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EMÓCIA A ZÁKONY METAFYZIKY - 3.časť 
 

ROVNOCENNOSŤ JE DAR ENERGIE LÁSKY A JEDNOTY. 

Tam, kde nie je JEDNOTA, sa stráca ROVNOCENNOSŤ. 

A tam, kde neexistuje Rovnocennosť, nie je medzi ľudskými bytosťami ani 

Jednota. A keď nie je Jednota v ľudskej spoločnosti, nedokážete medzi sebou 

spolupracovať, súcitiť, zdieľať a spoločne súznieť. 

A práve vtedy,  keď sa z ľudskej spoločnosti stratí ROVNOCENNOSŤ  a  

JEDNOTA, prinesie vám do ľudskej spoločnosti strach NADRADENOSŤ.    

A táto nadradenosť vytvorí v ľudskej spoločnosti prostredníctvom MOCI 

a NADVLÁDY, veľmi silný hierarchický systém, z ktorého sa zrodí nerovnoprávnosť, 

neprajnosť, útlak, závisť, bieda a chudoba. 

A ak, ako ľudská spoločnosť dovolíte strachu, aby prostredníctvom moci a nadvlády 

vytvoril tento hierarchický systém, ktorý vám prinesie do života nerovnoprávnosť, 

neprajnosť, závisť, chudobu a biedu, trvá z pohľadu vás ľudských bytostí, veľmi dlhý čas, 

ktorý sa počíta na stovky a tisíce rokov, kým sa ako ľudská spoločnosť, dokážete opäť z tejto 

moci strachu vymaniť a kým opäť pochopíte, že v Jednote je sila. 

A práve toto pochopenie, že V JEDNOTE JE SILA, vám potom pomôže, aby ste opäť 

tento hierarchický systém moci, nadradenosti a strachu dokázali zlomiť.  

A toto je ďalší uzatvorený kruh. 

A je to Láska, energia Lásky, ktorá vám ako svoj dar prináša poznanie, že 

V JEDNOTE JE SILA a ktorá vám potom pomôže zlomiť hierarchický systém, 

ktorý strach vo vašej spoločnosti prostredníctvom moci a nadradenosti vytvoril. 

A tu si opäť  môžete všimnúť a uvedomiť ako všetko so všetkým súvisí, ako 

je to prepojené a navzájom previazané a ako všetko spolupôsobí.  

A SYNCHRONICITA je  v podstate iný vyraz  slova SPOLUPÔSOBENIE.   

Všetko je  spojené a prepojené  navzájom.  TO JE TO PREPOJENIE MEDZI 

SEBOU. Všetci sme spoločne  a vzájomne prepojení a nedá sa to zmeniť.   

A to je podstata  ZÁKONA JEDNOTNÉHO ATÓMU.  

Všetci sme  spoločne a navzájom prepojení  prostredníctvom DYCHU,  pretože 

navzájom  dýchame to, čo ostatní vydychujú, teda dýchame informácie a čiastočky 

druhých ľudí a tak spoločne vytvárame jeden celok. 
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A už  je vašou súčasťou aj Poznanie, že nič sa nedeje náhodne.  

Vo vašich životoch môžu vibrácie a energie, ktoré sú súčasťou vás, vášho života, 

rodiny, celej spoločnosti sa javiť ako náhodné v tom konkrétnom živote TU a TERAZ.                

Kedže už  máte Poznanie o tom, že energie, ktoré ste kedykoľvek v svojom bytí, a tým 

myslím celé bytie vašej duše, vytvorili, tak viete, že tieto energie  stále zostanú vašou 

súčasťou,  pretože je to energia, ktorú ste vytvorili vo svojom vnútri, tak táto energia je vašou 

súčasťou aj vo  vašich nasledujúcich  životoch.  

Súvisí to so Zákonom zachovania energie, pretože  EMÓCIA  je tiež ENERGIA. 

Pokiaľ ju počas toho konkrétneho života neprijmete, tak si tú emóciu v okamihu svojej 

smrti beriete so sebou. Na základe NEVEDOMIA vás táto energia v ďalšom živote 

potom tlačí do určitého  postoja a myšlienok a na základe VEDOMIA potom môžete 

tieto postoje a myšlienky zvrátiť a tým tú energiu v Láske rozpúšťate a meníte.                      

A to je ten pohyb vpred. V živote každej ľudskej bytosti,  je však dôležitá  aj VIERA,  

aby  potom ľudská bytosť dokázala  niečo v svojom  živote zmeniť a pohnúť sa vpred 

potrebuje mať aj VIERU.  

VIERA  je dôležitá, pretože s EMÓCIOU  idú spolu ruka v ruke,     

lebo emócie vytvoríte len vtedy, keď niečomu veríte, bez toho by to nešlo.  

Ak by tie emócie nezostávali vašou súčasťou, tak by nemalo zmysel, 

aby ste sa na Matku Zem inkarnovali ako ľudské bytosti.  

Emócia je podmienkou toho, aby  duša mohla prísť na Matku Zem.  

Aj keď v tom konkrétnom živote TU a TERAZ nechápete, prečo sa  práve vám tie  

situácie a veci dejú, tak vôbec nie sú náhodné.  Sú vytvorené energiami z vašich 

predchádzajúcich inkarnácií na Matke Zemi. Práve preto je veľmi dôležité, aby ste dokázali 

prijímať tieto situácie vo svojich životoch s láskou a porozumením, aby ste ich dokázali 

nechať voľne plynúť. Pretože to, čomu sa v živote bránite, čomu kladite odpor, čo 

neprijímate, to bude stále pretrvávať, to bude stále vašou súčasťou  a to budete stále vo 

svojich životoch prežívať. 

A je to tak preto, že  energia odporu, boja  a neprijatia,  je energia strachu a táto 

energia vytvorí pohyb, ktorý vás posunie dozadu. Oproti tomu energia prijatia a voľného 

plynutia, je energia Lásky, ktorá vás posunie vpred. 

A opäť je to Láska, ktorá vám umožní týmto obdobím vášho života prejsť a posunúť 

sa dopredu a tak  s pomocou energie Lásky prestanete stáť na tom istom mieste, v tom bode,  

kde sa táto situácia vo vašom živote deje. 
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Je to ZÁKON NEUTRÁLNEJ  NÁHODNEJ UDALOSTI, ktorý vás  

učí, aby ste prestali  klásť odpor, bojovať a neprijímať všetko to, čo k vám 

do života prichádza, ale prostredníctvom  energie lásky vás učí, prijímať 

tieto situácie,  aj keď veci  nejdú  tak, ako to VY – ako ľudské bytosti,   

chcete. Učí vás  nechať energiu  Lásky voľne plynúť týmito situáciami 

a vtedy vás Láska ponesie na svojich krídlach vaším životom. 

A môže sa vám aj zdať, že tieto situácie prichádzajú do vášho života chaoticky a 

zároveň vám prinášajú do života chaos, ale nie je to tak, pretože opäť tu platí, že všetko  so 

všetkým súvisí a tak ten chaos  je v podstate neusporiadaný poriadok, pretože je vytvorený  

a určený všetkými energiami, ktoré sú vašou súčasťou a rovnako aj súčasťou iných ľudských 

bytostí,  ktoré  sa účastnia tej konkrétnej situácie. 

A kedže tieto situácie súvisia aj s inými ľudskými bytosťami, tak sa vytvoria v určitom 

čase a na určitom mieste.  V akom čase sa tieto situácie vytvoria,  závisí od  Zákona 

časového matrixu, ktorý zabezpečí aby sa všetky ľudské bytosti, ktoré sú súčasťou tej 

situácie spoločne stretli v tom konkrétnom čase a podľa  Zákona geometrických esencií sa  

vyberie to jedno konkrétne miesto v celom priestore, kde sa tá situácia potom aj reálne udeje. 

Ak dokážete vytvoriť energiu Lásky v svojom srdci a požiadať o pomoc s vyriešením 

tejto situácie, to znamená, že ste ochotný zdieľať a ste  ochotný aj spolupracovať s inými 

ľudskými bytosťami, čiže konáte v súlade so Zákonom: V JEDNOTE JE SILA.     

Práve prostredníctvom daru  spolupatričnosti, súcitenia a súznenia, vám energia Lásky 

pomôže túto situáciu zvládnuť a prekonať.  A VY- ako ľudské bytosti, dostávate tak  dar  

POUČENIA z prežitej skúsenosti. Zo skúsenosti,  ktorú by ste sami  neustáli fyzicky prežiť, 

ale prostredníctvom zdieľania ste túto skúsenosť zvládli.  

ZDIEĽANIE je rovnako darom energie Lásky. 

Vy sami potom budete vedieť, ako sa môžete v podobných situáciách 

rozhodovať, alebo dokonca týmto situáciám predchádzať, aby ste ich ani 

nemuseli prežívať, pretože sa v živote prostredníctvom svojho 

VEDOMÉHO a SLOBODNÉHO  rozhodovania  a konania,  dokážete 

týmto situáciám vyhnúť a naučíte sa im predchádzať.   

A že to dokážete,  je darom  Zákona  V JEDNOTE JE SILA. 
 


