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ZMENA ENERGIÍ NA MATKE ZEMI – 1.časť 

 

Prišiel sklenený výťah, ktorý bol guľatý a žiarivý ako SLNKO. Dvere sa na ňom 

otvárali rozostúpením. Mala som k tomu výťahu hlbokú dôveru, a ako sa dvere otvorili 

okamžite som doňho nastúpila. Vo výťahu neboli žiadne tlačidla. Výťah sám chcel, aby som 

sa nechala zaviesť tam, kde chce on, aby som nevyslala žiadnu myšlienku, kde by som chcela 

ísť. Ja som cítila veľmi hlbokú dôveru a dovolila som, aby ma zaniesol tam, kde chce ísť on 

sám. Kým sa dvere vo výťahu opäť otvorili, tak som sa v ňom zmenila. Mám na sebe 

oblečené dlhé biele rúcho, ktoré je vyšívané zlatými znakmi. Tie znaky sú symboly. 

Otázka: Vieš ich prečítať? 

Odpoveď: Nie, zatiaľ ich nepoznám, ale sú to symboly, ktoré vyjadrujú podstatu 

Múdrosti Stvoriteľa a je v nich zachytená Múdrosť Vesmírnych zákonov, celého Stvorenia.  

Na hlave mám korunu, ale nie je to klasická koruna kráľov, táto je predĺžená a má to 

svoj význam, pretože aj na tej korune sú nakreslené rovnaké symboly ako na šatách – sú to 

symboly múdrosti, ktorú v sebe skrývajú Vesmírne zákony. 

           Na sebe mám zlatý náhrdelník, v ktorom je osadených dvanásť kryštálov, ktoré 

zodpovedajú dvanástim kvalitám LÁSKY. Sú to vždy tie isté kryštály, lebo v sebe nesú tú 

konkrétnu kvalitu Lásky. Tieto kryštály sú rovnaké od počiatku stvorenia. V týchto kryštáloch 

je ukrytá múdrosť, ktorú v sebe nesie tá konkrétna kvalita Lásky a je to Múdrosť, ktorá bola 

pretransformovaná do Vesmírnych zákonov. 

Výťah - žiarivá slnečná guľa, ma zaniesol na vrchol pyramídy. Pyramídy v Egypte. 

Keď sa dvere rozostúpili vnímala som krajinu okolo pyramídy. Ale tá krajina je iná ako dnes. 

Nie je pustá, bez života ako teraz. Sú tam stromy. V ich korunách prebýva veľmi veľa vtákov, 

ktorí nádherne spievajú. Okolo pyramídy je veľa života. Sú tam malé domčeky, ale sú iné ako 

ich poznáme dnes, v ktorých prebývajú ľudské bytosti. Ľudia sú zhromaždení pod pyramídou. 

Zrazu som pochopila, že oni vedeli, že niekto k nim príde, pretože posol prichádzal 

pravidelne. Ten kto prichádza, im vždy prináša Múdrosť Poznania. To, že posol prichádza, je  

DOHODA.  

Bola to DOHODA medzi  Stvoriteľom a ľudskými bytosťami, ktoré Matku Zem 

obývajú. Vedeli, že dostanú odpoveď na svoje otázky. Vedeli, že príde pomoc. Pomoc, ktorú 

im pošle Stvoriteľ a ktorá prichádza vždy, keď o ňu požiadajú. Posol, ktorý príde týmto 

spôsobom, im odovzdá Múdrosť a Poznanie. Poznanie Vesmírnych zákonov, aby ľudské 

bytosti na Matke Zemi mohli žiť v súlade s Vesmírnymi zákonmi a s vôľou Stvoriteľa tak, 

aby zostal zachovaný Zákon Slobodnej vôle – prvotný a najdôležitejší zákon Vesmíru. 
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    A to je to, čo ste prestali chápať. Prestali ste rešpektovať Zákon slobodnej vôle. 

Porušujete Zákon slobodnej vôle nielen vo vzťahu k druhým ľudským bytostiam,  ale aj 

vo vzťahu k ostatným bytostiam žijúcim na Matke Zemi. Najmä však porušujete Zákon 

slobodnej vôle vo vzťahu k samým sebe, a porušujete ho všetkými možnými zákonmi, 

podmienkami, obmedzeniami, príkazmi, zákazmi, sľubmi, prísahami, ktoré ste dali sami 

sebe, ktoré ste  si k samým sebe vytvorili  a ktoré ste dali všetkým ostatným. 

Posol, ktorý dlhé a dlhé veky prichádzal, vám ľudským bytostiam odovzdával 

Múdrosť, a prichádzal vás učiť chápať Vesmírne zákony. Prichádzal k vám ako k slobodným, 

bytostiam. Tým, že ste boli slobodné bytosti, boli ste vo vzťahu k tomuto poslovi, ktorý 

prišiel, ROVNOCENNÍ. Neboli ste podriadení, neboli ste porobení, boli ste ROVNOCENNÍ.  

Posol prichádzal pravidelne, a prichádzal vám odovzdávať a učiť vás Múdrosť, ktorá 

sa v procese zrodu vašich duší do fyzických tiel ľudských bytostí stratí, pretože pri tomto 

zrode prechádzate procesom zabudnutia.     

Aby ste mohli zostať aj napriek tomuto zabudnutiu slobodnými bytosťami, uzatvorili 

ste so Stvoriteľom dohodu, že vždy vám pošle svojho posla, ktorý vám všetku Múdrosť, 

Poznania a poznanie Vesmírnych zákonov odovzdá.  

Vítali ste  posla, ktorý prišiel, s Vierou a Dôverou v seba samého a vo MŇA.                 

Bola to obojstranná bezhraničná Viera a Dôvera, ktorá bola založená, na tom, aby sa  

prijímalo poznanie zo Zákona slobodnej vôle. Tak ako posol prišiel, odovzdal vám Poznanie, 

Pravdu a Múdrosť, ktorá je obsiahnutá vo Vesmírnych zákonoch, ktorú ste ako ľudské bytosti 

prijali, tak potom sa tento posol rovnakým spôsobom vrátil domov. 

Vystúpila som zo slnečného výťahu a kráčala som po schodoch pyramídy dole. 

Otázka: Si Ty ten posol? 

Odpoveď: Nie. Je to len obraz. Poslovia sa striedajú. Je to úloha nie vždy tej istej 

duše. Aj tu platí Zákon slobodnej vôle. Vždy to bolo o slobodnom rozhodnutí tej duše, ktorá 

si zobrala úlohu  posla na seba. Spočiatku to bola veľmi radostná úloha, ktorú duše na seba 

veľmi radi zobrali. Postupom času energia fyzických ľudských tiel spôsobovala oveľa hlbšie 

zabudnutie Múdrosti a Pravdy, ktorá je obsiahnutá vo Vesmírnych zákonoch.  

Ľudské bytosti, ktoré žili na Matke Zemi prestávali chápať úlohu posla, ktorý 

prichádzal. Prestali vnímať jeho rovnocennosť k sebe samým. Energia hmoty a energia 

ľudských emócií je nepredstaviteľne rozdielna od vibrácií bezpodmienečnej Božej Lásky. 

Postupom času bola táto úloha oveľa, oveľa ťažšia, nepredstaviteľne ťažšia, pretože ľudské 

bytosti žijúce na Matke Zemi, ktoré už mali fyzické telá, veľmi rýchlo strácali vibrácie 

bezpodmienečnej Lásky. 
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Nedokázali prijímať  posla ako rovnocennú bytosť k sebe samým a veľmi ťažko 

prijímali ako svoje vlastné poznanie Posolstvá a Múdrosť, ktorú im posol od Stvoriteľa 

prinášal. Začali vnímať bytosť, ktorá prichádzala ako posol v tej najčistejšej bezpodmienečnej 

Láske ako nadradenú bytosť, ktorej oni slúžili, ktorej oni neboli rovní. 

Múdrosť a Poznanie, ktorý tento posol prinášal, začali vnímať ako symbol moci, 

ako prejav nadradenosti vo vzťahu k sebe samým. Bolo čoraz ťažšie aj pre duše, ktoré 

sem prichádzali ako poslovia, odovzdať túto Múdrosť ľudským bytostiam žijúcim na 

Matke Zemi. Aby túto Múdrosť boli schopní odovzdať, začali si vytvárať systém 

pomocníkov, ktorí im potom pomáhali túto Múdrosť ľudským bytostiam odovzdávať. 

 Títo pomocníci však boli ľudské bytosti, neboli to poslovia, ktorí prichádzali s tou 

najčistejšou bezpodmienečnou láskou vo svojom srdci. Práve z týchto pomocníkov sa 

postupom času stali kňazi, ktorí dokonca samých seba začali titulovať slovom veľkňazi.                  

Keď pochopili Posolstvá, ktoré im boli odovzdané a práve preto, že v ich srdciach nebola tá 

najčistejšia bezpodmienečná Láska – Božia Láska, s ktorou prišiel na Matku Zem posol od 

Stvoriteľa, tak títo pomocníci pochopili, že pomocou týchto Posolstiev, ktoré prijali, môžu 

ovládať druhé ľudské bytosti, ak im tieto Poznania obsiahnuté v Posolstvách neodovzdajú.  

Poznania, ktoré získali od Stvoriteľovho posla, si nechali sami pre seba a začali 

v ľudskej spoločnosti vytvárať hierarchiu. A tak začali ľudské bytosti rozdeľovať na tých, 

ktorí mali Poznanie a Moc, a na tých, ktorí im slúžili a boli porobení.  

Tieto Poznania, ktoré posol priniesol pre všetkých, odmietali odovzdať 

všetkým ľudským bytostiam. Energia rovnocennosti sa zmenila na energiu veľmi 

silnej hierarchie.  

Preto sa na Matke Zemi zmenili energie. Hierarchia pre tých, ktorí sú 

vyvolení a pre tých ostatných,  ktorí tým vyvoleným budú slúžiť. 

Keď táto skupina ľudí, ktorá samých seba pomenovala kňazmi a veľkňazmi pochopila, 

ako môže prostredníctvom Poznaní, no najmä tým, že ak si ich, hoci sú  určené pre všetky 

ľudské bytosti, ponechá len sama pre seba a neodovzdá  ich ostatným, môže neskôr ostatné 

ľudské bytosti ľahko manipulovať.  

Tak zrušili jednostranne dohodu, ktorú ľudské bytosti so Stvoriteľom uzatvorili. 

Pocítila som prichádzať nádhernú energiu a vnímala som veľmi príjemné teplo, ktoré 

vstúpilo do môjho srdca a do každej bunky v mojom tele, a túto nádhernú energiu vnímam a 

cítim aj teraz, keď tieto poznania a posolstvá prepisujem. 

A JA, JA som sa rozhodol, že opäť vrátim ľudstvu tieto Poznania a Múdrosť, 

ktorá je obsiahnutá vo Vesmírnych Zákonoch, pretože táto Múdrosť patrí všetkým 

ľudským bytostiam. 


