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VYŠŠIE PRINCÍPY VESMÍRNYCH ZÁKONOV - 1.časť 
 

Objavila sa predo  mnou  húpačka - „ ako lodička“.  Ako deti sme sa na nej húpavali  a každý  

z nás stál  na jednej  strane. Ja stojím v strede tej lodičky a cítim, že práve tam mám stáť. 

Otázka: Čo táto húpačka - ako lodička znamená ? 

Odpoveď : Znamená rovnovážny stav, stred, harmóniu bytia, pokoj, kľud, rovnováhu. 

Je to práve to miesto, kde mám stáť. Lebo tá húpačka je vo vzduchu. Nestojí na pevnej zemi. 

A napriek tomu, že je nesmierne vratká a nestojí na pevnej zemi, tým, že stojím presne v jej 

strede, tak nachádzam ten rovnovážny stav, teda Rovnováhu, Pokoj, Kľud, Nulový stav  aj 

Harmóniu.  A napriek tomu, že nestojím nohami na zemi, dokážem tam stáť pevne na svojich 

nohách. 

Práve poznanie Vesmírnych zákonov a ich uplatnenie, čiže  ich žitie 

v svojich životoch, vám ako vyšší princíp prináša tento dar -  Vnútorný  pokoj, 

Rovnováhu, Harmóniu, Kľud a Mier vo vás samých, vo vašom vnútri. 

A napriek tomu, že stojíte vo vzduchu, dokážete  v svojom vnútri cítiť tento Vnútorný 

pokoj, Mier, Harmóniu aj Rovnováhu. A podľa Vesmírneho zákona - Ako hore, tak dole,  ako 

vo veľkom, tak v malom a ako vo vnútri tak navonok, presne to, čo je vo vašom vnútri, 

vysielate navonok.  

         A keď máte vo svojom vnútri Pokoj, Mier, Harmóniu, Rovnováhu, tak aj vo vašich 

životoch navonok, vo vašom okolí, čiže v rodinách, spoločenstvách, štátoch, na celej 

Matke Zemi, pôsobí Mier, Rovnováha, Pokoj a Mier. A to je to, čo vám prináša LÁSKA. 

A tento rovnovážny stav dokážete nájsť na tejto húpačke vo svojich  životov práve 

vtedy, keď vo svojom vnútri túto Rovnováhu, Harmóniu,Vnútorný pokoj a Mier dokážete 

vytvoriť a dokážete to vtedy, keď ste UKOTVENÝ V LÁSKE.  

AKO BYTOSTI ZRODENÉ Z LÁSKY STE NA MATKU ZEM PRIŠLI.    

Prišli ste sem v nekonečnej,  hlbokej a bezpodmienečnej Láske k samým sebe, 

k Matke Zemi, k sebe navzájom a tým myslím všetky bytosti žijúce na Matke Zemi. 

VY-ľudské bytosti, ste mali svoje srdcia naplnené Láskou a Láska vás vo vašich životoch 

ukotvovala a pomáhala vám vytvárať práve ten Vnútorný pokoj, Mier, Harmóniu 

a Rovnováhu, ktorú ste nachádzali sami v sebe, aj na Matke Zemi v spolupôsobení 

všetkých bytostí a vnímali ste tak JEDNOTU BYTIA  na Matke Zemi a vnímali ste, že 

ste súčasťou jedného celku a že všetko je so všetkým prepojené, spojené a previazané. 

A potom prišiel strach. Energia strachu vám  vytvorila a ponechala neistotu, bolesť, 

rôzne formy zranení, pocit nehodnosti, zlyhania a to absolútneho zlyhania a tak sa vo vás 
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zrodili energie hnevu, nenávisti, zlosti, závisti, strachu o svoje životy a zatvorili ste svoje 

srdcia pred Láskou. A v tomto okamihu, keď strach zatvoril vaše srdcia pred Láskou, ste 

prestali vnímať JEDNOTU. V tomto okamihu ste začali vnímať len samých seba. Prestali ste 

vnímať prepojenosť všetkého so všetkým a prestali ste vnímať prepojenosť medzi sebou ako 

ľudskými bytosťami a vytvorili ste oddelenosť. 

Vnímali ste len samých seba, svoje potreby, ktoré ste nadradili nad potreby ostatných 

bytostí žijúcich na Matke Zemi a tak ste dovolili strachu, aby vás z vášho rovnovážneho stavu 

odviedol preč a vyhodil vás na jednu alebo druhú stranu tejto húpačky. Ale ani na jednom či 

druhom konci tejto húpačky ste už nenašli tú Rovnováhu, Vnútorný pokoj, Mier a Harmóniu. 

A tak sa ako jednotlivci, ale zároveň aj celá ľudská spoločnosť pohybujete z jedného 

konca húpačky na druhý a nedokážete UKOTVIŤ LÁSKU v svojich životoch.                 

LÁSKA je KOTVA vo vašich životoch a keď nie ste ukotvený, tak nie ste v Láske,            

ale ste v strachu.  Tá kotva, čiže LÁSKA,  vás drží na dne húpačky,  čiže na ZEMI. 

Matka Zem je LÁSKA, zároveň je pevná, žijúca  TU a TERAZ, milujúca TU a TERAZ, 

čiže je to ŽIVOT sám. A tak, ako kotva dokáže udržať loď na vode, na mieste, kde sa 

spustí kotva, hoci voda je premenlivá a stále sa vlní,  dokáže vás LÁSKA držať  pevne 

na Zemi vo vašom živote TU a TERAZ, aj keď stojíte na húpačke vo vzduchu. 

A deje sa tak preto, že to čo prebýva vo vašom vnútri , vysielate  navonok.  

A ak je to strach a oddelenosť, tak to v svojich životoch aj prežívate.  

A tento strach a oddelenosť je potom súčasťou celej vašej spoločnosti. 

A strach nerád prepúšťa zo svojho zovretia tých, ktorých už raz chytil a preto vymyslel 

mnohé a mnohé spôsoby, ktorými vás vždy dokáže stiahnuť späť do svojho zovretia. 

A je to tak práve preto, že strach sa živí energiou bolesti, ktorú v srdciach vytvárate.       

A aby ste túto bolesť stále vytvárali v kruhu, naučil  vás strach bojovať.  

A bojujete práve preto, že vnímate oddelenosť samých seba od celku a pritom nevidíte, že 

bojujete najmä sami so sebou.   

A bojujete práve preto, že ste stratili Poznanie, že všetko so všetkým súvisí, všetko je 

vzájomne previazané a veľmi úzko spojené. 

A preto, keď bojujete sami so sebou, bojujete vo svojom vnútri.  

A preto tento boj, ktorý prebieha vo vašom vnútri, vysielate navonok a potom sa prejavuje 

v celej vašej ľudskej spoločnosti.  

Mier, Pokoj, Harmónia a Rovnováha sa môže do vašej spoločnosti navrátiť až vtedy, keď 

prestanete bojovať sami so sebou, keď prestanete bojovať vo svojom vnútri. 
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Otázka : Ako to máme zmeniť ? 

Odpoveď : Je potrebné prestať bojovať. A aby ste mohli prestať bojovať vo svojom 

vnútri, potrebujete rozpustiť a spracovať bolesť uloženú vo vašich srdciach, všetky tie 

neodpustenia, pocity vín, ktoré ste si vytvorili a z toho prvotného  pocitu absolútneho zlyhania 

a nehodnosti, ktoré sa stali vašou súčasťou a ktoré si z generácie na generáciu odovzdávate 

sami sebe prostredníctvom vašej DNA.  

A tu platí Zákon zachovania energie. To čomu sa bránite, čo odmietate prijať ako 

súčasť samých seba, to stále pretrváva vo vašich životoch. A pokiaľ tieto energie nedokážete 

prijať ako svoju súčasť, tak ich ani nemôžete zmeniť, ani nič na vedomej úrovni s nimi urobiť. 

Stále zostávajú skryté v nevedomých rovinách vášho bytia  a odtiaľ energeticky významným 

spôsobom ovplyvňujú vaše myšlienky, vaše slová, vaše rozhodovanie a vaše skutky. 

A tak, hoci si myslíte, že sa rozhodujete slobodne, rozhodujete sa len tak, ako vám to 

strach, ktorému ste dovolili, aby svtúpil do vašich sŕdc, dovolí. 

A je to tak preto, že vás strach ovláda a manipuluje a to na základe energií, ktoré ste 

v svojej bolesti vytvorili. A je to veľmi, veľmi silné ovplyvňovanie a manipulácia s vašou 

slobodnou vôľou, práve preto, že pre vás ako ľudské bytosti, je táto manipulácia  nevedomá. 

Na tomto princípe nevedomého strachu, bol založený a vytvorený celý  biznis 

s poistením. Poisťujete situácie, z ktorých máte strach, ale ktoré sa reálne ešte nestali 

a poisťujete si ich svojím strachom. Poisťujete sami seba pre prípad, že by tieto situácie vo 

vašom živote nastali. A tak energeticky svojimi myšlienkami, ale aj svojím rozhodnutím 

uzatvoriť takéto zmluvy a svojím reálnym konaním ich aj podpísať a potom platiť toto 

poistenie, energeticky tieto situácie vytvárate a do svojich životov priťahujete a zhmotňujete.  

A dosiahol to strach tým, že vo vašich nevedomých rovinách je uložená bolesť, 

neodpustenie, pocit viny, zlyhanie, či nehodnosť, keď nastali v minulosti takého situácie, 

ktoré vám túto bolesť vytvorili. Tým, že ste ich v tom živote nedokázali v Láske prijať, 

prepustiť a odpustiť sami sebe, ani tým druhým, tieto energie  neodpustení a pocitov vín vo 

vašich nevedomých rovinách zostali. A je to práve táto energia z vašich nevedomých rovín, 

ktorá ovplyvňuje vaše rozhodovanie a práve preto vaše rozhodnutie nebolo slobodné.                    

Vaše rozhodnutie podpísať poistnú zmluvu bolo ovplyvnené energiou bolesti, ktorá zostala vo 

vašich nevedomých rovinách nespracovaná, neprijatá a neodpustená.  

A tak týmto procesom, ktorý je opäť uzatvorený v kruhu, a to si hlboko uvedomte, 

strach posilňuje svoje pôsobenie na Matke Zemi stále viac a viac. Všimnite si teraz, že strach 

svoje postavenie týmto spôsobom tak silne posilnil, že mnohé spoločenstvá a štáty, túto 

povinnosť uzatvárať poistenie vo vašej ľudskej spoločnosti prijali ako zákon. 


