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VYŠŠIE PRINCÍPY VESMÍRNYCH ZÁKONOV - 3.časť 
 

 

A tak strach tu pôsobí v dvoch rovinách. 

Jednak vytvára systém, do ktorého prostredníctvom peňazí vťahuje stále viacej a viacej 

ľudských bytostí tým, že práve preto, že majú z neho osoh vo forme peňazí, nedokážu z neho 

vystúpiť. Zároveň nedovoľuje tým, ktorí v  bolesti a utrpení svojho fyzického tela, by sami 

dokázali nájsť tie skutočné príčiny svojho ochorenia, aby potom ich mohli v Láske aj vyliečiť. 

A v tomto prípade, vytvára strach dvojitý kruh, do ktorého vás zviazal. 

A vy ani nevidíte, akým spôsobom na vás pôsobí, manipuľuje vaše rozhodnutia a vy si 

stále  myslíte, že konáte slobodne. Ale aj v tomto prípade sú vaše rozhodnutia slobodné len do 

tej miery, akú vám váš strach dovolí. 

A kedže tu pôsobí Zákon slobodnej vôle a len vtedy konáte slobodne, keď ste vedomí 

a súčasťou vášho vedomého konania je ZODPOVEDNOSŤ. A tým, že nedokážete prijať 

Zodpovednosť a odovzdali ste ju druhým ľudským bytostiam, ktorí za vás rozhodujú, 

nedokážete  toto  slobodné rozhodnutie sami za seba urobiť. A toto je ďalší uzatvorený kruh. 

Potrebujete prijať Zodpovednosť za svoje rozhodnutia a za svoje konanie tak, aby 

ste  prestali odovzdávať svoju Zodpovesnosť druhým ľudským bytostiam tým, že za vás 

a bez vás budú rozhodovať o vás bez vášho VEDOMIA. Ak to prijmete, tak sa vám vráti 

práve to VEDOMIE. 

To, či je zdravé vaše fyzické telo, je vaša ZODPOVEDNOSŤ. 

Je vašou Zodpovednosťou, aby ste hľadali sami v sebe a vo svojom vnútri skutočnú 

príčinu svojho ochorenia. Máte sami v sebe, vo svojom vnútri všetky nástroje, absolútne 

všetky nástroje k tomu, aby ste mohli vyliečiť každé vaše ochorenie, ale nekonáte tak 

a Zodpovednosť za svoje uzdravenie ste odovzdali do rúk lekárom. Lekár však podľa svojich 

vedomostí a svojho uváženia  rozhoduje, aký spôsob liečby a ktoré lieky sú pre vás 

najvhodnejšie,  a pritom toto je vaša Zodpovednosť. 

Lekár nie je súčasťou vášho vnútra a tak nikdy nespozná a nenádje pravú príčinu 

ochorenia. Tá je uložená vo vašom vnútri, preto ju môžete odhaliť, len VY SAMI.  

Je to práca na sebe samom, ktorá po objavení skutočnej príčiny ochorenia, prináša do 

života ľudskej bytosti mnohé zmeny. Ale mnohí z vás sa akýmkoľvek zmenám bránite.            

Je pre vás pohodlnejšie nič neriešiť,  nevidieť aké zmeny potrebujete vo svojom živote urobiť, 

aby ste sa uzdravili a preto svoju Zodpovednosť za toto rozhodnutie prenášate na druhú 

ľudskú bytosť, ktorou vo vašej spoločnosti je lekár. 
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A práve táto ľudská vlastnosť – LENIVOSŤ či  POHODLNOSŤ, realizovať 

v svojom živote akýmkoľvek spôsobom, akékoľvek zmeny, dovoľuje strachu, aby ste 

svoju Zodpovednosť prenášali na druhé ľudské bytosti. A tak vedzte, že LENIVOSŤ, či 

POHODLNOSŤ je ďalším  nástrojom strachu, ktorý využíva k tomu, aby vás držal 

vo svojej moci.  LENIVOSŤ či  POHODLNOSŤ -  je nástroj strachu, ktorý vás drží 

v starých vzorcoch správania, aby ste nedokázali urobiť vo vašich životoch žiadne 

zmeny  a zostali tak v zovretí strachu, bolestí a manipulácií. 
 

Je to veľmi jednoduché. Nesmierne jednoduché pre strach, lebo prostredníctvom 

nástroja pohodlnosti, či lenivosti zväzuje vás samých v strachu, ktorý ste sami v sebe vytvorili 

a tak vám nedovoľuje slobodne konať, aby ste sa dokázali  postaviť  a ukázať na utrpenie, 

ktoré v tomto systéme,  strach vo vašej spoločnosti vytvára.  

Ak dovolíte  strachu, aby  zmenil bolesťou a utrpením, ktoré prežívate,  vaše bunky,  

zmení ich štruktúru a zmení vašu DNA. Ak sa toto v tom konkrétnom  živote  stane, tak  už 

nedokážete v tom živote vrátiť túto zmenu naspäť a opraviť svoju  DNA a tak strach zostáva 

v tom konkrétnom živote  súčasťou vašich buniek a DNA.  

Vo väčšine prípadov sa musíte znova narodiť, aby  ste to vyliečili. Ak duša pochopí 

tento mechanizmus a prešla VEDOME procesom očisty, transformácie a znovuzrodenia, tak 

by to v tom pôvodnom živote dokázala zmeniť, avšak u väčšiny ľudských bytostí toto  

nenastane a  tak sa musia znova narodiť, aby sa v tom  ďalšom živote mohli pokúsiť Láskou 

túto bolesť uzdraviť. 

Toto je  program strachu, ktorý bol zámerne do ľudských bytostí vložený a ktorý veľmi 

dobre funguje. Strach, ktorý chce ovládnuť Matku Zem, ako planétu, potreboval bytosti, ktoré 

tu žili, udržiavať na určitej frekvenčnej úrovni, aby ich mohol ovládať a manipulovať.                   

Toto súvisí aj s pádom civilizácií, ktoré na Matke Zemi žili, pretože ten strach začal vytvárať 

v ľudských bytostiach strach nie len v tom zmysle, že sa ľudské bytosti báli, ale vytvoril aj 

nižšie emócie a pocity, ktoré majú inú vibráciu ako LÁSKA a jedným z nich  je  pocit MOCI.                    

A MOC potom vytvorila NADRADENOSŤ a tak sa porušila ROVNOVÁHA 

a ROVNOCENNOSŤ na Matke Zemi. A s tým, ako sa vedomie ľudských bytostí menilo, sa 

znižovali vibrácie ľudských bytostí a nastupovala MOC. Ľudské bytosti, ktoré prijali vibráciu 

moci, začali ovládať tie ostatné ľudské bytosti, a tie si to ani neuvedomovali a preto začala 

menšina ovládať väčšinu a tá väčšina sa tej menšine v „POKORE“  kľania a hľadí na nich.  

A to sa stále deje v tých najrôznejších podobách v náboženstvách, v štátoch i v rodinách.                  

Tá ROVNOCENNOSŤ vymizla vo veľkej väčšine zo života ľudských bytostí. 
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Ďalší spôsob prostredníctvom, ktorého strach v spoločnosti ukotvuje sám seba, je 

porušenie základných,  tých najposvätnejších prinpov bytia  na Matke Zemi.  

Je to porušenie POSVATNÝCH PRINCÍPOV a to tých najposvätnejších princípov, 

prostredníctvom, ktorých sa obnovuje a rodí NOVÝ ŽIVOT na Matke Zemi.  

A vedzte, že k porušeniu týchto posvätných princípov, prichádza vo vašej spoločnosti 

zámerne a vedome. Je to plán určitých skupín ľudských bytostí, pretože práve porušením 

týchto najposvätnejších princípov sa vytvára vo vašej spoločnosti najviac bolesti a zároveň sa 

stráca schopnosť ľudských bytostí obnovovať NOVÝ ŽIVOT  na Matke Zemi v LÁSKE. 

A túto skutočnosť si veľmi dobre  vedome uvedmote a hlboko vo svojich srdciach 

precíťte. Ak dovolíte, aby bol tento posvätný princíp zrušený, zadupaný, pošliapaný 

a zneuctený, navrátite sa vo vývoji ľudstva tisíce rokov naspäť.  

Pre vývoj ľudstva a každej jednej ľudskej bytosti je nesmierne dôležité,                  

aby ste si uvedomili hodnotu, dôležitosť a POSVATNOSŤ tohoto PRINCÍPU.  

Práve preto je posvätný, lebo prostredníctvom neho sa OBNOVUJE  A RODÍ  

NOVÝ ŽIVOT NA MATKE ZEMI V LÁSKE.  

LEN V LÁSKE MOŽE VAŠA SPOLOČNOSŤ NAPREDOVAŤ.  

LEN V LÁSKE SA MOŽE OBNOVOVAŤ. 

         A posvätný princíp zrodenia nového ŽIVOTA na Matke Zemi je,  že  NOVÝ 

ŽIVOT V LÁSKE sa rodí a obnovuje prostredníctvom DVOCH ABSOLÚTNE 

ROVNOCENNNÝCH  BYTOSTÍ – MUŽA A ŽENY, ktoré v hlbokej vzájomnej 

Láske jeden k druhému a zároveň k sebe samým, zrodili a priniesli na Matku 

Zem NOVÝ ŽIVOT, prostredníctvom svojich detí. 

A neexistuje na Matke Zemi iná možnosť 

obnovy nového Života a toto si zapamätajte !!! 

 


