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VYŠŠIE PRINCÍPY VESMÍRNYCH ZÁKONOV - 2.časť 
 

Všimnite si, že strach svoje postavenie v ľudskej spoločnosti tak silne posilnil,                     

že mnohé spoločenstvá a štáty, povinnosť uzatvárať poistenie, prijali ako zákon. 

A tak, aj keď sa stávate vedomými bytosťami a uvedomujete si spôsob akým strach na 

Matke Zemi a v ľudskej spoločnosti pôsobí, ste zviazaný zákonmi ľudskej spoločnosti 

a nemôžete sa slobodne rozhodnúť, že tieto poistné zmluvy nepodpíšete, lebo by ste porušili 

vaše ľudské zákony. 

A tak v strachu, aby ste neboli postihnutý vaším systémom spravodlivosti, stanete sa 

súčasťou tohto uzatvoreného kruhu, ktorým strach posilňuje svoje postavenie vo vašej 

spoločnosti. 

A tak všetci, nie len jednotlivci, ale aj štáty a celá spoločnosť, konáte tak, ako vám to 

strach dovolí. A deje sa tak práve na základe energií, ktoré  vaše konanie, rozhodovanie, či  

vaše myšlienky ovplyvňujú z nevedomých rovín vášho bytia. 

Pôsobenie strachu vo vašej ľudskej spoločnosti je v súčasnosti veľmi silne zakotvené. 

A našlo si veľa ciest prostredníctvom, ktorých manipuľuje vašu spoločnosť.   

A deje sa tak práve preto, že vaša spoločnosť žije na Matke Zemi v dualite.  

A tak, ako na jednej strane upevňuje svoje postavenie strach, na druhej strane sa 

zvyšuje a rastie energia Lásky, ktorá pôsobí na Matke Zemi od počiatku bytia. A práve preto, 

aby tieto energie boli v ROVNOVÁHE sa zvýšila vibrácia Matky Zeme a Zem bola 

požehnaná enegiou Lásky, ktorá v oveľa vyššej miere prichádza na Matku Zem. 

 Tento dar energie Lásky,  ste ako ľudské bytosti dostali práve preto, aby ste dokázali 

zo svojich  nevedomých rovín preniesť tieto energie bolestí, neodpustení,  pocitov vín , 

zlyhaní a nehodnosti do svojich vedomých rovín, pretože len tam vo vedomej rovine, keď 

dokážete tieto energie prijať, dokážete ich spracovať a v Láske Odpustenia ich rozpustiť. 

A deje sa tak práve preto, že keď strach útočí na Matku Zem a snaží sa 

mnohými a mnohými cestami upevňovať svoje pôsobenie na Matke Zemi,                   

aby zostala zachovaná ROVNOVÁHA, ktorá pôsobí ako vyšší princíp 

Vesmírnych zákonov,  musí sa zvyšovať aj pôsobenie LÁSKY na Matke Zemi. 

A kedže, tú energiu strachu na Matke Zemi vytvárate a znásobujete VY sami, ako 

ľudské bytosti, tak dostávate do svojich rúk aj nástroj, ktorým môžete tieto energie mnohých 

bolestí v  LÁSKE ODPUSTENIA rozpúšťať a tým dostávate tieto protichodné energie do 

ROVNOVÁHY. Ak by vám nebol daný tento nástroj a Poznanie ako môžete z nevedomých 
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rovín svojho bytia, tieto energie bolestí v Láske rozpustiť, tak strach, bolesť, neodpustenie, 

nenávisť, zloba, hnev, závisť a chamtivosť  by zahubili ŽIVOT na Matke Zemi. 

A stalo sa tak veľa krát v minulosti a preto vám, prostredníctvom týchto posolstiev 

odovzdávam tento návod, ako môžete obnoviť, Harmóniu, Rovnováhu, Pokoj a Mier v sebe 

samých, v svojej spoločnosti a na Matke Zemi. 

Podľa Zákona zachovania energie, kedže VY, ako ľudské bytosti, 

sami vytvárate tieto energie bolestí, neodpustení, strachu a pocitov vín, tak 

len VY  SAMI, to môžete zmeniť a to tým, že tieto energie prostredníctvom 

ODPUSTENIA  premeníte na LÁSKU. 
 

Otázka : Veľa krát som však počula  názor, že keď spracovávame svoje bolesti, 

ktoré v sebe cítime, tak  to máme riešiť len TU a TERAZ a nemáme ísť do minulých 

životov, ale riešiť to len v tomto živote. Podľa Zákona zachovania energie, nás však 

práve tieto  energie z tých emócií, ktoré sme vytvorili v svojich minulých životoch 

a nespracovali sme ich, najviac z našich nevedomých rovín  ovplyvňujú a mi sami potom  

nejako konáme a ani nevieme prečo sme tak konali. Ak však tieto energie a emócie 

neprijímame a nemáme ich ani zvedomené, tak ich podľa Zákona zachovania energie, 

ani nemôžeme vyliečiť a uzdraviť, je to tak ?   

Odpoveď : Riešite to TU a TERAZ, ale ten problém vyplýva z tej minulosti a ak 

nedokážete tie korene a príčiny, z ktorých to pochádza nájsť, tak uzdravíte len tú časť, ktorá je 

v tomto živote a ktorú vidíte, pretože vaše vedomie - pamäť, je to, čo vám to zvedomuje, čiže 

sa to vyrieši len na určitej úrovni. Ak sa ide do tých hlbokých záznamov v nevedomých 

rovinách, pochopí sa podstata a tie korene. A ľudia, ktorí to tvrdia, že to nie je potrebné, si 

volia ľahšiu cestu, pretože nie sú ochotní sa konfrontovať so svojou minulosťou, alebo tomu 

neveria, že to existuje. Sú pripútaní  len k tomuto životu a k tomu, čo tento život prináša. Nie 

sú si vedomí svojej multidimenzionality a všetkých rovín svojho bytia. 

Ono nie je rozpor medzi  vedomím bytím a riešením minulosti. To, že niekto vedome žije, 

neznamená, že sa to minulosti netýka, pretože bez minulosti, by nebola prítomnosť a ani 

budúcnosť. A tak ako sa žije prítomnosť, tak od nej sa odvýja budúcnosť, ale zase prítomnosť 

sa odvýja od minulosti. Spolu to súvisí, nedá sa to vynechať. Tak ako spolu pôsobia aj 

Vesmírne zákony. 

Tým, že ako jednotlivci a celá spoločnosť ste stratili Poznanie, ako fungujú Vesmírne 

zákony, stále viacej a viacej konáte proti nim, ale práve týmto konaním  proti Vesmírnym 

zákonom, a to sú zákony LÁSKY, ŽIVOTA a BYTIA, konáte sami proti sebe, konáte proti 
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svojej podstate.  Väzníte samých seba tým, že si beriete dar SLOBODNEJ VÔLE, beriete si 

dar SLOBODNE SA ROZHODOVAŤ a tak vytvárate sami v sebe, v celej spoločnosti a na 

Matke Zemi nesmierne veľa bolesti. 

A strach vo vašej spoločnosti si našiel veľa systémov, vytvoril mnohé kruhy, do ktorých 

vás vtiahol a ani ste si nevšilmi a neuvedomili, ako v tom ktorom systéme či  kruhu,  vytvára  

nesmierne veľa bolesti a utrpenia. 

Ďalším z týchto uzatvorených kruhov, do ktorého vystúpil strach, je vaše zdravotníctvo, 

ktoré postupne tak, ako dovolilo peniazom, aby ho ovládli, stratilo svoj posvätný cieľ, 

s ktorým bolo vytvorené a to je prinavracať zdravie ľuďom do ich života a tak im navrátiť 

radosť z ich bytia. 

Zmenilo sa to na  veľmi veľký biznis, ktorý v súčasnosti je o strachu a o peniazoch. 

A nehovorím tu o jednotlivcoch, ale o systéme ako takom. 

Zámerným a vedomým spôsobom je v súčasnosti poškodzované zdravie celej populácie a 

len za tým účelom, aby museli potom prichádzať a žiadať o pomoc, o prinavrátenie zdravia, 

ktoré im však bolo zámerne a vedome poškodené. 

V tomto systéme je nepredstaviteľne veľa peňazí tých podnikateľských skupín, ktoré 

pochopili, že prostredníctvom strachu, bolesti a utrpenia vás môžu čo najľahšie ovládať a tak 

sa stratilo pôvodné posvätné poslanie a novým „bohom“celého tohto systému sa stali peniaze.  

A peniaze sa získavajú tým, že čo najdlhší čas, je potrebné udržať ľudskú bytosť chorú. 

Do mnohých liekov, sú vložené látky, ktoré narušujú a poškodzujú váš imunitný systém a 

svojimi vedľajšími účinkami poškodzujú vaše vnútorné orgány a u mnohých detí spôsobujú 

poškodenie vývoja mozgu a narušenie ich imunitného systému. Preto je tak  veľa utrpenia 

v celom tomto systéme a preto je stále viacej a viacej ľudí chorých, pretože sa z neho vytratila 

snaha ľuďom prinavrátiť zdravie, a jeho snahou je zarobiť, čo najviac peňazí. 

Tým, že sa vytvorí tak veľa utrpenia a bolesti na úrovni fyzického tela, nedokáže potom tá 

ľudská bytosť nájsť v sebe vnútornú silu a ani vôľu, aby sa dokázala pozrieť na pôvodnú 

príčinu svojich bolestí a chorôb z iného uhľa pohľadu, aby dokázala nájsť  tú podstatu svojho 

ochorenia a teda,  aby hľadala v sebe duchovnú príčinu svojej choroby.  

A vtedy nedokáže táto ľudská bytosť, energie uložené na nevedomých rovinách zvedomiť 

vo svojom vedomí a tam s Láskou pracovať, prijať ich a rozpustiť ich v Láske Odpustenia, ale 

práve naopak, vytvára si stále viacej a viacej bolesti, ktorá vychádza z utpenia, ktoré prežíva 

vo svojom fyzickom tele.  


