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EMÓCIA A  ZÁKONY METAFYZIKY -2.časť 
 

A ten chrám z ľadu bol daný ako obraz, aby ste pochopili, že Láska prináša život 

a pohyb práve prostredníctvom vás samých  tým,  že sami v sebe dokážete vytvárať emóciu 

Lásky a všade tam, kde s touto emóciou prichádzate, vytvárate  život kdekoľvek,  aj 

v prostredí večného ľadu. 

  A Vy ako ľudské bytosti sa svojimi životmi a bytím na Matke Zemi učíte práve 

túto emóciu bezpodmienečnej lásky v svojom vnútri, vo svojom srdci, celou svojou 

bytosťou vytvárať a žiť na Matke Zemi.   To je podstata bytia na Matke Zemi.  

Preto bola Matka Zem zrodená,  aby tu bytosti mohli prežívať 

emóciu Lásky, aby teda prežívali, preciťovali a vnímali  SAMI SEBA.  

Mnohé bytosti, ktoré teraz na Matke Zemi žijú, túto emóciu bezpodmienečnej Lásky aj 

v svojom bytí,  žijú. Avšak VY- ako ľudské bytosti, hoci prichádzate na Matku Zem pri 

svojom zrodení ako bytosti naplnené touto emóciou čistej a bezpodmienečnej lásky, postupne 

počas svojich životov  strácate schopnosť túto emóciu  bezpodmienečnej lásky vo svojom 

vnútri a srdci ako ľudské bytosti vytvárať. 

  A uvedomte si, že   bezpodmienečná láska, z ktorej ste zrodení a s ktorou sa rodíte,     

je práve vôňa  narodených detí, pretože práve oni vám umožňujú túto emóciu  

bezpodmienečnej lásky vnímať a cítiť prostredníctvom svojho čuchu. 

A čím je menej bezpodmienečnej lásky vo vašom vnútri a srdci, tým je jej menej aj vo 

vašej spoločnosti. 

A práve preto, aby ste mohli prežívať a vnímať samých seba ako bytosti Lásky, je na 

Matke Zemi aj opak Lásky a to je strach. 

Jeho úloha a pôsobenie na počiatku bytia, bola úplne rozdielna od toho, ako pôsobí 

dnes. Jeho pôsobením v čase  sa vytvorili mnohé iné odtiene, vo forme ďalších emócií. 

A tak sa na Matke Zemi okrem Lásky, Radosti, Šťastia, Veselosti, Spokojnosti, 

Vďačnosti, Hravosti, Úsmevu, Nadšenia, Tvorivosti,  usídlila aj nenávisť, závisť, zášť, zrada, 

neprajnosť, hnev, zlosť, chamtivosť a zo  závisti a zášte sa vytvorila nadradenosť, ktorá 

priniesla chudobu, biedu a nedostatok. 

A kedže v priebehu vekov, všetky tieto odtiene emócií strachu, ste Vy ako ľudské 

bytosti v svojich životoch vytvorili, je vašou úlohou, aby ste ich prostredníctvom Poznaní 

opäť v svojich životoch a svojím Vedomím Bytím, zmenili na odtiene emócií Lásky a tak 

vytvorili opäť to teplo v svojich životoch a na Matke Zemi.  
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      A vtedy sa vráti pôvodná harmónia bytia na Matku Zem.  

Základná emócia, ktorá na Matke Zemi pôsobila a pôsobí, bola a je emócia Lásky, ktorá 

svojím pohybom vytvára teplo života.   

A tam, kde je chlad, a hoci tam môže byť  dokonca vytvorená prostredníctvom tohto 

chladu aj krása, kým tam nepríde  emócia Lásky, ktorá prinesie to teplo, nie je tam život. 

Je to tak aj v prenesenom význame. Lebo ak súčasťou života ludských bytosíi nie je 

emócia Lásky  a oni ju nedokážu v svojom vnútri a srdci vytvárať, tak v podstate tieto ľudské 

bytosti nežijú. V ich živote nie je žiadne teplo, ale len chlad. V ich živote nie je žiadny pohyb, 

lebo stoja strnulo na tom istom mieste svojho života a bytia a nedokážu sa z neho pohnúť 

vpred dovtedy, kým  nedokážu vo svojom vnútri vytvoriť energiu Lásky, ktorá svojím teplom 

ten chlad a ľad v ich vnútri a srdci roztopí. 

Ľudská bytosť, ktorá je naplnená Láskou, čiže emóciou a energiou Lásky,  vytvára 

teplo  nie len v sebe samej, ale aj okolo seba a tak prináša život do akéhokoľvek prostredia, aj 

do prostredia chladu a ľadu.  

A hoci je ona bosá, môže sa v tom ľadovom  kráľovstve pohybovať a všade kam stúpi, 

jej noha zanechá teplo. 

A hoci  ona chodila bosá po ľadovej dlážke, to teplo nevytvárala tá dlážka, ale to teplo 

jej prinášala jej noha všade tam, kde stúpila.  A tak si najprv myslela, že dlážka je teplá, 

pretože je zospodu vykurovaná. Ale nebolo to tak. To teplo bolo v nej samej. A ak by sa 

rozhodla zostať v tomto paláci, hoci nádhernom, ale chladnom, pretože bol z ľadu, tak ona 

dokáže svojou Láskou, navrátiť tam život. Svojím bytím v Láske, vráti do tohoto  paláca 

život, pretože ho tam prinesie svojou vlastnou láskou, emóciou lásky, ktorá vytvára teplo a 

pohyb. Bolo vám to ukázané ako metafora, ako obraz vášho života a bytia. 

A tým, že v svojich životoch ako ľudské bytosti vytvárte rôzne emócie a teda aj rôzne 

energie, nie len bezpodmienečnú lásku, tak kráčate  svojím životom po špirále.   

A kráčete po špirále nie len vpred, ale aj vzad, pretože pohyb niektorých energií, ktoré  

vytvoríte, vás namiesto toho, aby ste kráčali vpred, hádže dozadu. 

A tak, až keď opäť dokážete vytvoriť energiu Lásky v  svojom živote, tak vás zase 

posunie dopredu. A tak sa pohýňate raz vpred, raz stojíte uprostred a niekedy idete vzad. 

A čím  viacej Lásky je vo vašich životoch, tak tým kráčate, ako keby o stupeň vyššie a preto 

sa pohybujete v špirále nie len ako ľudské bytosti, ale aj celá vaša spoločnosť, raz vpred a raz 

vzad. Ak však prestanete vytvárať energiu Lásky vo svojom vnútri a srdci a dovolíte strachu, 

aby vás celých pohltil, vráti vás strach na úplný začiatok a VY opäť začínate od nuly. 
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A deje sa tak vtedy, keď dovolíte strachu, aby roztvoril nožnice svojej moci a na 

jednej strane  zvíťazila nadradenosť,  moc, chamtivosť, bezohľadnosť a nadutosť a na druhej 

strane ľahostajnosť, bezmocnosť, bezradnosť a beznádej.   

Vtedy nedokážete tvoriť energiu Lásky vo svojom vnútri a tak netvoríte zo svojej 

podstaty, ale tvoríte len tak, ako vám strach dovolil a to sú tie obdobia vo vývoji ľudskej 

spoločnosti, keď dochádza k vojnám, ale aj k zánikom civilizácie ako takej. 

A to je práve ten okamih, kedy vás strach  vrátil na počiatok. 

Aj takýto veľký spätný pohyb dokáže strach vytvoriť. 

Láska pôsobí ticho, nepretržite a sústavne.   

Z  Lásky sa rodíte, z nej ste zrodení a s Láskou na Matku Zem prichádzate.  

LÁSKA JE DAR, S KTORÝM SA NARODÍTE. 

Potom však už závisí len od vás samých, od vášho slobodného a vedomého 

rozhodnutia, akú energiu budete vo svojom vnútri vytvárať. A od toho potom závisí nie len  

vývoj vášho osobného života, ale aj vývoj celej ľudskej spoločnosti. 

A práve preto mnohé civilizácie pred vami boli zničené, alebo  sami seba zničili. 

A potom opäť začali ľudské bytosti posilňovať Lásku vo svojich životoch a v celej 

spoločnosti a tak sa aj civilizácie ako také, vyvíjajú po špirále. 

Sami môžete teraz vidieť v svojom vlastnom osobnom živote, ale aj v živote celej 

ľudskej spoločnosti, ako dokážete energiu Lásky vo svojom vnútri a srdci vytvoriť, tým ako 

sa pohybujete a kráčate vpred. 

          A to ako dokážete kráčať vpred ako spoločnosť, závisí od toho ako dokážete 

navzájom spolupracovať, pretože podstatou Lásky je spolupráca, zdielanie, 

súznenie, súcitenie a spolupatričnosť.  

A to je podstata Zákona – V JEDNOTE JE SILA. 

Len vtedy, keď dokážete medzi sebou spolupracovať, pomáhať si navzájom,  

zdieľať a súcitiť, dokážete  sa ako spoločnosť posunúť dopredu v svojom vývoji.  

A tento pohyb vpred vám prináša energia Lásky, pretože energia Lásky svojím 

teplom vytvára súznenie, zdieľanie, súcitenie, spolupratričnosť a spoluprácu.  A vtedy 

ste ako ľudská spoločnosť JEDNOTNÍ  A  NEPORAZITEĽNÍ.  A práve preto ste  

neporaziteľní,  lebo v tej JEDNOTE sa zároveň zrodí ROVNOCENNOSŤ. 

ROVNOCENNOSŤ JE DAR ENERGIE LÁSKY A JEDNOTY. 

Tam, kde nie je JEDNOTA, sa stráca ROVNOCENNOSŤ.                


