
1 
 

ZMENA ENERGIÍ NA MATKE ZEMI – 3.časť 

Vrátim sa teraz k Egyptu. 

Tým, že všetky Poznania, ale úplne všetky Poznania si táto veľmi úzka skupina 

veľkňazov nechala sama pre seba, získala nepredstaviteľne, ale naozaj nepredstaviteľne veľkú 

moc a nadvládu nad druhými ľudskými bytosťami, ktoré skutočne veľmi, veľmi hlboko 

utlačovala, ponižovala, manipulovala a ovládala. Tým, že táto skupina veľkňazov si 

uvedomovala tento priepastný rozdiel medzi svojím postavením a postavením ostatných 

ľudských bytostí, zhmotnila nepredstaviteľne silným spôsobom bytosť PÝCHY. 

Bola to práve PÝCHA, ktorá ovládala potom kňazov, veľkňazov, faraónov a ich 

posluhovačov, ktorí potom vymazali z histórie ľudstva tie obdobia, kedy si boli ľudské bytosti 

rovnocenné. Pýcha vtedy bola veľmi silným nástrojom moci a bola jeho súčasťou. 

Pýcha v spolupráci s mocou spôsobuje oddelenosť od ostatných ľudských bytostí.  

Pýcha spôsobuje to, že ľudská bytosť, ktorá je ovládaná pýchou, si uvedomuje 

a vníma len samú seba, neprihliada na potreby žiadnej inej ľudskej bytosti. Vníma 

sebeckým, nepredstaviteľne sebeckým spôsobom len samú seba.  

Táto pýcha spolu s mocou premení jej srdce na kus ľadu a ona je potom 

nepredstaviteľne krutá, sebecká, bezcitná, ľahostajná k potrebám ostatných ľudských 

bytostí. Zároveň si veľmi, ale nepredstaviteľne veľmi, uvedomuje svoju nadradenosť 

nad druhými ľudskými bytosťami.  

V tejto pýche a pocite svojej vlastnej nadradenosti, potom tieto ľudské bytosti stavali 

stavby na svoju vlastnú slávu a počesť. Avšak tieto stavby stavali bez toho, že by ostatným 

ľudským bytostiam odovzdali akékoľvek Poznanie, a preto tieto stavby boli postavené 

s veľkým utrpením, s nepredstaviteľne veľkou bolesťou ľudských bytostí, ktoré tieto stavby 

stavali. V týchto stavbách je veľmi veľa bolesti, strachu, poníženia a zároveň krutosti, 

bezcitnosti, nadradenosti a egoizmu vládcov tej doby, ktorí ich dali postaviť. Všetky tieto 

stavby nesú v sebe veľmi silné vibrácie strachu a energiu bolesti i utrpenia.  

Časom postupne dokážete rozlišovať stavby, ktoré boli na Matke Zemi vytvorené 

pôvodne, a v ktorých prebýva energia Lásky, bezpodmienečnej Lásky a energia Božej Milosti 

a dokážete rozoznávať stavby, ktoré boli postavené z nadradenosti, pýchy, krutosti, 

sebeckosti, bezcitnosti, len preto, aby sa vyrovnali tým druhým stavbám, ktoré boli postavené 

energiou Lásky. Tento rozdiel energie jednotlivých stavieb je v Egypte veľmi zrejmý 

a citeľný, pretože nesú v sebe pečať tejto nadradenosti, pýchy, krutosti, sebeckosti, bezcitnosti 

a  ľahostajnosti moci vládcov Egypta.  
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Tým, že ľudským bytostiam, ale  aj celej ľudskej spoločnosti, boli zobraté všetky 

Poznania, nechápete zatiaľ rozdiel medzi týmito stavbami. Nevidíte, nevnímate a necítite 

rozdielnosť energií, ktoré v týchto stavbách pôsobia. A nielen v tých stavbách v Egypte, ale 

v stavbách po celom svete. Všetky stavby, ktoré boli postavené s Láskou, majú inú 

energetickú hodnotu, iné vibrácie, ako stavby, ktoré boli postavené s pýchou a nesmiernym 

utrpením ľudských bytostí, ktoré tieto stavby postavili. 

Keď chodíte po pamiatkach, všímajte si vibračný rozdiel týchto stavieb, a to aké 

vibrácie k vám prehovárajú. Či sú to vibrácie Lásky, alebo tá  stavba nesie vibrácie strachu, 

pýchy, moci a utrpenia. Budete vedieť, keď si to začnete všímať, ako sa postupom času začalo 

meniť ľudské vedomie, a ako sa opäť začala ukotvovať v ľudskom poznaní Láska. 
 

A teraz sa vrátim do dnešnej doby. 

V dnešnej dobe, tým že je súčasťou Poznania ľudských bytostí opäť Láska, tým že 

opäť začínate vnímať, prijímať a učiť sa, čo to znamená bezpodmienečná Láska, musí strach 

používať iné prostriedky, aby vás, ľudské bytosti, dokázal ovládať a manipulovať, než aké 

použil v Egypte. Preto strach v súčasnosti používa a využíva slepú Vieru jednotlivcov, skupín, 

spoločenstva ľudí a dokonca celých národov k tomu, aby vytváral vo vašej spoločnosti strach, 

aby vás mohol manipulovať a ovládať. 

Akékoľvek vojnové konflikty, bombové útoky, atentáty, zvrhnuté vlády sú všetko 

dopredu pripravené, veľmi dôkladne do detailov prepracované plány, aby vás, ostatných ľudí, 

mohli ľahšie manipulovať a ovládať, aby mohli dosahovať svoje vlastné mocenské ciele. 

Ak sa niekto - ktokoľvek stane natoľko mocný, že je schopný sa strachu postaviť, 

dokážu sa spojiť a vymyslieť taký plán, aby  jednotlivca,  skupinu, spoločenstvo, dokonca 

krajinu dokázali poraziť, aby nestála v ceste ich expanzie - expanzie ich  vlastnej moci.  

Oni všetci sú však manipulovaní, ovládaní a zviazaní svojou pýchou a mocou, ktorú 

vytvorili a nevidia, že to oni sami sú strachom ovládaní, že sú jeho nástrojom, hračkou v jeho 

rukách, aby strach prostredníctvom nich ovládal a manipuloval svet, a všetky ľudské bytosti. 

Všimnite si, čo sa v takýchto situáciách a prípadoch stane, čo potom nastane ? Koľko 

sa vytvorí zákazov, predpisov, obmedzení a nariadení s jediným zámerom, ktorým je, že sa 

prostredníctvom nich obmedzí slobodná vôľa ľudských bytostí. Je to preto, že Zákon 

o slobodnej vôli je najdôležitejším zákonom Vesmíru. Všetky tieto zákazy, predpisy, 

obmedzenia a nariadenia potom vytvorí strach týchto ľudských bytostí,  ktorí  toto Poznanie 

veľmi dobre ovládajú a uvedomujú si jeho hĺbku a vedia, že čím viac má ľudská bytosť 

slobodnej vôle, tým menej ju môžu ovládať.  A tieto ľudské bytosti nevidia, že to strach im 

vložil do rúk povrazi, ktoré oni ťahajú, aby prostredníctvom nich  strach manipuloval  všetky 

ľudské bytosti a tak pomocou týchto povrazov zväzoval a riadil Život na Matke Zemi.  
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Pôvodné pyramídy, ktoré boli na Matke Zemi postavené, boli  dlhé veky  schované 

a chránené pred ľudským fyzickým zrakom. Tieto pyramídy boli postavené v súlade 

s Vesmírnymi zákonmi a majú preto veľmi silnú ochranu, ktorú im vytvára energia Lásky, 

s ktorou boli postavené. Boli postavené z tej najčistejšej Božej Lásky preto, aby na Matku 

Zem neprestajne, neustále a bez prerušenia mohla prúdiť energia Božej milosti. Niektoré 

ľudské bytosti si myslia, že keď pochopia ako tieto technológie fungujú, budú môcť lepšie 

ovládať a manipulovať ostatných a získajú tak pre seba ešte väčšiu moc, čím zase vzrastie ich 

pýcha. 
         

         Pocítila som prichádzať nádhernú energiu a vnímala som príjemné teplo v mojom srdci. 

Pritom nevedia, že cez túto pýchu ich strach ovláda a tiež nevedia to, že tieto 

pyramídy sú chránené energiou Lásky, a preto nikdy, nikdy, nikdy nebude dovolené 

komukoľvek, aby znemožnil prijímanie energie Božej milosti, ktorú tieto pyramídy 

prijímajú a spätne vysielajú pre všetky ľudské bytosti žijúce na Matke Zemi.                          

Tá energia, ktorá cez tieto pyramídy prichádza na Matku Zem, prichádza naozaj pre 

vás všetkých rovnako a bezpodmienečne. 

Zmena energií, ktorá nastala v Egypte sa veľa krát v čase predtým na Matke Zemi 

udiala a ukázal som vám to práve na tomto období, lebo  toto je obdobie ľudských dejín, ktoré 

si pamätáte aj historicky. Je zachytené vo vašich spisoch, a  tak ho dokážete lepšie pochopiť. 

Nebolo to po prvýkrát, kedy takýmto spôsobom strach zaútočil  na ľudské bytosti a kedy ich 

zviazal do svojej moci. Bolo to obdobie, kedy tak urobil novým spôsobom a naposledy. 

Odvtedy strach prostredníctvom hierarchie, moci a pýchy vás ovláda a manipuluje. 

Postupne ako prijímate útržky, veľmi malé čiastočky Poznaní, sa ako ľudské bytosti 

a celé ľudstvo zo zovretia  strachu vymaňujete, a tak ako sa Poznania stále viacej a viacej 

budú stávať vašou súčasťou, prestane vás strach ovládať a manipulovať. Vy si stále viac 

a viac začínate uvedomovať pôsobenie Zákona Slobodnej vôle.   

Je nesmierne, nesmierne dôležité, pre vás ako ľudské bytosti, aby ste si uvedomili 

akým spôsobom vám strach berie a ničí vaše Poznania. Aby ste vedeli a vnímali  aké 

nástroje na to používa. Aby ste si uvedomili, že strach ako svoje nástroje používa moc, 

bolesť, chaos, beznádej a pýchu, čím vám vždy zoberie vašu slobodnú vôľu, a práve v 

tejto moci, pýche, bolesti, chaose a beznádeji stratíte všetky svoje poznania. Potom práve 

cez túto moc vás dokáže dlhé a dlhé veky ovládať, zväzovať a manipulovať. 

Všetky bolesti, ktoré vo vašich srdciach strach vytvára a následný boj, ktorý potom 

vytvárate, vy ako ľudské bytosti, ho živí, vyživuje a nepredstaviteľne posilňuje. Celé veky 

trvá, kým začnete chápať a opäť pochopíte jednotlivé poznania, začnete prijímať Pravdu 
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a Múdrosť o pôsobení Vesmírnych zákonov, a kým si opäť začnete uvedomovať a veľmi 

hlboko vážiť Zákon Slobodnej vôle. 

Ten čas prichádza. Prichádza čas, kedy začnete chápať, uvedomovať si a ctiť Zákon 

Slobodnej vôle, prostredníctvom, ktorého si veľmi hlboko začnete vážiť a ctiť samých seba, 

jeden druhého, Matku Zem, Život, Život na Matke Zemi, všetky bytosti, ktoré žijú na Matke 

Zemi, celý Vesmír a aj Mňa samého. Pretože tento čas prichádza a blíži sa, je nesmierne 

dôležité, aby ste pochopili, aby ste vedeli, aby ste si to veľmi hlboko uvedomili, ako strach 

zaútočí, aké používa nástroje, aby vám tieto Poznania vzal. 

Všetko so všetkým súvisí. Všetko so všetkým je prepojené v kruhu a všetko sa vyvíja 

po špirále. Vždy keď sa vo svojom vývoji po špirále dostanete do bodu, kedy prijmete všetky 

Poznania, kedy sú vám vlastné, vždy vtedy strach na vás zaútočí a ponúkne vám vždy tú istú 

MYŠLIENKU. Myšlienku moci, nadvlády, vládnutia nad druhými, porobenie si druhých 

v prospech samého seba a VY – ľudské bytosti vždy ste doposiaľ túto myšlienku, ktorú vám 

strach ponúkol, prijali. Preto je toto Poznanie dôležité, aby ste pochopili, čo sa stalo v Egypte 

a ako sa zmenili energie a vibrácie ľudských bytostí na Matke Zemi a tiež aby ste si 

uvedomili pôsobenie moci a pýchy na ľudské bytosti. 

Opäť som pocítila prichádzať nádhernú energiu a vnímala som príjemné teplo v mojom srdci. 

Pomáham vám a viem, že vaša Viera vo MŇA, v silu Lásky je pevná a neotrasiteľná. 

Preto je dôležité, aby ste tak, isto ako veríte vo MŇA, začali Veriť a Dôverovať aj sami sebe. 

Myšlienka je nástroj tvorenia.  

Vaša  myšlienka je veľmi silný nástroj tvorenia. A to je ďalšia vec, ktorú chcem, aby 

ste si uvedomili. 

Vaše myšlienky sú nepredstaviteľne silným nástrojom tvorenia. Preto je dôležité, 

nesmierne dôležité, aby ste si začali vedome svoje myšlienky kontrolovať, naučili sa 

zodpovedne tento nástroj tvorenia používať. Pretože všetko, čo vo svojich myšlienkach 

vytvoríte s veľmi hlbokou Vierou a Dôverou vo MŇA a samých seba, veľmi rýchlo 

zhmotníte. Nepredstaviteľne rýchlo zhmotníte. Čím viacej sa jednotlivé Poznania budú stávať 

vašou súčasťou, tým rýchlejšie svoje myšlienky dokážete zhmotňovať. Pretože to súvisí 

s podstatou, fungovaním a prepojením, veľmi hlbokým prepojením všetkých Vesmírnych 

zákonov – Zákona slobodnej vôle, Zákona príčiny a následku, Zákona rezonancie, Zákona 

zachovania energie, Zákona poznania, Zákona rovnosti, Zákona podobnosti, Zákona 

zrkadlenia,  Zákona Lásky a Zákona tvorenia, ktorého súčasťou je práve myšlienka, 

a samozrejme Zákona ako hore tak dole, ako vo veľkom tak v malom a ako vo vnútri tak 

i navonok. 


