
PRVOTNÁ MANIPULÁCIA STRACHU – 4. časť 
 

 

TÚŽBA vašej duše je najsilnejšia tvorivá sila vo vašom vnútri.  

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

Ak dokáže ľudská bytosť zavnímať túžbu svoje duše, porozumie tak poslaniu, s ktorým sa 

na Matku Zem narodila  a vtedy dokáže  cez tento les, touto horou kráčať priamo k vrcholu bez 

zbytočných odbočiek, pomýlených vracaní sa naspäť, bez nekonečného a zbytočného počtu zákrut, 

lebo vtedy jej na cestu svieti Svetlo Viery, ona má v sebe Vieru,  Dôveru a Nádej, ktoré ju po 

priamej ceste vedú k vrcholu.  

A vtedy ľudská bytosť kráča po tejto ceste ŽIVOTOM s veľkou radosťou, s nadšením 

z tvorenia a s vďačnosťou za všetko to, čo jej ŽIVOT prináša i za ŽIVOT sám. 

A vtedy ľudská bytosť dokáže vytvárať  energiu šťastia vo svojom srdci a napĺňa touto 

energiou nie len samú seba, ale aj všetky bytosti, ktoré sú okolo nej a tak dokáže svietiť ako maják, 

ktorý ukazuje cestu mnohým ďalším ľudským bytostiam. 

ŠŤASTIE je veľmi krehká, nežná, neuchopiteľná esencia Lásky, pretože 

ŠŤASTIE  je veľmi vysoká vibrácia a vytvára ju ľudská bytosť vtedy, keď dokáže 

žiť svoj Život  v súlade so  svojím poslaním a dokáže naplniť túžbu svojej duše, ktorú 

svojím srdcom cíti, že je jej súčasťou a tak napĺňa svoj život podstatou toho, čím 

ľudská  bytosť je -  a to je LÁSKA ako taká, vo všetkých jej formách a pre každú 

ľudskú bytosť je to jej vlastný, vnútorný uhoľ pohľadu a preto ŠŤASTIE  ako také 

je veľmi krehké a neuchopiteľné, pretože pre každého z vás je to  jedinečné a osobité, 

čo vytvárate len VY SAMI, ale  pre tých ostatných to už neplatí. 

Samozrejme strach vám podsúva ilúziu falošného šťastia, ktoré vo vás vytvára veľké množstvo 

peňazí, majetku, bohatstva či rýchlych áut, prepychových domov, veľkého množstva mileniek či 

milencov, ale to je falošný obraz šťastia. Je to obraz vytvorený vaším egom, ale nie vašou dušou. 

Tú skutočnú esenciu šťastia prežijete vtedy, keď ste v súlade s túžbami vašej duše a s poslaním, 

s ktorým ste sa do tohto života narodili. 

A kedže mnohí z vás nedokážu porozumieť tomu čo cítia v svojom vnútri, lebo sa to zámerne 

neučíte rozpoznávať a zámerne sa neučíte porozumieť svojim pocitom vo vnútri, nerozumiete tomu, čo 

vám vaša duša túži povedať.  

Preto ste tento falošný pocit šťastia, ktorý vytvoril strach v spolupráci s egom prijali za realitu 

vášho života ako celá spoločnosť. 

A ako  merítko šťastia ste stanovili veľkosť bohatstva tej ktorej bytosti a preto sa tak celá 

spoločnosť  pachtíte za majetkom ako takým, aby ste čo najviac vlastnili a tak ste stratili z vašej 

spoločnosti to krehké spojenie medzi medzi sebou, ľudskými bytosťami navzájom. 

To spojenie, ktoré vás kedysi  dávno spájalo v Láske, v hlbokom pochopení, porozumení, 

spolupartičnosti a súcite, ale aj vo veľkej radosti a hravosti celé rodiny, kde spoločne na jednom mieste 

žili a tvorili od pravnukov, vnukov, detí, rodičov, prarodičov a praprarodičov, všetky generácie duší, 

ktoré sa spolu v tej jednej rodovej línii zrodili na Matku Zem, aby si navzájom mohli odovdzdať svoje 

skúsenosti a učili sa príkladom  jeden od druhého, lebo všetko to, čo prežijete a prijmete ako svoju 

skúsenosť sa stáva vašou súčasťou.  

A tým, že ste prerušili toto spojenie, prestali ste si odovzdávať tieto poznania a skúsenosti a tak 

musíte prežiť oveľa viacej životov, aby sa tieto skúsenosti stali vašou súčasťou. 

A ochudobňujete nové generácie o múdrosť a láskavosť vašich starých rodičov a prarodičov  



a zároveň ochudobňujete tie staršie generácie o prirodzenú hravosť, veselosť,  priamočiarosť a destskú 

úprimnosť,  ktorú prinášajú so sebou nové generácie. 

A porušili ste tento kruh, tento prirodzený kolobeh, ktorý bol na Matke Zemi 

v harmónii  bytia vytvorený, aby ste sa ako ľudské bytosti od seba navzájom  učili  a 

tak strácate MÚDROSŤ POZNANÍ  z prežitých skúseností vašich predkov a práve 

preto vás strach dokáže ľahšie ovládať a manipulovať  cez obrazy falošných ilúzií, 

ktoré vám podsúva.  

Je to práve MÚDROSŤ, ktorá vám pomáha rozoznať ich.  

Ak sa v ľudskej spoločnosti na jednej strane táto hlboká MÚDROSŤ stráca, na 

druhej strane sa vytvára bezohľadnosť a veľká neúcta k Životu ako takému, lebo 

prestávate vidieť potreby tých druhých a hľadíte len sami na seba, nie len ako 

ľudské bytosti, ale aj iné formy života nevidíte, ktoré tu spolu s vami žijú a vytvárajú 

podmienky k zachovaniu života na Matke Zemi. 

A aj toto všetko je dôsledok prvotnej manipulácie strachu, ktorú ste do seba prijali, nechali zasadiť 

ako semienko, aby vo vás vzklíčilo a rástlo. 

Toto všetko je dôsledok porovnávania, hodnotenia, kritizovania, odsudzovania a súdenia, pretože 

to vo vás vytvorilo pocit, že chcete mať stále viac a viac.  

Nie je to vedomá chamtivosť ako taká, ona sa vo vás usídlila na nevedomých rovinácha z tej 

nevedomej roviny ovplyvňuje vaše rozhodnutia a vytvára vzorce správania a VY  ani nevidíte, že sa 

správate ako celok, ako celá spoločnosť chamtivo. 

A správate sa chamtivo lebo beriete priestor iným formám života na Matke Zemi a zámerne ničíte 

podmienky pre život ako taký a to i  sami sebe. Ale cez túto nevedomú chamtivosť to mnohí z vás vôbec 

nevidia.  

Zatiaľ len málo ľudských bytostí sa prebúdza a začína vidieť a vnímať tieto súvislosti, ale ich hlas 

zaniká v hluku tejto nevedomej chamtivosti, ktorá sa vo vás vytvorila prostredníctvom prvotnej 

manipulácie strachu, ktorú ste do svojho vnútra prijali. 

A tak sme sa dostali na počiatok. 

Ak chcete prezrieť manipuláciu, ktorá vo vašej spoločnosti vzniká, otvorte 

svoje srdcia SÚCITU, Súcitnej Láske, ktorá vo vás toto semienko, ktoré do vás strach 

zasial, rozpustí a VY prestanete hodnotiť, posudzovať, kritizovať a súdiť samých 

seba aj tých ruhých a tak to je. Amen. 

Ako vidíš má to veľmi veľa súvislostí, veľmi veľa chápadiel a dôsledkov, ktoré strach  týmto 

semienkom v ľudských bytostiach vytvoril. 

A to všetko pre to, aby nebolo pre vás jednoduché pochopiť a nájsť, čo potrebujete urobiť, aby ste 

dokázali rozoznať všetky manipulácie, ktoré strach potom vytvoril. 

Zvedomením všetkých týchto súvislostí z nevedomých rovín do vášho vedomia a ich 

prijatím prostredníctvom rozumu, dokážete potom vedome kontrolovať svoje 

rozhodovanie, aby ste sa postupne dokázali naučiť prestať kritizovať, porovnávať, 

hodnotiť  a posudzovať samých seba i tých druhých a napĺňali tak samých seba Súcitom, 

Súcitnou Láskou, ktorú vám ako dar prináša Odpustenie a prostredníctvom Odpustenia 

dokážete bez podmienok prijímať samých seba i tých druhých a tým meníte vo svojom 

vnútri všetky energie, ktoré vytvárate, pretože ich budete tvoriť Láskou a Súcitom a túto 

Lásku a Súcit budete vyžarovať zo svojho vnútra navonok a tak sa zmení energia okolo vás. 

A toto je uzatvorený kruh. 
 



Ak tvoríte v strachu a kritizujete, hodnotíte, posudzujete, súdite  a porovnávate, vytvárate práve 

energiu Strachu vo svojom vnútri a tú vyžarujete i navonok.   

Je  to dôležité si toto uvedomiť, lebo tie energie, ktoré vytvárate v svojom vnútri, idú smerom von 

a tie potom pôsobia vo vašej spoločnosti.  

Takže to záleží na každom jednom z vás. 

A keďže  platí Vesmírny zákon, že podobné priťahuje podobné, tak  akú energiu tvoríte, tak 

takých ľudí si priťahujete.  

Oni potom  vstupujú do vášho života a tvoria a zrkadlia vám realitu toho, čo žijete.  

A tiež platí Vesmírny zákon zrkadlenia. 

A keďže VY SAMI vytvárate energie kritizovania, hodnotenia,  posudzovania a súdenia aj ľudia, 

ktorí sú súčasťou vášho života vám to budú zrkadliť a preto rovnako budú oni spätne kritizovať, hodnotiť, 

posudzovať a súdiť. 

A týmto ako dôsledok vo svojom živote budete vytvárať  energie nespokojnosti, neprijatia 

a nepochopenia vo vzťahu k sebe samým aj k druhým.  

Minule som vám vysvetlil, že energia nepochopenia vytvorí  medzi ľudskými bytosťami 

nekonečne veľkú a nekonečne hlbokú priepasť,  ktorá ich  v konečnom dôsledku oddelí od seba na dlhé 

veky a vnáša medzi tieto ľudské bytosti pocity krivdy, neodpustení  a pocitov vín. 

A toto máte ďalší dôsledok manipulácie, ktorý vám strach do vašich životov prináša. 

Toto všetko sú tie falošné obrazy, ktoré vám manipulácia strachu podsúva, ktoré ale v realite 

svojich životov ste nedokázali prehliadnuť, pretože túto prvotnú manipuláciu strachu ste nevedeli 

pomenovať. 

Manipulácia ako taká dokáže prepojiť a spojiť jednotlivé nástroje  strachu, 

ktoré strach používa k tomu, aby vás zovrel do svojej moci a ovládol. 

A preto manipulácia je skrytým nástrojom strachu. 

A práve preto, že je skrytá je nepredstaviteľne silná.  

Manipulácia je v podstate najsilnejsší nástroj strachu, pretože pôsobí skryte 

a spája a prepája všetky ostatné nástroje strachu, ktoré sú viditeľné a dokážete ich 

pomenovať. 

Manipuláciu málo kedy dokážete odhaliť v svojich životoch, pretože pôsobí skryte.  

Nie je viditeľná na prvý pohľad a práve preto ste ľahko  prostredníctvom manipulácie ovládaní. 

Pretože tie falošné obrazy a ilúzie, ktoré ona dokáže vytvoriť, nedokážete rozlíšiť od objektívnej pravdy 

a prijímate ich ako realitu svojho života. 

A práve preto tak dlho trvá, celé veky, vo vašej ľudskej spoločnosti, kým dokážete urobiť nejakú 

zmenu, kým dokážete tento falošný obraz  odhaliť a vidieť objektívnu pravdu. 

Zároveň tým, že tieto falošné obrazy, ktoré manipulácia vytvorila prijímate za objektívnu pravdu, 

vytvorí to vo vašom vnútri veľmi veľkú nespokojnosť, tlak i napätie, pretože vaša duša tú objektívnu 

pravdu pozná.  

Ale tým, že ste prijali falošnú ilúziu za objektívnu pravdu nežijete svoj život v 

súlade  so svojou dušou a časom tento tlak a napätie i nespokojnosť s vaším Životom 

vytvorí vo vás veľký hnev, že to  neviete zmeniť a samých seba postavíte do role 

obete, hneváte sa na všetkých okolo seba aj na život sám, čím vytvárate sami v sebe 

bezmocnosť. 

 


