
1 
 

PRAVDA  V  LÁSKE  A  LÁSKA  V PRAVDE – 2.časť 
 

Už som vám povedal a vysvetlil, že platí Zákon ako hore tak dole, ako vo veľkom tak 

v malom, a ako vo vnútri tak navonok. Práve preto to, čo prežívate vo svojom vnútri, to 

vysielate a vytvárate navonok. Preto vaša ľudská spoločnosť vyzerá tak ako vyzerá, pretože 

vám zrkadlí obraz vás samých, teda  obraz vášho vnútra. 

Keď nenachádzate svoj pokoj a mier vo svojom vnútri, nie je pokoj a mier ani vo vašej 

spoločnosti. Ak nie ste Spravodliví, Úprimní a Čestní sami k sebe, nie je Spravodlivosť, 

Úprimnosť a Čestnosť ani vo vašej spoločnosti. Je to navzájom prepojené a previazané, a tak 

vám obraz toho, čo sa deje vo vašej spoločnosti zrkadlí to, čo prežívate vo svojom vnútri. 

Preto som vám povedal, že ak chcete zmeniť svet a vašu spoločnosť, musíte začať 

sami od seba. Každý jeden z vás musí začať sám od seba. Vo svojom vnútri potrebujete 

nájsť Vnútorný pokoj, Mier a Spravodlivosť. Potrebujete sa naučiť byť Úprimní, 

Čestní a Spravodliví sami k sebe. Až potom sa vráti do vašej spoločnosti MORÁLKA, 

a spoločnosť sama bude uplatňovať morálne princípy, lebo každý jeden z vás ich bude 

dodržiavať vo vzťahu k sebe samému. Nemôžete to spraviť opačne.  

Nikdy nedosiahnete SPRAVODLIVOSŤ v spoločnosti, ak ju nedávate sami sebe. 

Nikdy nedosiahnete ČESTNOSŤ v spoločnosti, ak nie ste čestní sami k sebe. 

Nikdy nenájdete ÚPRIMNOSŤ v spoločnosti, ak nie ste úprimní sami k sebe. 

Opäť vám to hovorím, a veľmi hlboko si to uvedomte, je to tak preto, že pôsobí 

Zákon ako hore tak dole , ako vo veľkom tak v malom a ako vo vnútri tak navonok.  
 

Prišla veľmi  láskavá energia Lásky, ktorá sa ako nádherné teplo sa rozliala v mojom srdci. 

Prišiel ten čas, aby každá jedna ľudská bytosť mohla prijať všetky poznania 

o spolupôsobení Vesmírnych zákonov a energie Lásky, ktorá ich všetky vytvorila. 

Prišiel ten čas, aby ľudstvo a ľudské bytosti prestali tápať v nevedomosti, a z tejto 

nevedomosti konať, aby si prestali spôsobovať tak nesmierne veľa bolesti, a všetko to 

nesmierne veľké a hlboké utrpenie, ktoré sa na Matke Zemi v súčasnosti deje. Pretože to 

utrpenie sa netýka len vás ľudských bytostí, ale nesmierne hlbokým spôsobom zasiahlo 

všetky formy života a bytia na Matke Zemi, a aj Matku Zem ako takú. 
 

Prišla energia hlbokej bolesti, ktorá mi brala silu a nedokázala som hovoriť 

normálnym hlasom, veľmi ťažko sa mi hovorilo a začala som hovoriť potichu. 

Pre vás, ľudské bytosti, je veľmi dôležité, nepredstaviteľne veľmi dôležité, aby ste 

skončili s utrpením zvierat, aby ste im prestali spôsobovať tak veľa bolesti, aby ste 

prestali spôsobovať bolesť stromom a rastlinám, pôde, skalám, horninám, vode, vnútru 

Matky Zeme – jej lonu, pretože všetky tieto energie bolesti (energia bolesti, bola taká 
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silná, že nasledujúce slová som už len šepkala), ktoré tieto ostatné formy života na Matke 

Zemi vysielajú, v konečnom dôsledku zmenia vibrácie, ktoré pôsobia  na Matke Zemi.  

Sú to vibrácie nepredstaviteľne veľkej bolesti, krivdy, utrpenia a nespravodlivosti, ktoré 

sa šíria z Matky Zeme do celého Vesmíru. 

Ale rovnako sú tu aj vibrácie arogancie, bezohľadnosti, krutosti, nekonečnej 

ľahostajnosti vás, ľudských bytostí, k utrpeniu ostatných foriem Života na Matke Zemi. 

Tak vzniká na jednej strane energia neúcty, nekonečne hlbokej neúcty k ŽIVOTU ako 

takému, a na druhej strane energia arogancie moci, ktorá vyzdvihuje a uznáva len samú 

seba a všetkých ostatných potláča, zadupáva a svojvoľne sama od seba im berie právo 

na slobodný a rovnocenný Život na Matke Zemi. 

Vedzte, že toto právo bolo dané všetkým formám Života na Matke Zemi 

rovnako, nerozdielne, nedeliteľne a neoddeliteľne od ich Života.  

Toto je tá nekonečná, nekonečná, absolútne nekonečná nespravodlivosť, ktorú 

ste VY, ako ľudské bytosti, na Matke Zemi vytvorili. Konáte tak práve preto, že ste 

prestali vidieť Pravdu vo svetle Lásky a Lásku vo svetle Pravdy. Nevidíte tú objektívnu 

Pravdu, ktorú vytvorila Láska a vytvorili ste si svoj vlastný, subjektívny, bezohľadný, 

arogantný a krutý pohľad na to, čo je Pravda. Vnímate len svoju vlastnú Pravdu, a tým 

ste zároveň stratili Úctu a Pokoru k Životu, a tak ste stratili Úctu a Pokoru k sebe 

samým. 

Vedzte, že nie je jedno, aké vibrácie vysielate do Vesmíru. Či vysielate energiu Lásky, 

pokoja, mieru, porozumenia, tolerancie, spolupatričnosti a súznenia, alebo či vysielate energie 

utrpenia, arogancie, bezohľadnosti, krutosti, nadutosti a pýchy sami na seba, pretože podľa 

Zákona rezonancie vedzte, že podobné priťahuje podobné, tak aj z Vesmíru k vám 

prichádzajú bytosti, ktoré majú podobné vibrácie, aké VY sami na Matke Zemi vytvárate.  

Práve preto je nesmierne dôležité, aby sa na Matku Zem vrátila energia Lásky. Vedzte, 

že k tomu aby sa tak stalo, je potrebné, aby ste tak urobili VY- sami v sebe, každý jeden z vás. 

Matka Zem je chránená energiou Lásky, pretože Matka Zem bola z energie Lásky 

stvorená, z veľmi čistej energie Lásky, priezračne čistej. Matka Zem je touto Láskou 

naplnená, a aj jej deti sú rovnako touto Láskou naplnené. Ale uvedomte si, že VY sami Matku 

Zem a jej deti nepredstaviteľným spôsobom ničíte. Ak budete v tom pokračovať, zahubíte 

všetky bytosti, ktoré na Matke Zemi vysielajú energiu Lásky, ako protipól k energii moci, 

arogancie, nadutosti a pýchy, ktorú mnohí z vás, ľudských bytostí, vytvárate. 

 Ak budete ničiť stromy, rastliny, pôdu, vodu, zvieratá a Matku Zem tempom akým to 

robíte v súčasnosti, vo veľmi krátkom čase z pohľadu vás, ľudských bytostí, sa zmenia 

energie, ktoré budú vysielané z Matky Zeme do Vesmíru. Uvedomte si to každý jeden z vás. 
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Stromy, rastliny, kamene, horniny, pôda, voda aj zvieratá vytvárajú energiu Lásky. 

Pozrite sa teraz sami na seba, akú energiu vytvárate VY, ako ľudské bytosti. 

Pozrite sa akou rýchlosťou ničíte okolo seba stromy, rastliny, pôdu, horniny, vodu  aj 

zvieratá, ktoré vysielajú len čistú energiu Lásky. 

Keď zničíte tieto formy Života, tak len tie energie, ktoré vytvoríte VY, ako ľudské 

bytosti, na Matke Zemi, tak len tie energie budú vysielané do Vesmíru. 

Preto Vám stále opakujem a stále vám vysvetľujem, že na to, aby sa to zmenilo, 

musíte začať každý sám u seba. Len vtedy a jedine vtedy, ak každý jeden z vás urobí zmenu 

v sebe samom, môže nastať zmena vo vašej ľudskej spoločnosti. 

Napriek tomu, že mnohé ľudské bytosti sa v súčasnosti prebúdzajú a hľadajú 

objektívnu Pravdu, hľadajú Pravdu očami Lásky a učia sa vidieť Pravdu so svetle Lásky, vaša 

spoločnosť ako celok nedokáže vidieť objektívnu Pravdu a každý z vás, či ako jednotlivec, 

rodina, skupina ľudí, spoločenstvo, korporácie či štáty si chránite a hájite len tú vlastnú 

subjektívnu Pravdu.  Ako VY, ľudia, hovoríte „na tom svojom piesočku“ si chránite svoju 

subjektívnu pravdu a hájite si ju za účelom dosiahnutia zisku, prospechu či moci, získania 

peňazí, materiálneho bohatstva, alebo ovládnutia tých druhých. 
 

Prišla energia hlbokej bolesti, ktorá mi brala silu a nedokázala som hovoriť 

normálnym hlasom, veľmi ťažko sa mi hovorilo a začala som hovoriť potichu. 

Už som vám veľa krát povedal, že to najdôležitejšie čo potrebujete urobiť, aby ste VY, 

ako ľudské bytosti, v budúcnosti mohli žiť na Matke Zemi je to, že začnete chrániť vodu, že 

začnete opäť vysádzať stromy na každom kúsku zeme, kde ste ich vypílili, vyrúbali, vypálili, 

či akýmkoľvek iným spôsobom zničili. 

VODA STE VY SAMI. STROMY sú s vami tak hlboko prepojené,       

že to, čo VY vydychujete, dýchajú stromy a to, čo VY dýchate, stromy 

vytvárajú. Bez VODY a bez STROMOV tu nebudete môcť žiť ani VY sami. 

Niekde v nevedomých rovinách, hlboko zapadnuté, to všetko máte zapísané,                      

ale nedovoľujete svojmu vnútornému zraku, aby ste si to mohli prečítať. Je to tak práve preto, 

že ste prestali vidieť objektívnu Pravdu, pretože sa nepozeráte na Pravdu očami Lásky. 

Nie len voda a stromy sú pre vás životne dôležité. Rovnako dôležitá je aj pôda, na 

ktorej Matka Zem rodí všetky rastliny, ktoré dodávajú energiu života vašim fyzickým telám. 

Ale VY ste stratili ÚCTU k pôde. 

K tomu, aby mnohé z týchto rastlín mohli rásť, rodiť a existovať, bol vytvorený ďalší 

kolobeh prepájania, ktorý pre zachovanie Života na Matke Zemi je nesmierne dôležitý. 

Nástrojom  prepojenia sú VČELY a DROBNÝ HMYZ, ktorý zabezpečuje opeľovanie 

stromov a rastlín, lebo prostredníctvom nich dorastú plody pre vašu obživu. 
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Je to tak práve preto, aby ste mohli vidieť, a aby vám bol ukázaný vyšší princíp 

spolupráce a obetovania sa v prospech celku, v prospech Života. Tento vyšší princíp 

vám svojím spôsobom Života ukazujú včely. Ukazujú vám nezištnosť, obetavosť, 

spolupatričnosť  a spoluprácu v prospech celku, a to je ten vyšší princíp tvorenia života.  

Práve im vďačíte za rôznorodosť a pestrosť potravy, ktorú môžete užívať pre 

uspokojenie a doplnenie energie svojho fyzického tela. Stratili ste rovnako Úctu aj k včelám, 

tak ako ste stratili Úctu k pôde, vode a stromom.  

Ale vedzte, že všetko je vzájomne prepojené, spojené a previazané.  

Ak zahubíte včely, zahubíte sami seba. 

Ak zahubíte stromy, zahubíte sami seba. 

Ak znehodnotíte pôdu, rovnako zahubíte sami seba. 

Ak znečistíte vodu, taktiež zahubíte sami seba. 

Stále to nevidíte, nevnímate a ľahostajne sa prizeráte na to, ako iné ľudské 

bytosti či korporácie za účelom vytvárania zisku a získania stále väčšieho a väčšieho 

množstva peňazí a svojej moci, vám pred očami znečisťujú vodu, zaberajú obrovské 

územia  pôdy,  vyrubujú stromy či vypaľujú celé lesy, používajú jedy a chemické látky, 

ktoré hubia včely, hmyz, vtáky a ostatné zvieratá.  

Každý jeden článok v kolobehu prírody na Matke Zemi je voči druhým 

článkom NEZASTUPITEĽNÝ, a práve preto je k nim ROVNOCENNÝ. 

Vedzte, že ak zahubíte a zničíte jeden článok, padnú vám ako kocky z domina tie 

aj ostatné. A na konci, tou poslednou kockou, ste VY SAMI. A tak zničíte aj sami seba. 

Hovorím vám to práve preto, aby ste pochopili, ako to všetko bolo v čistej LÁSKE 

veľmi dômyselne vymyslené, vytvorené, prepojené a spojené hlbokou Láskou, ktorá pôsobí  

na Matke Zemi.  

Láska včiel vám ukazuje obetavosť a spolupatričnosť pre celok a obnovovanie Života 

v Láske. Je to ich príklad, tej najčistejšej Lásky pre zachovanie nekonečného kolobehu 

Života, ktorý vám ukazujú, ktorý Vy však nevidíte. Nevidíte to práve preto, že sa nedokážete 

pozerať vnútorným zrakom, lebo ste vo svojom vnútri slepí. Je to tak práve preto, že keby ste 

sa pozerali svojím vnútorným zrakom, čo je práve Láska, tak by ste všetci touto Láskou videli 

a vnímali tú objektívnu Pravdu. Vtedy by už nebolo možné, aby vám ktokoľvek podsunul za 

objektívnu Pravdu svoju subjektívnu Pravdu. Vtedy by ste nedovolili strachu a druhým 

ľudským bytostiam, aby vám klamali, zdôrazňujem, že zámerne a vedome klamali 

a manipulovali takým spôsobom, ako to robia dnes. Dovoľujete im to práve preto, že sa 

nedokážete pozerať svojím vnútorným zrakom, lebo tieto vaše vnútorné oči sú zatiaľ slepé. 
 


