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EMÓCIA A ZÁKONY METAFYZIKY - 4.časť 

Spolupôsobením a pochopením všetkých týchto zákonov dokážete kráčať svojimi 

životmi tak, že vytvárate v svojom vnútri  energiu Lásky v jej všetkých podobách.     

Táto enegria Lásky  vám pomáha vytvárať pohyb tak, ako keby ste kráčali svojím 

životom  v jednote do minulosti, do obdobia a času, kedy na matke Zemi pôsobila harmónia 

bytia, ale tiež aj do budúcnosti, kedy opäť na Matke Zemi bude pôsobiť harmónia bytia. 

A všetko to, čo je  medzi tým, sú obdobia vašich minulých životov, kedy vo vašom 

vnútri a srdci  ste nedokázali vytvárať energiu Lásky avšak tieto  energie, ktoré ste vytvorili 

stále zostávajú vašou súčasťou. 

A tak sa ich prostredníctvom Poznania týchto Zákonov a najviac prijatím Poznania, že 

všetko so všetkým súvisí, môžete prostredníctvom  svojho VEDOMIA dotknúť.  

A to je to cestovanie v čase, pretože čas ako taký neexistuje.  

Všetko je TU a TERAZ, aj minulosť, aj prítomnosť, aj budúcnosť.  

To všetko je v prítomnom okamihu vášho bytia ako energia, ktorú ste 

kedykoľvek a kdekoľvek vytvorili a ktorá je stále vašou súčasťou. Práve preto sa 

jej môžete prostredníctvom svojho VEDOMIA dotknúť. Je vám to však 

umožnené len vtedy, keď práve prostredníctvom energie Lásky, ktorú dokážete 

vo svojom vnútri a srdci vytvoriť, sa všetky tieto Zákony stanú vašou súčasťou. 
 

Je to možnosť a potenciál daný každej ľudskej bytosti. Zároveň je však veľmi dôležité, 

aby tá konkrétna ľudská bytosť, bola svojím VEDOMÍM  pipravená tento dar prijať.  

A práve preto je to potom možné len v tom čase a na tom mieste, keď ona pochopí a 

prijme celým svojím bytím, že všetko so všetkým súvisí,  že v Jednote je sila, že všetko sa 

deje súčasne v prítomnom okamihu a že energia Lásky je práve tá energia, ktorá posúva nie 

len jeho osobný  vývoj a rast, ale aj  vývoj a pokrok celej ľudskej spoločnosti a celého 

Vesmíru vpred.  Pretože vtedy  sa všetky predchádzajúce skúsenosti jeho bytia stanú jeho 

súčasťou tak, že v tom konkrétnom živote potom  dokáže aj tú konkrétnu skúsenosť 

a poznanie  manifestovať. 

A to je práve to VEDOMÉ a SLOBODNÉ  ROZHODNUTIE, pretože 

vtedy tá ľudská bytosť pozná aj dôsledky svojich rozhodnutí.   

A to je ten „ZÁKON KOMPLEXNOSTI“, ktorý vám hovorí, že všetky 

predchádzajúce skúsenosti, ktoré ste prežili v nekonečnom kolobehu bytia, sú 

stále vašou súčasťou.      
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A preto Poznanie, ktoré už raz bolo vašou súčasťou, tým myslím, že sa 

stalo VEDOME  súčasťou vašej duše, je vaším poznaním aj v každej ďalšej 

inkarnácií.  
 

Možno som vám pôsobenie týchto zákonov metafyziky  vysvetlil z iného uhľa 

pohľadu, ako ste očakávali, ale tento uhol pohľadu, je pre vaše zrodenie do vašej podoby-  

teda toho, kým ako ľudské bytosti  vlastne ste, a prečo na Matku Zem sa rodíte,  veľmi 

dôležitý.  

Preto som vám ich vysvetlil  v týchto súvislostiach. 

A vedzte,  že mnohí z vás cestovanie v čase  dávno robíte. Každá ľudská bytosť, ktorá 

je na Matke Zemi zrodená,  cestuje  v čase  prostredníctvom svojich snov.  

Vysvetlil som vám tieto zákony metafyziky z tohto uhľa pohľadu preto, aby ste si 

mohli viacej uvedomiť pôsobenie Vesmírnych zákonov a zvedomiť si, prečo vám cestovanie 

v čase bolo dovolené, ako s ním súvisia princípy Vesmírnych zákonov.  

A verím, že ste pochopili aj to, že najdôležitejšia energia v živote  

každej ľudskej bytosti je LÁSKA.  

A je to tak preto, že Láska je vašou podstatou,  je to energia,  z ktorej 

je každá ľudská bytosť zrodená. 

A to, čo mnohým ľudským bytostiam chýba, prečo sa im nedarí  ich 

ciele naplniť je TRPEZLIVOSŤ. 

A TRPEZLIVOSŤ vám rovnako ako POKORU prináša ako svoj dar 

energia LÁSKY. A stane sa tak vtedy,  keď sa LÁSKA ako taká, stane 

vašou nedeliteľnou, nerozdeliteľnou a neoddeliteľnou súčasťou. 

A TRPEZLIVOSŤ  strácate vtedy, keď dovolíte strachu, aby prenikol 

do vášho srdca. Pretože vtedy sa vo vás stráca  JEDNOTA a výrazným 

spôsobom sa posilňuje ODDELENOSŤ.  

A je to práve strach, ktorý vás núti chcieť všetko mať a všetko mať 

hneď tu a teraz. 

A je to tak preto, že strach vám potom zoberie POKORU 

a TRPEZLIVOSŤ súčasne. 
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A keď stratíte TRPEZLIVOSŤ a POKORU, nedokážete realizovať 

a naplniť ten JASNÝ ZÁMER  a CIEĽ, ktorý ste si stanovili a vtedy 

nedokážete realizovať svoje plány ani naplniť svoje sny. 

A to máte ďalší uzatvorený kruh.  
 

Aby ste sa z toho kruhu dokázali vymaniť von, potrebujete opäť do svojho srdca 

vpustiť Lásku a vedome vytvárať energiu Lásky, ktorá prostredmíctvom tepla, ktoré 

Láska vo vás vytvorí, potom rozpustí tú ODDELENOSŤ a vy si uvedomíte, že nie ste tu 

sami, že máte posvätné právo požiadať o pomoc a súcit druhé ľudské bytosti, pretože 

všetci tvoríte jeden celok.  

A práve oni vám svojou Láskou, ktorú vám dokážu preukazovať a dávať  svojou 

pomocou, zdieľaním, spolupatričnosťou a súcitom, pomôžu rozpustiť ten pocit 

ODDELENOSTI a samoty vo vás samých a svojou Pokorou a Trpezlivosťou, ktorú vám 

v Láske ukazujú, vám potom Láska vráti vašu Pokoru  a vašu Trpezlivosť. 

A keď získate naspäť Trpezlivosť, opäť dokážete naplniť svoje plány, svoje sny, 

svoje zámery a svoje ciele. A ten pohyb, ktorý vám to umožní, je práve energia, ktorou 

vytvárate Lásku sami v sebe. 

A to je ďalší uzatvorený kruh. 
 

Prišlo nádherné teplo, ktoré sa rozlialo od srdca po celom mojom tele a naplnilo 

každú jednu bunku. 

      A opäť tu máte Láskou navzájom medzi sebou všetko prepojené a previazané.  

Na Matke Zemi je alfou i omegou Láska.  

Na Matke Zemi  je všetkým Emócia Lásky, Energia Lásky                         

a Teplo Lásky, ktoré Láskou vytvoríte. 

Na Matke Zemi  všetko bolo z Lásky zrodené. 

Na Matke Zemi sa všetko rodí z energie Lásky, pretože Láska je  

neoddeliteľnou a nedeliteľnou súčasťou Matky Zeme. 
 

 


