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EMÓCIA A  ZÁKONY METAFYZIKY -1.časť 

 

Zrazu som stála na brehu mora. Bola som bosá a voda mi obmývala nohy po členky. 

Na sebe som mala oblečené ľahké biele splývavé šaty na ramienka, na ktorých boli vyšité 

zlaté symboly. Zlatisté vlasy som mala vyčesané do hora a zopnuté sponou v tvare motýla. 

Časť vlasov mi padala vo vlnách  na plecia.  

Po mori sa ku mne približoval veľký trojsťažňový koráb s napnutými plachtami, ktorý mal 

vpredu dlhý pozlátený šíp.  Vedela som, že tá loď prišla pre mňa. Nastúpila som do nej.               

Loď pláva po mori  sama, ona vie kam má ísť. 

Otázka :  Ako sa cítiš na lodi ? 

Odpoveď : Cítim sa dobre a bezpečne. Môžem sa po palube pohybovať úplne voľne. 

Otázka : Si na lodi sama ? 

Odpoveď : Áno. 

Otázka : Prečo cestuješ sama ? 

Odpoveď : Neviem. 

Otázka : Kam cestuješ ? 

Odpoveď : Domov. 

Otázka: Kde je ten domov ? 

Odpoveď :  Ten domov je kráľovsko večného ľadu. 

Otázka : Ako sa cítiš teraz? 

Odpoveď : Cítim sa dobre. Zvláštne je, že na lodi je stále teplo, nech je more okolo 

lode akékoľvek. Stále mám na sebe len ľahké biele šaty na ramienka a som bosá. Hoci sú už 

v mori okolo nás aj veľké kusy ľadu, tak na lodi je veľmi príjemne a ten  chlad vôbec necítim.  

Ako keby mala loď svoju vlastnú klímu. Ako keby bola v nejakej ochrannej bubline, pretože 

ja necítim ten chlad a zimu, ktorú vidím  na vode. Okolo lode je hustá biela hmla, ktorá 

vystupuje z vody a plávajú v nej veľké  kusy ľadu, no  mne je stále teplo.  

Loď sa voľne pohybuje vpred. Teraz už nie vo vode, ale ako keby plávala po ľade.  

Zastala pred veľkým palácom z ľadu.  Ja mám stále svoju voľnosť a je mi teplo. Môžem 

zostať na lodi, ale keď chcem, môžem z nej vystúpiť.  V spodnej časti lode sa otvorili dvierka 

na úrovni zeme, ktorými môžem vystúpiť von. Pred dvierkami je položený červený koberec, 

ktorý vedie až k palácu z ľadu.  Palác je priesvitný a podľa toho ako  naňho zasvieti slnko 

zmení  svoju farbu. Je ako dúha. Keď slnko prestane svietiť, tak je vidieť, že palác je z ľadu, 

ale keď zasvieti slnko, palác je farebný. Je dúhodvý a nie je rozoznať, že materiál, z ktorého 
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je postavený je ľad. Farby na paláci vytvárajú  viaceré vrstvy podľa toho ako zasvietia lúče 

slnka a ktoré farby sa dostanú do popredia.  Tým, že niektoré farby sú vpredu a niektoré sú 

vzadu vytvárajú sa farebné tapety, ktoré sa navzájom prekrývajú, pričom každá má inú farbu.  

Pripomína mi to  preníkovú chalúpkú, ale každá doštička perníka na nej,  je inej farby a tak 

dúha sa vytvára na strechách, na stenách, na schodoch, na vežičkách, aj kupolách paláca. 

V slnečnom  svite je  nádherný a vytvára pocit tepla. Keď slnko nesvieti,  je to chladný kus 

ľadu a palác je priesvitný. Ja stojím pred tým palácom len v tých ľahkých šatách a hoci som 

bosá, vôbec mi nie je zima.  

Otázka : Môžeš vstúpiť do  toho paláca ? 

Odpoveď : Áno.  Kráčam hore po schodoch a dvere sa predo mnou otvorili, ale nikde 

nevidím žiadne bytosti, ani žiadnych ľudí. Teraz kráčam už vo vnútri paláca a stúpam po zemi 

a hoci je to ľad, tak nie je studený, ale je teplý. Chodím po ľade  úplne bosá, ale  ako keby 

som chodila po dlážke, ktorá je zospodu vyhrievaná. Všade kde stúpim, cítim teplo. Prišla 

som do veľkej sály. Je tam veľký stôl s jedlom, ale nikto tam nie je. 

Otázka : Aké je tam jedlo ? 

Odpoveď :  Na stole sú poukladané taniere a  rôzne misy s ovocím, v ktorých je 

hrozno, melón, jablká, granátové jablká, hrušky, orechy a mandle. Na stole je med aj voda, 

červené a biele víno v krčahoch. 

Otázka : Prečo si tam prišla ? Čo tam máš robiť ? 

Odpoveď :  Vrátiť tam ŽIVOT. 

Otázka : Ako to máš urobiť ? 

Odpoveď : Že začnem cítiť. 

Otázka : Čo máš cítiť ? 

Odpoveď : To miesto. Samú seba. A to ako sa tam cítim. Či sa mi tam páči alebo nie. 

Či sa tam rozhodnem zostať, alebo nie. Lebo môže byť to miesto akokoľvek krásne, ale keď 

nie je nikto, kto by tu krásu precitíl, uvidel, vypovedal o nej, zavnímal ju, tak tam nie je 

ŽIVOT. A keď tam nie je život, tak je tam len chlad.   

Ten ŽIVOT vytvorí práve to, že niečo cítim. A to, že niečo cítim vytvorí tú  

energiu, ktorá sa tam môže pohybovať.  A keď sa niečo pohybuje, tak tým pohybom 

vytváram teplo a prinášam tam zmenu. Pretože ten pohyb, je práve tá EMÓCIA.           

EMÓCIA JE ENERGIA V POHYBE.  

A pohyb vytvára teplo. A keď vytvorím absolútne čistú emóciu Lásky, 

bezpodmienečnej lásky, tak vytvorím také teplo, že necítim chlad, ani v paláci, ktorý je 

postavený z ľadu. 
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Je to práve tá emócia čistej bezpodmienečnej Lásky, ktorá to teplo vytvorí.  

A čím menej Lásky máme v sebe, tým viacej cítime chlad.  

A Život tomu miestu dávame práve prostredníctvom našich emócií a pocitov. 

Pretože oni vytvárajú energiu, ktorá nás samých, ale nie len nás samých, ale úplne 

všetko v celom Vesmíre poháňa dopredu. 

A čím viacej Lásky je našou súčasťou, tak tým ľahšie sa v našich životoch pohybujeme.  

 To Láska nás nesie na svojich krídlach našimi životmi. 

A čím je viacej Lásky v nás samých a v našom živote, tým ľahšie a rýchlejšie sa 

pohybujeme. Môžete to vidieť sami na sebe. Keď prichádzate na Zem ako malé deti,  rodíte sa 

ako bytosti naplnené bezpodmienečnou láskou. A sami môžete vidieť koľko veľa pohybu 

a radosti je u malých detí. 

 Aká bezprostrednosť prijatia a aká bezpodmienečnosť je v ľudských bytostiach 

prítomná, keď sú malými deťmi. A je to tak preto, že emócia, ktorou sú naplnené a ktorú 

v svojom vnútri vytvárajú, je emócia Lásky. Preto malé deti oplývajú radosťou a pohybom.  

A tak ako strácate emóciu Lásky v svojich životoch, strácate v ňom aj pohyb.                   

Pohyb nie je len o fyzickom tele, ale aj o schopnosti prijímať a prispôsobovať sa zmenám 

a rôznym situáciám vo vašich životoch. To všetko je o pohybe. Pretože keď ste strnulí, keď 

stojíte na mieste a prešľapujete, keď sa nedokážete  pohnúť z daného miesta, nedokážete 

v svojom živote a ani prijímať žiadne zmeny. A je to tak preto, že v tomto prípade sa stráca 

z vášho života emócia Lásky. 

Ale rovnako veľký pohyb vie vytvoriť aj emócia hnevu a nenávisti. Len v tomto 

prípade ten pohyb vás strhne opačným smerom a vráti  vás na počiatok. Vo vašom ponímaní – 

do bodu nula. A z tohto bodu nula, opäť znova sa začínate postupne učiť vytvárať v svojom 

vnútri emóciu Lásky. 

A emócia Lásky je pre vás preto dôležitá,  lebo táto emócia vytvára  to 

teplo.  

Ako bytosti Lásky ste zrodení tak, že k svojmu životu to teplo 

potrebujete, aby ste prežili.  

A keď máte v srdci emóciu Lásky, tak ona vytvorí  svojou energiou 

také teplo, že sa môžete pohybovať aj v kráľovstve večného ľadu a napriek 

tomu vám bude stále teplo, lebo to teplo vytvárate vo svojom vnútri 

emóciou a energiou Lásky. A to je vaša podstata. 


