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Víra a náboženství z pohledu Stvořitele
O jasnoslyšící Miroslavě Pavelkové
jsme již psali v MEDIU č. 9/2012. Taktéž v tomto čísle byla ukázka z její knihy ZJEVENÍ (vydalo ji nakladatelství
E.T.C. Consulting Praha, objednávky e-mailem: miroslava.pavelkova@
svetloterapi.cz, více o knize na www.
srdceklic.cz). V této útlé knížce autorka
shrnula odpovědi na mnohé současné
problémy, které ji sdělil Stvořitel. A jak
sama říká: „…kniha je soupisem sdělení Boha Stvořitele, které v celkovém
pojetí představují jistou zprávu, jejímž
cílem je uvést čtenáře do problematiky
lidstva a nastínit situaci, ve které se
jako lidstvo nyní nacházíme.“ Následuje ukázka z knihy, ukázka zaměřená na téma víry a náboženství, jak o
nich „hovoří“ Stvořitel.

* * *

Kromě změn poměrů na planetě
Zemi, které vás budou tlačit k prozření a posunu vašeho vědomí, jste
už nějakou dobu vystaveni působení
organizace, která svou moc zaštiťuje
konáním dobra a osvětou. Tato organizace má blízko ke zdrojům, jež
lidstvu pomáhají, aby si uvědomilo
skutečný rámec svého bytí, a do kategorií, kam lidé vstupují na základě
posunu svého vědomí, vtahuje některé z nich už od jejich útlého dětství.
Možná ode mne nečekáte, že bych
chtěl mluvit o náboženství a víře jako
takové. Musím se však o těchto věcech zmínit proto, abych vám odhalil
zlo způsobené manipulacemi, jež se
týkají víry v mou Jednotu či způsobu,
kterým se duše upínají ke mně jakožto k Bohu. Nemám nic proti tomu,
abyste vy, lidé, uctívali díky svému
přesvědčení jakéhokoli Boha. Svoji
modlu, předmět, či určitý pocit své
víry. To ani nemohu.
Ve skutečnosti bych měl být šťastný. Ale nejsem. Je hodně bolesti, kterou jsem viděl i cítil a kterou stále
vidím a cítím. Je hodně křivd, které
se staly v důsledku volání Boha. To
je problém možná ještě větší, než si
myslíte. Vím, že je to pro vás velmi
složitá otázka, a pro někoho otázka
velmi citlivá. Tato problematika se
týká celé dnešní doby a složitá bude i
u některých z vás. Cítím však, že vám
to musím sdělit a upozornit na základní priority lidského bytí v celém
systému víry a náboženství. Je třeba
tyto systémy zaktualizovat.

Víra. Co to je víra?
Každý věříme v to, co nám dává sílu.
Navedou nás rodiče, hledáme sami,
nebo k víře přijdeme později v životě.
Nic z toho není špatně ani dobře. Každý z vás musí či měl by pochopit, že
má právo na svou víru, ale nemá právo v důsledku této víry omezovat nebo

ovládat lidskou bytost, vraždit, zabíjet! Je mi hodně líto duší, jednotlivců
tvořících většinu, kteří se obklopují
představou, že jen tak budou spaseni, nebo že jim jejich víra dává sílu a
právo zabít ve smyslu očistit a spasit!
Omyl může být pravdou.
Nebojte se myslet jinak, nebojte se
vidět věci jinýma očima. Nepropadejte sebedestrukční víře. Najděte
si vlastní víru v sebe, v lásku, ve
světlo a v dobro lidské duše. Najděte své opodstatnění přicházet sem
do života v rámci svého a mého posunu. Já, Stvořitel, se posunuji pouze přes lidské bytí, přes vaše uvědomění a přes váš potenciál. Vím,
že namítáte: Bůh, ten ví vše, copak
Bůh to má zapotřebí? Každý učitel
má zapotřebí být výborným učitelem
a mít uvědomělé žáky. Každý žák je
pro svého mistra učitelem a každý
učitel se posunuje přes svého žáka
a jeho pojímání reality. Tak je to i
se mnou, milí přátelé.
Jsem šťasten, když cítím spříznění
a uvědomění, že každý z vás je součástí mě, když sdílíte uvědomění, že
všichni jsme si rovni, neboť vy pocházíte ze mě, když sdílíte uvědomění, že všichni jsme si rovni, neboť
vy pocházíte ze mě, z mé energie,
a současně tvoříte mou podstatu
uvědomění. Pokud sdílíte mou rovnoprávnost, lásku a univerzálnost,
potom jsou vaše duše silné, čisté, a
nacházíte smysl. Naopak jsem hodně nešťasten, když se někteří z vás
cítí být Bohem, mou Jednotou, zaštiťují se mým jménem a tím zdůvodňují své skutky sobě i ostatním.
Nyní myslím na jedince, kteří pod
křídly mého jména vraždili a stále
vraždí své spoluobčany a ve jménu
Aláha se snaží vštípit lidem, že dobro
musí být vykoupeno smrtí a utrpením.
Pak všichni budou vzkříšeni a budou
silnější, než se zdá!? V takovém zavádějícím náboženství není síla ducha.
Je v něm pouze síla tlaku na pokoru a
víru, na snahu si něco zasloužit nebo
dokonce něco koupit.

Je to i v křesťanství…
Je to i v křesťanství, ve kterém je
mnoho zabředlosti ve vztahu k pokoře a víře, a to ve smyslu otočení a
využití významu těchto slov ve prospěch některých jedinců. Takto pojímaná „pokora“ a „víra“ bere lidem jejich sebedůvěru a svobodu vlastního
vyjádření k mé jednotě jako takové.
Celý tento systém zůstal neměnný
už od dávných dob. Ve jménu Krista
je mnoho věcí pojímáno neadekvátně
a se snahou zastínit realitu. Kristus
by se divil, kdyby cítil, kolik utrpení
bylo způsobeno ve jménu dobroty a

lásky, kterou hlásal. Asi by se divil a
možná se i diví, že lidé v sobě nenašli
sílu a lásku čerpat ze svého zdroje,
svého srdce a mé Jednoty. Nezačali
hledat u sebe, ale u kněží a v jejich
kázání. Tím vám neberu vaši víru,
to ani nechci, pouze se vám snažím vysvětlit, že víra, pravá víra
v mou Jednotu, ve mne, Boha
Stvořitele, je vírou v sama sebe,
v dobro, lásku a světlo, které jsou
v srdci každého z vás.
Mnohdy tomu tak je, ale u větší části – a ta již převládá – je ono světlo
zastaveno strachem, chtíčem, neochotou se změnit a malou – anebo
vůbec žádnou – vírou v sebe, v lásku
a dobro, ať už z neochoty, nebo z pocitů křivdy, prožité bolesti, bezpráví a
podobně. Je hodně utrpení a mnoho
z vás se odvolává na Boha: Bůh by to
nedopustil. Tady je odpověď: dopustil,
protože už nejste děti a jste ve jménu Boha svobodní a uvědomělí, i když
mnozí z vás jinak, než je potřeba.
Dovolil bych to i proto, že svůj život
a situace v něm jste si vybrali a pečlivě naplánovali. Potom mi nenáleží do
vašich situací zasahovat, neboť jste si
tuto možnost jako duše odepřeli.
Copak učitel či láskyplný otec mluví
do života svému synovi, když už dozraje? A tehdy, když chce syn žít sám
za sebe a svobodně? Pak si otec uvědomuje, že ho nechá žít, jak on chce a
jak jeho srdce a mysl volí. Rozhodnutí
je takové, že za žádnou cenu nebude
zasahovat do jeho života, do života,
který si sám zvolil. To je má skutečnost a také má rovnováha a zákon,
vypovídající o tom, že ani já nejsem
oprávněn zasahovat do vašich životů.
Dal jsem vám svým jménem souhlas žít život po svém, a tak to teď
dopadá. Je hodně věcí, které bych
chtěl jinak nebo bych rád viděl jinak, ale nemohu nic měnit, ani
zasahovat do systému vývoje této
planety či do vývoje svých duší,
které milují nade vše.
Řekl jsem svých, jelikož vás pojímám jako určitou svoji energii,
své děti, sebe sama. Vím, že jen váš
úspěch je mým úspěchem a že jen
vaše cesta je i mojí cestou. Ano, jsem
silný zdroj vašeho uvědomění, ale
nedokážu či nemohu vás nijak tlačit
nebo vám něco nutit. Jsem jen šťastný, když sami přicházíte na Božskou
energii svého konání a svého dění
v realitě. Je mnoho věcí, které bych
vám rád řekl, a stále tak činím, ale
naneštěstí neslyšíte. Proto by pro vás
bylo moudré se spojit se svým nitrem,
s energetickým zdrojem svého bytí
zde ve hmotě, se svým srdcem, a tam
každý z vás najde svoji cestu, svůj potenciál a svůj další posun duše.

