
AKO PÔSOBIL STRACH V RÔZNYCH OBDOBIACH VÝVOJA 

ĽUDSKEJ SPOLOČNOSTI  NA MATKE ZEMI  - 1.časť 
 

Pri jednom našom rozhovore si mi povedal :  

„Počas vývoja ľudskej spoločnosti na Matke Zemi strachu podľahli muži aj ženy.                

Prvotná myšlienka vošla do muža a rozšírila sa cez mužov. Následne cez mužov potom prešla 

na ženy a tak začal proces manipulácie.  

V niektorých vyspelých civilizáciách, ktoré boli na Matke Zemi, ešte pred obdobím, 

v ktorom teraz žijete, bol tento proces veľmi rýchly, pretože myšlienku moci vtedy prijal 

najvyšší kňaz a on vedel zhmotňovať myšlienky.“ 
 

Otázka: Čo to znamená, že to bolo rýchle, boli to dni?  

Odpoveď: Nie, bolo to v priebehu pár hodín. 
 

Otázka : Pár hodín?  

Odpoveď: Áno.  
 

Otázka: To bol taký silný útok strachu?   

Odpoveď: Áno, bol. 
 

Otázka: Stále trvá boj medzi strachom a Láskou? 

Odpoveď:  Áno trvá, avšak v prvom pláne bol strach vytvorený na posilnenie duše.  

Potom to však strach nepochopil a začal odoberať ľudským bytostiam energiu.  

Strach začal žiť z toho, že ľudské bytostí sa stále viac a viac boja.  

Strach začal skúmať ľudské bytosti a skúmal čo strach ako taký v ľudskej mysli robí.  

A strach prišiel na to, čo treba spraviť a najmä kde, aby vznikla  takáto apokalypsa. 
 

Otázka: Prosím Ťa, môžeš nám vysvetliť a pomôcť pochopiť ako mohol strach zničiť 

nejakú vyspelú civilizáciu, ktorá bola na Matke Zemi za pár hodín?  

Odpoveď:  Áno, môžem vám to vysvetliť.  

Chceli ste vedieť čo sa v tej civilizácii stalo a  k čomu tam došlo.  

Najprv je dôležité, aby ste si uvedomili, že v tých dávnych časoch v tejto civilizácii, ktorá 

bola naozaj vyspelá,  Láska voľne prúdila medzi bytosťami.  

Nielen medzi ľudskými bytosťami, ale medzi všetkými bytosťami žijúcimi na Matke Zemi. 

Poznanie, že všetko so všetkým súvisí a všetko je navzájom prepojené a previazané, bolo 

súčasťou ľudských bytostí, ktoré v tej civilizácii žili. 

Preto vládla medzi ľudskými bytosťami  ÚCTA, TOLERANCIA a DÔVERA.  

Táto ÚCTA, TOLERANCIA a DÔVERA  bola nie len medzi ľudskými bytosťami 

navzájom, ale zároveň bola aj medzi ľudskými bytosťami a bytosťami, ktoré obývali Matku Zem.  

MYŠLIENKA, ktorá sa vtedy zhmotnila bola práve MYŠLIENKA MOCI.  

Tým, že došlo k zhmotneniu tejto myšlienky sa zhmotnila BYTOSŤ MOCI.  

Práve táto MOC v tom jedinom okamihu vytvorila NADRADENOSŤ jedných 

ľudských bytostí nad tými druhými  ľudskými bytosťami, a zároveň vytvorila 

nadradenosť  ľudských bytostí nad ostatnými bytosťami žijúcimi na Matke Zemi.  

Bola to práve myšlienka moci, nadvlády, nadradenosti a absolútneho vládnutia. 
 

Keďže vaša duša je nesmrteľná a v línii nekonečného času sa duša opakovane vteľuje do 

ľudských bytostí, mnohí z vás ste žili aj v tých dávnych vekoch, kedy na  Matke Zemi  táto  vyspelá 

civilizácia  existovala. 

 



Aj v tejto vyspelej civilizácii ste mali svojich kráľov a vládcov, rovnako ako aj dnes.  

Ale tým, že Vašou súčasťou bolo poznanie, že všetko so všetkým súvisí a všetko je 

navzájom prepojené a previazané, chápali a vnímali ste to, čo ste robili,  ako svoje poslanie, úlohu  

v prospech celej spoločnosti a  v prospech Matky Zeme.  

Avšak myšlienka moci, ktorú priniesol strach, a ktorá sa zhmotnila, priniesla nadradenosť, 

pocit absolútnej moci a nadvlády, panovania a zároveň aj podriadenosti, podrobenosti si ostatných 

ľudských bytostí. 

Tým, že ľudské bytosti v tejto civilizácii mali otvorené srdcia Láske, bol tento útok energie 

moci veľmi silný.  

Pocit nadradenosti a nadvlády jedných ľudských bytostí nad druhými sa veľmi rýchlo 

rozšíril v hlavách všetkých ľudských bytostí.  

Tak sa stratil pocit vzájomnej úcty, spolupatričnosti, tolerancie a dôvery a tým sa stratilo  

poznanie, že všetko so všetkým súvisí a všetko je navzájom prepojené a previazané. 

Moc ako taká,  dáva jedincovi pocit, že len on je ten dôležitý, že len on je ten 

najhlavnejší,  najmocnejší a najdôležitejší a  zároveň mu dáva zabudnutie, že aj on je 

súčasťou celku a že aj on je závislý od tých ostatných.  

Tým, že ľudské bytosti prijali túto myšlienku, strach ovládol všetky ľudské bytosti, ktoré žili 

v tom čase, v tej civilizácii na Matke Zemi. 

Odrazu bol každý len sám za seba.  

Ľudské bytosti prestali  vidieť a vnímať, že všetci spolu tvoríte jeden celok a že všetci ste na 

sebe navzájom závislí, že všetci ste spolu navzájom prepojení a previazaní a že ste prepojení aj 

s Matkou Zemou.  

Každý ste bol zrazu sám za seba. Jedni ste boli viac a druhí menej.  

To záviselo od toho, ako ktorá ľudská bytosť dovolila strachu, aby sa táto myšlienka usídlila 

v jeho hlave a zatvorila jeho srdce.  

Podľa toho aké hlboké korene táto myšlienka zapustila, tak hlboko túto ľudskú bytosť potom 

strach zviazal do svojej moci. 

Tým, že žena je viacej podobná svojou podstatou Matke Zemi a  je tak isto ako Matka Zem 

nositeľkou života, ktorá nosí v svojom lone nový život, je žena viacej naplnená Láskou.  

Preto tento strach, ktorý zaútočil v tých dávnych vekoch na túto civilizáciu, dokázal 

mocnejšie napadnúť, ovládnuť a zviazať do svojej moci mužov.  

Mužská energia je iná ako ženská energia, ale nemôžem povedať, že je lepšia či horšia.  

Mužská energia je proste iná a navzájom sa so ženskou energiou dopĺňajú.  

Mužská energia chráni ženskú energiu, vytvára obal okolo nej, aby mohol vo vnútri 

v ženskej energii vzklíčiť nový život.  

          Preto týmto útokom strachu, touto mocou, bola zasiahnutá a ovládnutá práve mužská energia.  

          Tak ako strach viacej pôsobil na mužov, ako ich začal zväzovať a ovládať, vytváral v nich 

zároveň viacej bolesti.  

V okamihu úderu strachu sa stratilo poznanie, že všetko so všetkým súvisí a všetko je 

navzájom prepojené a previazané.  

Muži si začali vytvárať oveľa viacej bolesti, viac si tým sami v sebe vytvorili pocity viny, 

zlyhaní, nehodnosti  a nedôvery v samých seba.  

Tým, že muži prijali túto myšlienku moci a zároveň stratili ako jednotlivci poznanie,                    

že všetko so všetkým súvisí a všetko je navzájom prepojené a previazané, vytvárali si veľmi hlboké 



zranenia a bolesti, veľmi hlboké pocity viny voči sebe samým, a tým, že už nevedeli odpúšťať, 

nedokázali tieto svoje zranenia a bolesti liečiť a uzdravovať.  

Tak ako sa zväčšovala bolesť v ich srdciach mužov, začala v ich srdciach zároveň klíčiť 

ľahostajnosť, krutosť a bezcitnosť.  

Tým, že táto ľahostajnosť, bezcitnosť a krutosť v mužských srdciach vzklíčila, začali muži 

ubližovať ženám.  

         Tak strach vytvoril ďalší kruh bolesti, do ktorého navzájom zviazal mužov a ženy. 

Úlohou mužskej energie je chrániť ženskú energiu, a úlohou 

ženskej energie je zvnútra vyživovať mužskú energiu.   
Tým, že muži kvôli svojim zraneniam a tým, že nevedeli sami sebe odpúšťať, začali 

ubližovať ženám, aby na nich svoje pocity viny preniesli, ženy potom nedokázali používať 

svoju ženskú energiu a rozpaľovať svoj vnútorný oheň, ktorý by vyživoval mužov zvnútra 

a tak uzdravoval  zranenia  mužov a mužskej energie. 

Je to kruh, v ktorom sa v súčasnosti pohybujete, a v ktorom si navzájom ubližujete.  

Je to spôsobené strachom a jeho zámerom, pretože takto dokázal, že muži a ženy 

prestali spolupracovať, prestali sa navzájom dopĺňať, prestali vytvárať Harmóniu Bytia 

a začali medzi sebou bojovať.  

Boj vytvára energiu bolesti, ktorá je potravou strachu. 

Ľahostajnosť, krutosť a bezcitnosť vytvára NADRADENOSŤ.  

Nadradenosť vytvára pocit jedinečnosti a veľmi hlbokým spôsobom vzbudzuje pocit, 

že „ON“ je ten najmocnejší, že je len sám za seba a tak sa vytvára ODDELENOSŤ.  

Tým, že ste oddelení, ste oddelení nielen od tých druhých ľudských bytostí, ale aj sami od 

seba, ste oddelení od svojej podstaty, od Lásky a od Stvoriteľa.  

Práve preto, aby ste vôbec dokázali s týmto pocitom oddelenosti prežiť, potrebujete mať ako 

svoju nedeliteľnú, neoddeliteľnú a nerozdeliteľnú súčasť, pocit moci a nadradenosti nad druhými 

ľudskými bytosťami a zároveň aj nad všetkými bytosťami, ktoré žijú na Matke Zemi.  

Tým, že Vám strach zobral všetky poznania, ktoré boli vašou súčasťou a postupne vo vás 

vytvoril tento pocit oddelenosti, ktorý je spojený s pýchou nadradenosti a moci dosiahol to, že Vás 

oddelil od Vášho pôvodného zdroja.  

          Nevnímate tak svoju prepojenosť a previazanosť navzájom medzi sebou a rovnako nevnímate 

svoju prepojenosť a previazanosť s Matkou Zemou, so Stvoriteľom a s Vesmírom.  

Práve toto je to, čo chcel strach dosiahnuť, pretože týmto spôsobom a v tejto polohe vás –  

ľudské bytosti najjednoduchšie ovláda a manipuluje. 

 Strach dosiahol to, že nevidíte, nevnímate a necítite žiadnu súvislosť, žiadne prepojenie a 

žiadne spojenie a tak Vás veľmi ľahko manipuluje a ovláda, a VY prijímate to, čo Vám predkladá 

ako realitu života, ktorý žijete.  

Takto  strach prostredníctvom  PÝCHY NADRADENOSTI a MOCI zmenil ľudské 

bytosti, odpojil  ich od svojej podstaty, odpojil  ich od Matky Zeme, s ktorou boli prepojené              

a spojené tak, ako je dieťa prepojené a previazané so svojou matkou,  odpojil ich od LÁSKY 

a odpojil ich  odo MŇA. 

Takto si strach vytvoril kruh nepochopení,  neporozumení, neprijatí, bolestí a bojov  

a prostredníctvom neho vytvára pre seba živnú pôdu a dostatok energie, aby posilňoval sám 

seba a mohol v ľudskej spoločnosti stále prebývať a rásť. 
 

 

 


