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EMÓCIA A ZÁKONY METAFYZIKY - 5.časť 
 

Po chvíľke som začala cítiť silnú bolesť v ľavej lopatke, v ramenách v celej šiji a na 

krku. Nemohla som sa vôbec pohnúť  a otočiť hlavou. Mohla som hovoriť, predná časť krku 

bola voľná, ale zadná časť krku a celá šija bola  úplne zovretá, ako keby ma niečo držalo vo 

zveráku a nemohla som otáčať hlavou. Bola som bolesťou úplne strnulá a paralyzovaná. 

Nedokázala som myslieť na nič iné ako na tú bolesť. 

Otázka : Čo Ti spôsobuje  tú bolesť ? 

Odpoveď : Strach. Keď strach vytvorením bolesti paralyzuje vaše srdce a zatvorí ho 

pred Láskou a vy ani  nedokážete v svojom vnútri a srdci vytvárať energiu Lásky a to teplo, 

tak energie strachu, ktoré vám potom následne  strach sám dovolí vytvárať vo vašom vnútri, 

paralyzujú vaše vedomie tak, že nedokážete vo vašom vedomí vytvárať myšlienky Lásky.  

A keď nedokážete vytvárať myšlienky Lásky, tak nedokážete v Láske ani hovoriť a 

nedokážete Lásku cítiť. Stávate sa paralyzovanou ľudskou bytosťou, ktorá strnulo v strachu 

a len tak, ako jej to strach v jej vedomí dovolí, stojí  bez pohybu na jednom a tom istom 

mieste v svojom živote. 

A nedokážete sa pohnúť v svojom živote vpred práve preto, že nedokážete vytvoriť 

v svojom  srdci energiu Lásky, ktorá vytvorí to teplo, ktoré jej dovolí sa hýbať a pohnúť sa 

vpred.  

A keď v živote ľudskej bytosti nie je Láska, ani pohyb, tak prichádza smrť aj v jej 

fyzickom bytí, pretože  celá bytosť človeka, teda  fyzické telo, srdce, myseľ aj vedomie sú 

naplnené strachom. 

A ak sa ľudská bytosť v svojom živote dostane do tohto bodu, nedokáže  sa už v tej 

konkrétnej inkarnácii zo zovretia strachu  vymaniť a naozaj s tým strachom aj zomiera. 

A musí sa narodiť znova, aby potom v ďalšom živote dokázala ten strach zlomiť. Takéto silné 

zovretie strachu, prináša do života ľudskej bytosti beznádej, bezmocnosť a bezradnosť.  

A deje sa tak vtedy, keď sa v celej ľudskej spoločnosti stráca Láska a strach získava 

nadvládu prostredníctvom moci, chamtivosti a nadradenosti v rôznych úrovniach v ľudskej 

spoločnosti. Následne strach vytvára a zdôrazňujem, že to vytvára zámerne, nepokoje, vojny, 

biedu, chudobu a hlad.  

A teraz si sami uvedomte, kde strach vo vašej ľudskej spoločnosti sa snaží získať 

nadvládu nad vami ľudskými bytosťami, kde zatvára vaše srdcia pred Láskou a kde vytvára 

beznádej, bezradnosť a bezmocnosť.    
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A tá strnulosť, predstavuje neschopnosť ľudskej bytosti pohnúť sa akýmkoľvek 

spôsobom vo svojom živote vpred. A v doslovnom význame to znamená, že ľudská 

bytosť nedokáže zmeniť svoje myšlienky, spôsob myslenia, svoje rozhodovanie, 

správanie ani konanie.  

A v tomto prípade koná, rozmýšľa, rozhoduje sa a hovorí, už len z úrovne 

strachu. Nerozhoduje sa slobodne a vedome ako bytosť Lásky, ale myslí, koná, 

rozhoduje sa a hovorí len tak, ako jej to strach dovolí. A to je ďalší uzatvorený kruh. 

Ak sa ľudská bytosť v svojom živote a bytí dostane do tohto bodu a zároveň nedokáže 

vidieť a prijať Lásku a tú pomoc, ktorú jej druhé ľudské bytosti stále opakovane s Láskou 

ponúkajú, tak v tomto konkrétnom živote sa už zo zovretia strachu nedokáže vymaniť. 

Rovnako sa musí  narodiť do ďalšieho života, kde sa o to môže znova pokúsiť.  

Zovretie strachu a moci strachu, ktorou vás dokáže v tom konkrétnom živote  zovrieť 

strach do svojej moci, dokáže byť také silné, že nie len v tej konkrétnej inkarnácii ho už  

ľudská bytosť nedokáže zlomiť, ale opätovne sa jej to nemusí podariť, ani v niekoľkých 

ďalších životoch ten strach zlomiť a prekonať. 

A nekonečná sila Lásky vám dáva  dar, ktorý spočíva v tom, že sa opätovne 

narodíte ako bytosti zrodené z Lásky,  v Láske a s Láskou a túto Lásku si so 

sebou do každého ďalšieho života prinesiete.  

A toto Poznanie, vám bolo zámerne vzaté, pretože je to Poznanie 

o nekonečnom a nepretržitom kolobehu pôsobenia Lásky vo vás  samotných ako 

ľudských bytostiach na Matke Zemi. 

A práve tým, že vy sami ako jednotlivci sa učíte v tých ďalších životoch 

a inkarnáciách vytvárať stále viacej a viacej vo svojom srdci a vnútri energiu Lásky 

a tak  šírite a posilňujete  energiu Lásky   aj na Matke Zemi, dokážete vy sami zvíťaziť     

v tej JEDNOTE, ktorú spoločne v Láske vytvárate, nad strachom. 

A práve preto, aby vám strach toto poznanie zobral,  zobral vám poznanie 

o inkarnácii o znovuzrodení vás samých, vašich duší v ďalších a ďalších životoch. 

A práve tým, že vám zobral poznanie o inkarnácií, nepredstaviteľným spôsobom 

vo vás ako  ľudských bytostiach posilnil Oddelenosť ako takú a tým vám zobral 

poznanie, že v JEDNOTE JE SILA.  A to je ďalší uzatvorený kruh, ktorý strach vytvoril 

k tomu, aby na  Matke Zemi posilňoval samého seba. 

Láska ako taká, práve prostredníctvom opakovaných zrodení vašich duší pôsobí a tak 

vytvára JEDNOTU. Pretože tá JEDNOTA a NEPRETRŽITOSŤ  pôsobenia Lásky sa 
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demonštruje práve vo vás samých. Je to umožnené prostreníctvom ďalšieho zákona a to 

Zákona komplexnosti, ktorého podstatou je to, že všetky predchádzajúse skúsenosti 

a poznania zostávajú vašou súčasťou.  

A ak dovolíte, v ktorej koľvek inkarnácií, aby opäť energia Lásky  začala napĺňať vaše 

srdce energiou Lásky,  opäť sa tieto poznania stanú vašou nedeliteľnou, neoddeliteľnou 

a nerozdeliteľnou súčasťou. Vtedy sa všetky tieto poznania a skúsenosti stanú jednotnou 

a vedomou súčasťou vášho  vedomia. A je to tak práve preto, že všetko so všetkým súvisí. 

A to je ďalší uzatvorený kruh, ktorý vytvorila Láska, aby ste prostredníctvom 

Lásky vedeli zlomiť a prekonať strach a jeho kruh, do ktorého vás uzatvoril.  

         Láska v spojej podstate nevytvára kruh, ale  Láska vytvára ŠPIRÁLU 

a tak stále vo svojom vývoji spolu s Láskou môžete  stúpať a kráčať vpred. 

Naopak strach vytvorí len kruh a tak v tom kruhu stále chodíte dokola a stále ste na 

tom istom mieste. A to je ten rozdiel. 

Enegria strachu dokáže vytvoriť takú energiu spätného pohybu, ktorá vás hodí  naspäť 

tak, že vás vyhodí zo špirály von, až na  jej spodný počiatočný kruh, pričom sa môžete 

pohybovať ľubovoľne vysoko na špirále Lásky. A to je tá sila úderu, s ktorou dokáže na vás 

strach zaútočiť až tak, že vás v špirále vášho života dokáže zhodiť na jej dno,  až do 

pôvodného kruhu a vy potom v tomto  kruhu chodíte  aj stovky inkarnácií až dovtedy,  kým 

opäť dokážete  vpustiť  do svojho srdca Lásku, ktorá vytvorí teplom pohyb tak,  aby ste 

vystúpili z kruhu strachu a začali sa pohybovať  po špirále Lásky.  

A to je na jednej strane ten pohyb vpred, ktorý v špirále prináša Láska.   

A to je na druhej strane  tá strnulosť, do ktorej vás v tom kruhu uzatvára strach.  

A ten pohyb vpred, ktorý prináša Láska, je POKROK. 

A vedzte, že POKROK je možný len vtedy, keď je MIER. 

Strach, ktorý  prináša vojny, nepokoje, biedu, chudobu a hlad, neumožňuje žiadny 

pokrok  vpred. A preto strach  vytvára boj, nepokoje a vojny, pretože vtedy nie je možný 

žiadny Pokrok a vtedy sa ako  ľudské bytosti, ale aj ako spoločnosť, či civilizácia,  nedokážete 

vymaniť z jeho zovretia a moci. 

Ako ľudské bytosti, ako ľudská spoločnosť, ako civilizácie napredujete 

v Láske dopredu a vytvoríte POKROK len vtedy a len vtedy, keď je MIER.    

Celé to podčiarkni. 
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 A MIER  je opakom VOJNY.  Sú to dva protipóly, rovnalo  ako LÁSKA a 

STRACH.  Preto je MIER  nástrojom LÁSKY  k tomu, aby ste ako ľudské 

bytosti a celá spoločnosť napredovali vo svojom vývoji vpred. 

A vojna je nástrojom strachu, aby vývoj ľudských bytostí a celej spoločnosti sa 

zastavil a aby vás strach opäť hodil na počiatok. 

   A preto si hlboko vážte MIER v ľudskej  spoločnosti.  

A MIER ako taký, prichádza ako dar, keď  ľudská spoločnosť  

prijme v Láske a pochopí v Láske  Zákon - V JEDNOTE JE SILA.   

Ale ak ľudská spoločnosť tento zákon neprijme v Láske, ale prijme ho ako nástroj 

strachu, tak ho strach využije ako prostriedok k vojne, pretože aj  tu dokáže strach v nenávisti 

spojiť ľudí a v tej nenávisti zrodiť vojnu. 

A tak sami vidíte, že aj LÁSKA dokáže ľudí spojiť v JEDNOTE  a vtedy im ako svoj dar 

prináša MIER a POKROK. Ale ak strach spojí ľudí v nenávisti, tak  im prináša bolesť,  

beznádej, chudobu a biedu. A práve týmto ich strach vráti opäť na začiatok ich cesty. 

A je veľmi krehká hranica medzi Láskou a Nenávisťou. A práve túto krehkú hranicu 

strach zneužíva k tomu, aby prostredníctvom nenávisti dokázal ľudské bytosti zovrieť do 

svojej moci. 

A to je ďalší uzatvorený kruh, v ktorom môžete vidieť ako strach dokázal  zneužiť 

a zmanipulovať zákon V JEDNOTE JE SILA. 
 

 A tak pamätajte, že každá minca má dve strany. Tak ako na jednej strane mince je síce 

LÁSKA, tak na druhej strane môže byť práve NENÁVISŤ, za ktorú sa skryl srach.     

A koná tak strach práve preto, pretože stále hľadá cesty a spôsoby k tomu, aby  ľudské 

bytosti mohol zovrieť do svojej moci. 

 


