
Skrytá manipulácia  strachu - 2.časť 
 

Ak sa vytvorí energetická klietka STRACHU, ktorý tú ľudskú bytosť ovláda, je ten strach 

tak veľký a tak hlboko sa stal súčasťou ľudskej bytosti, že ho v tom konkrétnom živote už nezmení 

a musí sa narodiť znova. 

Každá z týchto  troch ľudských bytostí skončí svoj život izolovaný vo svojej klietke, či už 

tej fyzickej alebo energetickej a nepochopí v tom živote, že stačilo prijať SÚCIT do svojho srdca, 

aby si navzájom mohli pomôcť a aby sa všetko mohlo zmeniť a otočiť smerom k LÁSKE. 

Každý jeden z nich si v sebe vytvorí veľmi veľa zranení a hlbokých bolestí, aj pocitov 

krívd, nehodnosti a zlyhaní  zároveň. 

Toto dosiahol strach tým, že im zobral Poznanie, že VŠETKO SO  VŠETKÝM 

SÚVISÍ,  všetko je prepojené a previazané, ale tie ľudské bytosti mu to dovolili a následne 

prijali strach za objektívnu pravdu svojho života. 

Musím teraz konštatovať, že je to veľmi silné, lebo aj keď to  viem a zostalo mi Poznanie, že 

Všetko so všetkým súvisí, stále v sebe nemám Súcit, Odvahu, Statočnosť a ani Spolupatričnosť, aby 

som im chcela ísť pomôcť. 

Aj mi prišiel návod, ako to mám urobiť, že mám ísť z boku tej drevenej klietky, kde má tá 

žena zo zlatej klietky nezasiahne šípom a stačí, aby som potom pootočila tou drevenou klietkou tak, 

aby bola kolmo na zlatú klietku a keď potom otvorím na nej dvere, ten človek bude chránený  plnou 

stenou drevenej klietky a aj keby  strieľala tie  šípy, tak všetky skončia v stene drevenej klietky 

a nezrania toho slepého muža ani mňa a môžem ho vyviesť z tej klietky von a  dať mu slobodu a on 

môže odísť preč. 

Viem to urobiť bezpečne, tak že môžem chrániť samú seba a aj jeho, ale stále  nemám                     

v sebe to uvedomenie, že prečo by som to mala urobiť, práve naopak, vnímam v hlave myšlienku, 

že načo vlastne by som mu mala pomáhať, veď mňa sa to vôbec netýka. 

Čiže prišiel mi návod, ako to môžem urobiť, ale mne sa vôbec nechce. 

Viem, že stačí tak málo, ale nemám v sebe ten súcit a odvahu to urobiť. 

A už to nie je o odvahe a statočnosti, lebo je to pre mňa bezpečné, ale už je to o ochote 

pomôcť druhým. Je to pre mňa veľmi zvláštny pocit, ale  ja tam tú OCHOTU stále nemám.  
 

Otázka : Prečo  nemáš  v sebe tú ochotu im pomôcť?  

Odpoveď : Proste sa mi to nechce urobiť. 

Nemám v sebe ochotu podať tomu mužovi pomocnú ruku. 

Mám na to, viem to urobiť a viem aj to, že to môžem urobiť bezpečne, ale  nemám                        

tú ochotu.  Aj toto   ten strach zoberie ľuďom. 

A je to SEBECKOSŤ, ktorá nám zoberie OCHOTU a 

využíva pri tom ďalšiu vlastnosť človeka a tou je LENIVOSŤ. 
Ja viem, že nestačí tú drevenú klietku len otočiť, lebo keď na nej otvorím dvere, tak tým,               

že je ten muž slepý a  nevidí, musím ho viesť rovno v zákryte plnej drevenej steny, aby nezišiel 

z rovnej cesty, na ktorej bude chránený pred tými šípmi, lebo keby z tej cesty vybočil, prestane byť 

chránený a vtedy by ho mohol zasiahnuť ten šíp. 

Tým, že ten muž nevidí a je slepý, tak „mi zostane na krku“ a budem sa musieť o neho 

starať, pomáhať mu a to je to, čo sa mi nechce. Na to som lenivá. Ešte som ochotná otočiť tú 

drevenú klietku kolmo na tú zlatú klietku, aj tie dvere som ochotná mu otvoriť, ale stále  mu 

pomáhať, tak to sa mi už nechce. 



Načo by som sama sebe zadávala túto prácu, keď sa mi ju nechce robiť! 

Keby som  mu tie dvere otvorila  a bezpečne ho vyviedla z klietky von, ale potom by som ho 

nechala ísť samého a šíp by ho trafil, tak ja som zodpovedná za jeho smrť a túto Zodpovednosť                 

sa mi vôbec nechce niesť, lebo tým, že ten človek nevidí, stále ho potom musím viesť a chrániť. 

A existuje ďalšia možnosť, do ktorej sa mi ešte viacej  nechce ísť, pretože je ešte oveľa 

náročnejšia  ako pomôcť tomu slepému mužovi a to, pomôcť tej žene, ktorá je dobrovoľne 

zatvorená v zlatej klietke a strieľa z luku šípy na všetkých ľudí, ktorí sa priblížia na dostrel. 

Mala by som jej vysvetliť, že si chráni len ILÚZIU, lebo ona vôbec nie je slobodná 

a povedať jej, že dobrovoľne tú  slobodu  stratila a dovolila sama sebe zobrať si slobodu tým,                  

že vstúpila so zlatej klietky, ale ona to vôbec nevidí. 

Keby som jej to dokázala vysvetliť a ona túto objektívnu pravdu prijala a videla, prestala by 

okolo strieľať tie šípy a ja by som sa nemusela starať o slepého muža, lebo by mohol ísť sám, kam 

by chcel. Mohol by potom ísť aj k tej zlatej klietke, lebo tá žena by už nikoho neohrozovala 

strieľaním šípov z luku. 

Ale  toto  je tak veľmi náročné, vysvetliť tej žene, že sa mýli, že sa nechala oklamať  

a manipulovať a pomôcť jej, aby dokázala vidieť objektívnu pravdu, že sa mi do toho vôbec nechce.  

Je to časovo nesmierne náročné, lebo ona má svoj fyzický zrak a práve cez ten fyzický zrak 

je klamaná a manipulovaná, lebo práve cez zlato tej klietky nevidí tú objektívnu realitu, že stratila 

svoju SLOBODU. 

A naopak ten muž svoj fyzický zrak nemá, takže on má v sebe veľkú túžbu po SLOBODE, 

ale tá žena nie. 

A toto je cesta, ako pomôcť im  obidvom. 

Ale to sa vôbec nechce zase mne. 

Tak ich nechávam radšej  tak ako sú, na čo by som sa trápila. 
 

Často krát to takto v ľudskej spoločnosti dopadne, ale vôbec pri tom nevidíme, že ten strach 

ovláda a manipuluje nás všetkých troch, čiže aj  tú ženu v zlatej klietke, aj muža v drevenej klietke 

a samozrejme aj mňa, ktorá to pozorujem z bezpečnej vzdialenosti „divadelného balkóna“. 

Každý z nás troch je tým strachom zviazaný na „svojom vlastnom piesočku“, kde sa snaží 

budovať sám pre seba. 

Paradox je ten, že tá ľudská bytosť nevidí, že ten „vlastný piesoček“, na ktorom sa hrá 

a buduje len sama pre seba, využil strach pre seba na to,  aby mu zobral slobodu. 

Aj keď si myslia, že si zachovajú slobodu, lebo cez slobodné rozhodnutie si chránia ten svoj 

„vlastný piesoček“, sú všetci traja ovládaní strachom a rozhodujú sa len tak, ako im to strach v ich 

živote dovolí. 

    Je to tak preto, že im strach zobral základné POZNANIE, ktoré platí 

na Matke Zemi od počiatku vekov, že VŠETKO SO  VŠETKÝM 

SÚVISÍ, VŠETKO JE SO VŠETKÝM PREPOJENÉ A PREVIAZANÉ. 
A toto je uzatvorený kruh. 
 

A v tomto kruhu cez stratu tohoto Poznania tým, že strach vytvoril tú ODDELENOSŤ, 

zobral SLOBODU všetkým trom. 

Strach to dosiahol práve preto, že stratou tohto základného Poznania, že VŠETKO SO 

VŠETKÝM SÚVISÍ, zobral týmto trom ľudským bytostiam ich SÚCIT, ODVAHU, 

STATOČNOSŤ, SPOLUPATRIČNOSŤ a to všetko ako dôsledok straty SLOBODY, ktorú si 

však vôbec ani jeden z nich neuvedomuje a nahradil ich sebeckosťou, lenivosťou a neochotou. 



A aj podľa tohto môžete vnímať, či je ľudská bytosť naplnená Láskou alebo strachom. 

A vedzte že, ten strach si  tá ľudská bytosť vôbec neuvedomuje,  lebo ona nedokáže vidieť, 

ani vnímať, že začala  hrabať sama pre seba na tom pomyselnom „vlastnom piesočku“, ktorý si 

sama pre seba  ohradí. 

Ale keďže nič si nemôžete  ohradiť sami pre seba, lebo energeticky je všetko navzájom 

prepojené a previazané a všetko so všetkým súvisí, lebo je to základný princíp, ktorý platí nie 

len na Matke Zemi, ale v celom Vesmíre a Stvorení, tak ste prepojení so všetkými bytosťami 

a s celým Stvorením, či si to uvedomíte, alebo nie, či to prijímate ako objektívnu pravdu, 

alebo nie.  

Tie energetické väzby a prepojenia proste existujú aj vtedy keď ich svojím fyzickým zrakom 

nevidíte. 

Možno to lepšie pochopíte a uvidíte na príklade, ktorý si už dnes viete predstaviť.   

Zoberte si stromy v lese. Každý z nich stojí samostatne, ako jedinec sám a keď sa pozeráte 

len na ich kmene, tak nevidíte medzi nimi žiadne prepojenie. 

Ale keď sa pozriete pod zem, na korene stromov a uvidíte koreňovú sústavu stromov, ako sú  

navzájom poprepletané, prepojené a previazané, tak to je presný obraz toho, ako  sú medzi vami 

ľudskými bytosťami vytvorené väzby a prepojenia v energetickej rovine. 

Je to rovnaké, ako keď sa pozeráte na koreňovú sústavu v lese a tak ste aj VY - ĽUDIA  

energeticky medzi sebou prepojení a previazaní všetkými energiami, ktoré ako ľudské bytosti 

vytvárate. 

Práve preto nemôžete povedať, že mňa sa to netýka, pretože všetkých vás sa týka 

všetko to, čo sa deje na Matke Zemi. 

Hoci žijete tu v Európe, bytostne sa vás dotýkajú veci, ktoré sa dejú   na všetkých ostatných 

kontinentoch, čiže aj požiare v Austrálii, aj klčovanie pralesov v povodí Amazonky, aj hurikány a 

tornáda  v Amerike, aj zemetrasenia,  aj povodne na ktoromkoľvek mieste Matky Zeme, kde 

vzniknú a s týmto všetkým ste energeticky prepojení, či si to uvedomíte, alebo nie. 

Táto manipulácia strachu je možná práve preto, že vám zobrala  

Poznanie, že VŠETKO SO  VŠETKÝM SÚVISÍ A VŠETKO JE PREPOJENÉ a tak 

vytvorila vo vás ODDELENOSŤ a VY si myslíte, že  ak sa to netýka priamo vás 

samých, nemusíte tú vzniknutú situáciu, ten daný problém vôbec riešiť, ale 

každý jeden z vás je dôležitý, lebo každý jeden z vás je súčasťou jediného celku. 

A práve preto, ak chcem zostať SLOBODNÁ, aj keď sa pozerám z toho balkóna, čiže z 

bezpečnej vzdialenosti, potrebujem pomôcť obidvom  ľudským bytostiam, aj tomu mužovi a aj tej 

žene, aby každý z nich získal SLOBODU, lebo len vtedy si ponechám  aj JA SAMA svoju vlastnú 

SLOBODU.  A je to tak preto, že ak oni dvaja stratia SLOBODU, časom o ňu prídem aj JA SAMA. 

A toto je uzatvorený kruh, ktorý vyplýva z Vesmírneho 

zákona, že VŠETKO SO  VŠETKÝM SÚVISÍ. 
Tú neochotu pomôcť im, mám v sebe preto, že si myslím, že mňa sa to netýka, lebo ja mám 

svoju SLOBODU a je to len ich problém, pretože to  oni žijú v svojich klietkach, či už v zlatej alebo 

obyčajnej drevenej, ale jediný rozdiel medzi nami je ten, že ich klietky sú fyzické a tá moja je 

nehmotná, je energetická a hoci ju svojím fyzickým zrakom nevidím, ona aj tak existuje. 

Ale práve preto im potrebujem pomôcť, aby som rozpustila tú energetickú klietku, ktorú 

okolo mňa vybudoval strach, ako pascu, ktorú mi nastražil a do ktorej ma potom chytil a keď do nej 

spadnem, tak ma v nej zovrie a už ma v tom konkrétnom živote zo svojej moci nepustí. 


