpred. 

 

 

 

 

 


