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ZMENA ENERGIÍ NA MATKE ZEMI – 2.časť 

Cítila som prichádzať ďalšiu energiu, ktorá bola síce bezhranične láskavá, ale bola plná 

smútku a veľmi ťažko a potichu, vlastne len šepotom som dokázala vysloviť nasledujúce slová. 

Som nepredstaviteľne smutný, že tieto Poznania sa prestali medzi 

ľudskými bytosťami odovzdávať z generácie na generáciu a spôsobilo             

to váš pocit oddelenosti odo MŇA. Spôsobilo to vaše zabudnutie, že ste 

mojou súčasťou, že ste súčasťou celého Vesmíru.  

Slzy, ktoré teraz tečú po tvojich lícach, sú moje slzy hlbokého smútku, ktorý 

vyviera z môjho srdca nad utrpením, ktoré ako ľudské bytosti prežívate.  

Utrpenie všetkých ľudských bytostí je spôsobené tým, že vám bola odopretá 

a vzatá Múdrosť i Poznanie, ktoré je obsiahnuté vo Vesmírnych zákonoch. 

Práve preto, že si Múdrosť a Poznanie ponechali títo veľkňazi len sami pre seba, 

mohol a môže strach tak nepredstaviteľne, nepredstaviteľne, nepredstaviteľne ovládať 

a manipulovať vás – ľudské bytosti. Systém vlády a moci, ktorý táto skupina ľudí, ktorá 

samých seba v Egypte nazvala veľkňazmi, bol možný práve preto, že Pravdu, Múdrosť 

a Poznanie toho ako fungujú Vesmírne Zákony si ponechali pre seba.  

Nepredstaviteľným spôsobom ju pred ľudskými bytosťami skrývali a utajovali. 

Samých seba vyhlásili za vládcov ľudských bytostí, ktoré im potom v strachu slúžili.    

Na dlhé a dlhé veky si ich porobili, nazývali ich otrokmi, poddanými, nevoľníkmi, 

sluhami, lokajmi, ľuďmi bez práv, bez akýchkoľvek práv a pritom všetky, ale úplne všetky 

ľudské bytosti sú si navzájom ROVNOCENNÉ. Slovo ROVNOCENNÉ zdôrazni, pretože 

ROVNOCENNÉ je niečo úplne iné ako rovnoprávne. Práve títo ľudia, ktorí vám stále 

zatajujú a skrývajú Múdrosť, Pravdu a Poznanie o Vesmírnych zákonoch, vymysleli slovo 

rovnoprávnosť. To je však úplne niečo iné ako ROVNOCENNOSŤ. Rovnoprávnosť 

znamená, že máte všetci rovnaké práva, ale len tie, ktoré vám oni dovolili a dovolia.                  

Kým, ROVNOCENNÍ znamená to, že sú povinní vám odovzdať všetku Múdrosť, 

Pravdu a Poznania o Vesmírnych zákonoch. Oni sami si tento rozdiel veľmi, ale veľmi 

hlboko v súčasnosti uvedomujú. Preto slovo rovnocenní nahradili slovom rovnoprávni. 

Veľká časť vašej ľudskej spoločnosti sa chytila práve slova rovnoprávni, a o túto 

rovnoprávnosť začala bojovať. A práve to bol zámer týchto ľudských bytostí,  ktorí vám celé 

veky skrývajú Pravdu a Múdrosť, ktorá je vo Vesmírnych zákonoch obsiahnutá. Dosiahli to, 

že ste sa  sústredili na iné ciele a nepochopili podstatu, ktorú oni pred vami skrývajú. 

Keď táto skupina ľudí v Egypte pochopila akú nepredstaviteľne, nepredstaviteľne, 

nepredstaviteľne veľkú moc by získala tým, že si tieto Poznania, Pravdy a Múdrosti nechá 
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sama pre seba, už nepotrebovala, aby opäť prichádzal posol od Stvoriteľa, ktorý by učil aj 

ostatné ľudské bytosti tieto Poznania, Pravdu a Múdrosť.  Táto skupina ľudí zrušila dohodu, 

ktorú uzatvorili ľudské bytosti so svojím Stvoriteľom a vytvorila svoj systém vlády. 

Obdobie moci a vlády, ktoré potom nastolila a vytvorila táto skupina ľudí, nemalo už 

nič spoločné s obdobím rozkvetu ľudského poznania. Tým, že strach vstúpil do sŕdc ľudských 

bytostí, potrebovali neustále obnovovať Poznanie, Pravdu a Múdrosť o fungovaní 

Vesmírnych zákonov. Toto bolo veľkňazmi ukončené. Tým, že znemožnili a prerušili líniu  

odovzdávania Poznaní, Múdrosti a Právd všetkým ľudským bytostiam rovnocenne 

a nerozdielne, začala sa vytvárať v ľudskej spoločnosti veľmi silná hierarchia, ktorá 

umožňovala vznik moci, nadvlády, vládnutie jedných ľudských bytostí a zároveň porobenie 

i ponižovanie druhých ľudských bytostí.  

To je tá zmena energie, ktorá v Egypte nastala. 

Stratila sa rovnocennosť a nastúpila vláda moci a hierarchie. Bolo to obdobie, 

kedy strach začal nepredstaviteľným spôsobom posilňovať sám seba. Pretože strata 

všetkých Poznaní mu umožňovala vytvárať v ľudských srdciach veľa bolesti, a tak 

bolesť učila ľudské bytosti bojovať. Učila ich nenávidieť, neodpúšťať, učila ich závisti. 

 A toto bolo obdobie vývoja ľudskej spoločnosti, kedy strach nepredstaviteľným 

spôsobom posilnil sám seba, zakorenil sa v ľudských srdciach, v celej ľudskej 

spoločnosti a veľmi hlboko všetky ľudské bytosti zviazal do svojej moci. 

To je tá zmena energií, o ktorej som vám hovoril. 

Ešte po páde Atlantídy, ľudské bytosti, ktoré žili na Matke Zemi prijímali poslov, 

ktorých som im posielal, odovzdávali si navzájom všetky Poznania, Pravdu a Múdrosť. 

Odovzdávali ste si Poznania o Vesmírnych Zákonoch. V tom čase ste ešte stále na Matke 

Zemi žili ako rovnocenné bytosti. 

Všetky pôvodné pyramídy, ktoré boli postavené a vytvorené na Matke Zemi, boli 

postavené ako energetické miesta, prostredníctvom ktorých na Matku Zem prichádzala 

energia Božej Milosti.  

ŽIADNA PYRAMÍDA,KTORÁ BOLA PÔVODNE VYTVORENÁ NA MATKE ZEMI, 

NIKDY, NIKDY,  NIKDY  NESLÚŽILA AKO HROBKA PRE KOHOKOĽVEK. 

Až táto skupina ľudí zneužila tieto stavby práve na tento účel. Bol to z ich strany 

zámer, dokonale a veľmi hlboko premyslený úmysel, pretože tým zmenili pôvodnú úlohu, na 

ktorú boli tieto stavby – pyramídy, postavené. Ľudstvo si potom celé veky a vlastne stále ešte 

myslí, že pyramídy sa stavali za tým účelom, aby sa tam  faraónovia, či králi pochovávali.          

Nie je to pôvodný zámer týchto stavieb. 

Pyramídy boli postavené na to, aby na Matku Zem prichádzala energia Božej 
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 Milosti, pretože bez tejto energie sa nedokážu duše inkarnovať na Matku Zem. 

Tým, že poznania o skutočnom zámere, o skutočnej úlohe týchto stavieb, vám táto 

skupina ľudí zobrala a ešte stále vám tieto poznania neboli odovzdané, si myslíte, že 

pyramídy boli postavené faraónmi ako ich hrobky. Ale nebolo to tak.  

Práve tým, že tieto stavby, boli potom týmto spôsobom  znesvätené, a neskôr stavali  

takéto stavby vládcovia Egypta sami pre seba, úplne ste tieto Poznania stratili, lebo sa 

vymazali z celého kolektívneho vedomia ľudstva.  

Všimnite si, ako dôkladne skupina ľudí, ktorá samých seba nazvala veľkňazmi,             

si premyslela tento svoj čin. Teraz, keď mnohé z týchto Poznaní už sú vašou súčasťou môžete 

vidieť a vnímať, čo tento ich čin spravil s ľudskými bytosťami, s ich Poznaním, a ako hlboko 

ich oddelil od nich samotných, ale aj navzájom jednu ľudskú bytosť od druhej ľudskej bytosti, 

ako ich oddelil od druhých bytostí žijúcich na Matke Zemi a aj odo mňa samého.  

Toto všetko dokázala vytvoriť pýcha, moc a hierarchia moci, ktorú táto skupina 

ľudských bytostí vytvorila. 

Odovzdávam Vám toto Poznanie nie preto, aby ste tieto ľudské bytosti odsudzovali, 

ale preto, aby ste si hlbšie uvedomili ako strach so svojím ďalším nástrojom, ktorým je MOC, 

dokáže manipulovať s ľudskými bytosťami.  

Tento spôsob strach používa od počiatku vekov a stále opakuje ten istý vzorec.              

Bola to myšlienka moci v Egypte, ktorá zmenila vývoj celej ľudskej spoločnosti. A je to tá 

istá  myšlienka moci, ktorá ovláda aj ľudskú spoločnosť, v ktorej dnes žijete VY SAMI. 

Tým, že vám stále posielam svojich poslov a učiteľov, ktorým sa v priebehu vekov, 

podarilo odovzdať časť Poznania a najmä Poznania o tom ako pôsobí Láska, sa niektoré 

Poznania opäť stali súčasťou všetkých ľudských bytostí, súčasťou celej ľudskej spoločnosti. 

 Preto je v súčasnosti pôsobenie strachu oveľa menšie ako jeho prvotný úder v Egypte. 

Nemyslite si však, že tento spôsob manipulácie moci a strachu nebol na Matke Zemi aj pred 

Egyptom. Opakuje sa stále. Strach na ľudské spoločenstvá žijúce na Matke Zemi útočí stále a 

používa pri tom stále rovnaký vzorec. 

Vždy, úplne vždy je to vzorec nadvlády, vládnutia nad tými, ktorých pokoríme, 

podrobíme a ponížime. Týmto strach manipuluje a ovláda ľudské bytosti, ktoré žijú na Matke 

Zemi veľmi, nepredstaviteľne veľmi dlho, oveľa dlhšie ako si viete predstaviť. 

Tým, že sa Poznania o pôsobení Lásky stali vašou súčasťou, a stali sa tak súčasťou 

celej ľudskej spoločnosti, sú veľmi hlboko zapísané v kolektívnom vedomí ľudskej 

spoločnosti, preto je teraz pôsobenie strachu na ľudskú spoločnosť oveľa menšie, ako bolo v 

časoch Egypta. Vyplývajú z toho aj rozdielne spôsoby, ako strach vtedy a v súčasnosti môže 

ľudskú spoločnosť ovládať a manipulovať. 


