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VYŠŠIE PRINCÍPY VESMÍRNYCH ZÁKONOV - 4.časť 
 

Nový Život,  rovnako tak, ako bol zrodený na Matke Zemi,  sa rodí rovnako v celom 

Vesmíre, pretože tu platí Zákon  - Ako hore, tak dole, ako vo veľkom, tak v malom a ako vo 

vnútri, tak navonok. A tak ako bol Život na Matke Zemi zrodený v teple, tme a vo vlhku, 

pretože vznikol v oceáne pôsobením tepla, teda Slnka, rovnako vzniká nový život ľudskej 

bytosti v teple, tme a vlhku. 

Nový život potrebuje teplo pre svoj zrod. Pretože to je LÁSKA, ktorá vytvára teplo  

ľudských bytostí. Ak však zrodíte nový život v skúmavkách vo vašich  laboratóriách,                     

tak podmienky pre jeho zrodenie sú úplne odlišné a tieto deti sú zrodené v chlade, zime                      

a svetle. Chlad je pre vás strach a nenávisť. Teplo je pre vás Láska a prijatie. 

Tieto bytosti  môžu byť citovo chladné a potom len veľmi ťažko dokážu prijímať teplo 

ľudskej Lásky do svojich životov a tak sa častokrát cítia  nepochopené a sú  odtrhnuté                     

od reálneho života. 

Súčasťou tohto posvätného princípu je zrodenie života, kde vzniká pokrvné 

puto medzi matkou a dieťaťom a kde prostredníctvom materinskej Lásky, 

je dieťaťu odovzdávaná schopnosť  MILOVAŤ BEZ PODMIENOK. 

Ak je dieťa vytrhnuté z rodiny, je prerušené pokrvné puto medzi ním a biologickou 

matkou. Toto dieťa už  nikdy  nedokáže v svojom živote prekonať traumu a bolesť z tohoto 

odlúčenia. A je jedno v akom okamihu toto dieťa matke vezmete. Či je to hneď po narodení, 

alebo  sa batolí, či práve začalo chodiť, či rozprávať.  Trauma a utrpenie z tohoto odlúčenia od 

matky, zostáva dieťaťu po celý jeho život a túto bolesť nedokáže v tom konkrétnom živote 

v Láske Odpustiť a prepustiť ani ako dospelá ľudská bytosť. A tak takto vychovaná ľudská 

bytosť, nie je potom schopná v svojom živote odovzdávať svojim potomkom práve tú 

bezpodmienečnú lásku,  lebo ju nedostala od svojej matky ona sama. 

Ako ľudské bytosti sa navzájom učíte od seba príkladom a tým, čo si navzájom  

odovzdávate v rodine medzi sebou. A pokrvné puto medzi matkou a dieťaťom je puto 

bezpodmienečnej lásky. Ak je toto pokrvné puto raz prerušené, nedokáže táto ľudská bytosť 

pochopiť, prijať  a uvedomiť si, čo bezpodmienečná láska znamená a tak ju potom ani 

nedokáže  odovzdať ďalej. A tak sa potom z generácie na generáciu  vytráca z ľudských  

bytostí schopnosť dávať bezpodmienečnú lásku  a zároveň sa pošliapava a znevažuje  

RODINA prostredníctvom, ktorej sa v bezpodmienečnej láske môžu vychovávať nové 

generácie ľudských bytostí. 
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To rodinné puto, je najsilnejšia väzba na Matke 

Zemi, lebo je to pokrvná väzba bezpodmienečnej lásky.  

A tak bytosti, ktoré sa živia strachom na Matke Zemi sa snažia práve toto puto vo 

vašej spoločnosti oslabiť, zlomiť a úplne ho vymazať.  

A vedzte, že ako spoločnosť porušujete Vesmírne zákony práve tým, že ste svoje 

ľudské zákony nadradili nad Vesmírne zákony a porušujete v svojich zákonoch  práve 

posvätný princíp zrodenia a obnovy nového Života na Matke Zemi. 

Ani dve ženy a ani dvaja muži nedokážu zrodiť a priviesť na Matku Zem nový 

Život. A tak nedokážu vytvoriť ani pokrvné puto k svojim deťom a odovzdať im 

poznanie o bezpodmienečnej láske. 

Rovnako porušujete tento posvätný princíp tým, že vo vašej spoločnosti, nie je  

žena a muž v ROVNOCENNOM POSTAVENÍ.  A tým, že  vo vašej spoločnosti si muž 

pomyselne vytvoril nadradené postavenie voči žene,  porušujete tým posvätný princíp 

RODINY. 

RODINA  je zväzok dvoch ROVNOCENNÝCH BYTOSTÍ  a to 

zdôrazňujem ROVNOCENNÝCH BYTOSTÍ, ktoré vo vzájomnej 

bezpodmienečnej láske jeden k druhému a sami k sebe, spoločne vytvorili 

RODINU. A toto je RODINA podľa Vesmírnych zákonov. 

Tým, že žena vo vašej spoločnosti  nemá rovnocenné postavenie vo vzťahu 

k mužovi, vytvárate nesmierne veľa bolesti a utrpenia. A práve prostredníctvom tejto 

bolesti a utrpenia, ktoré vzniká v rodinách, posilňuje strach svoje postavenie  na Matke 

Zemi a zároveň vám bráni vychovávať vaše deti v bezpodmienečnej láske, učiť ich čo 

bezpodmienečná láska znamená a odovzdávať im ju prostredníctvom vlastného 

príkladu. 

A tak sa mnohé z vašich detí rodia z bolesti, nepochopenia, poníženia a utrpenia 

žien. A vedzte, že túto bolesť si v svojich bunkách prinesú do svojich životov, pretože 

prostredníctvom pokrvného puta ju dostanú od svojej matky.  

Práve preto je nesmierne dôležité, aby sa vrátilo ROVNOCENNÉ postavenie žien 

vo vzťahu k mužom do vašej spoločnosti, aby sa deti začali rodiť v LÁSKE,  

V BEZPODMIENEČNEJ  LÁSKE a túto LÁSKU si prinášali vo svojej DNA, svojich 

bunkách ako ten najväčší dar, ktorí im rodičia odovzdávajú pri ich zrodení,  ako výbavu 

do ich života. 
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A ďalší systém, ktorý sa vo vašej spoločnosti vytvára a má previazanosť na strach, 

lepšie povedané strach získava nad ním moc a on začína pracovať na báze strachu je  váš 

sociálny systém, z ktorého sa stráca ÚCTA a POKORA k ŽIVOTU ako takému.  

Jeden z prejavom straty ÚCTY a POKORY je ten, že beriete deti biologickým 

rodičom a odovzdávate ich párom rovnakého pohlavia. Avšak tieto páry z pohľadu 

Vesmírnych zákonov nedokážu vytvoriť RODINU.  

A práve preto, že ste stratili ÚCTU a POKORU k ŽIVOTU, ste nadradili svoje ľudské 

zákony nad tie Vesmírne. Bytosti, ktoré nedokážu zrodiť a priviesť na Matku Zem nový život 

nemajú právo tieto nové bytosti, ktoré prichádzajú  na Zem čisté a nepoškvrnené vychovávať.  

A je to tak preto, že tieto bytosti  nepoznajú a nezažili princíp Posvätnej Lásky medzi 

mužom a ženou,  z ktorej sa rodí a obnovuje nový Život na Matke Zemi.   

Tieto bytosti majú právo sa rozhodnúť ako oni sami  so svojím životom naložia, ale 

nemajú právo ovplyvňovať život ľudských bytostí, ktoré sem prišli absolútne čisté. Lebo to, 

čo do týchto nových bytostí uložia a zapíšu, tak to tieto  deti, ako dospelé ľudské bytosti 

potom  budú odovzdávať ďalším generáciám a pokoleniam. A tak týmto správaním vytvárate 

podmienky k tomu, aby bolo stále viacej a viacej nelásky na Matke Zemi. 

Je veľmi dôležité, aby ste zmenili svoj sociálny systém a začali vnímať a najmä cítiť  

aká je skutočná úloha tohto sociálneho systému. A jeho úlohou je navracať ÚCTU 

a POKORU do života ľudských bytostí v Láske. Jeho úlohou je vytvárať podmienky, aby 

deti mohli byť vychovávané v bezpodmienečnej láske, svojimi biologickými rodičmi a nie 

vytvárať podmienky k tomu, aby mohli byť deti oddelené od biologických rodičov a dávané 

na výchovu ľudským bytostiam, ktoré z pohľadu Vesmírnych zákonov nedokážu zrodiť nový 

život na Matke Zemi. 

A zároveň ste v rámci tohoto sociálneho systému stratili ÚCTU, POKORU a najmä 

VĎAČNOSŤ  k tým, ktorí vám  samým,  život darovali. 

Vaši rodičia, keď zostarnú,  stávajú sa pre vás nepohodlní a namiesto toho, aby zostali 

súčasťou vašich rodín a na základe svojich životných skúseností, odovzdávali Múdrosť 

a Lásku novej generácii, tak ich odložíte čo najďalej od seba. Ochudobňujete tak samých 

seba, ale najmä generáciu, ktorá prichádza práve o Múdrosť a Láskavosť, ktorú sú oni 

v hlbokej Láske schopní novej generácii odovzdať. 

A  deje sa tak práve preto, že  strácate tento Posvätný princíp zrodenia nového života 

na Matke Zemi, strácate Úctu a Pokoru k zrodeniu nového života na Matke Zemi a tak 

strácate v sebe samých aj ten hlboký význam, čo slovo RODINA znamená. 
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A toto všetko prináša do vašej spoločnosti nesmierne veľa utrpenia a bolesti a práve cez to 

utrpenie a bolesť, strach ukotvuje samého seba vo vašej spoločnosti. 
 

Ešte jeden systém vo vašej spoločnosti pôsobí a je nesmierne dôležité, aby ste 

pochopili akým spôsobom ho strach zdeformoval. 

A to je systém vzdelávania vašich detí. 

A opäť vám opakujem, že ako ľudské bytosti sa učíte  osobným príkladom.  

Preto je veľmi dôležité, aby ste svoje deti  učili Láske, Úcte, Pokore, Súcitu, 

Tolerancii, Porozumeniu, Milosrdenstvu a Láskavosti.  A to sa dá len  prostredníctvom 

osobného príkladu rodiča, ktorý takto učí konať svoje deti. 

V škole sa však vaše deti učia memorovať  rôzne poučky a musia sa učiť históriu, 

v ktorej sú však samé klamstvá, ale v škole sa nenaučia ani Láske, ani Úcte, ani Pokore, 

ani Súcitu, ani Tolenacii, ani Porozumeniu, ani Milosrdenstvu, ani Láskavosti, pretože 

deti potrebujú vidieť, že takto konajú ich vlastní rodičia. To je ten osobný príklad. 
 

V škole sa vaše deti naučia posudzovať, hodnotiť, navzájom merať svoje sily a 

výkony, súťažiť s druhými, naučia sa chcieť byť prvými, dosahovať víťazstvá, ale toto všetko 

sú prostriedky  prostredníctvom, ktorých si v živote vytvárajú neodpustenia a pocity vín. 

A tak celý systém vzdelávania vašich detí bol vedome a zámerne zmenený tak, aby 

podporoval nie Lásku, Súcit, Úctu, Porozumenie, Toleranciu, Milosrdenstvo a Láskavosť, 

teda CIT v srdciach vašich detí, ale aby podporoval ROZUM, ktorý dokáže hodnotiť, 

kritizovať, posudzovať, odsudzovať a merať výkony, ale nepozná Súcit, Lásku a Zmilovanie. 

A tak  sa vaše deti stávajú touto výchovou krutými sudcami najmä pre seba samých. 

A preto nedokážu vytvárať v svojom srdci a vo svojom vnútri ten Pokoj, Mier, Harmóniu 

a Rovnováhu. 

A dostali sme sa do bodu, z ktorého sme dnes začali. A to máte ďalší uzatvorený kruh. 

SÚCIT, ÚCTA, POKORA a VĎAČNOSŤ je vyšší princíp Vesmírnych zákonov, 

ktoré  ľudská bytosť dokáže v svojom  srdci vytvoriť, keď Poznanie o tom ako fungujú 

Vesmírne zákony premietne do svojho Života a oni sa stanú nedeliteľnou, 

neoddeliteľnou a nerozdeliteľnou súčasťou jej bytia. 

A práve prostredníctvom Súcitu, Úcty, Pokory a Vďačnosti  si ľudská bytosť 

vytvára v svojom vnútri Pokoj,  Mier, Harmóniu a Rovnováhu.  

A teraz vidíte ako je to vzájomne prepojené, previazané, spojené a že všetko so 

všetkým súvisí. 


