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DVANÁSŤ ENERGETICKÝCH LÚČOV – 1.časť 
 

Prosím o vysvetlenie dvanástich  energetických  lúčov, ktoré  predstavujú : Lásku, 

Vieru, Dôveru, Nádej, Zodpovednosť, Slobodu, Pravdu, Spravodlivosť, Úctu, Pokoru, Súcit a 

Zmierenie?  
 

Prišla pre mňa červená motorka, ktorá mala krídla. 

Otázka: Prečo prišla táto motorka s krídlami ? 

Odpoveď : Aby som mohla vyletieť na orbit Matky Zeme a aby som tam nemusela chodiť 

pešo, ale mohla som tam jazdiť na motorke. Keď motorka vyletela na obrit Matky Zeme, tak sa 

stiahli jej krídla a začala jazdiť pomaly  tak,  aby som mohla pohodlne sledovať krajinu pod sebou.  
 

Otázka: A čo sleduješ? 

Odpoveď :  Sledujem Matku Zem. 
 

Otázka : Aký je to pocit ? 

Odpoveď : Oceány sú nádherne modré. Pevniny majú rôzny odtieň svetla. Je to o intenzite 

svetla, jeho žiarivosti a jasnosti. Niektoré miesta na pevnine sú ako svetlo a niektoré miesta sú 

tmavé. Pevninu ako takú nie je vidno, sú to len ako svetelné, alebo tmavé body. 

Intenzita svetla, ktorú pevnina vyžaruje, je spojená s vibráciami ľudských bytostí, ktoré na 

tom mieste  žijú a to svetlo závisí od  toho, aké vibrácie  oni vytvárajú a vyžarujú. 

Čím je svetlo jasnejšie, ktoré sa z toho územia vyžaruje, tak tam je u ľudských bytostí viacej 

Radosti, Šťastia, Slobody, Veselosti, Hravosti, Tvorivosti, Spokojnosti a Pokoja. A tým, že je tam 

Pokoj, je tam MIER.  

To sú vibrácie Lásky a tým je to miesto svetlejšie a jasnejšie.  

Čím je viacej ponorené do tmy, tým je vibrácia ľudských bytostí nižšia a tým je v nich 

viacej bolesti, strachu, neslobody, nespravodlivosti a utrpenia, ale zároveň aj hnevu, nenávisti 

a bezmocnosti. 

Toto je energetické vyjadrenie Matky Zeme vo Vesmíre.  

Energetické vyžarovanie Matky Zeme do Vesmíru,  je cez toto Svetlo.  

Do týchto vibrácií Svetla prispievajú aj iné formy života,  nie len  ľudské bytosti, ktoré na 

tom území žijú. Čiže to Svetlo vytvárajú nie len vibrácie ľudských  bytostí, ale aj rastliny, stromy, 

zvieratá, nerasty, pôda, voda, horniny. Všetky tieto vibrácie spolu vytvoria Svetlo, ktoré toto 

územie vysiela  do Vesmíru, ktoré ja na tom orbite vidím. 
 

Otázka : Je viacej Svetla alebo Tmy ? 

Odpoveď : Niektoré územia sú úplne tmavé a niektoré sú úplne svetlé, niekde je jas matný, 

niekde je zakalený. Mohli by sme si myslieť, že niektoré miesta, by mali byť svetlé, ale nie sú, lebo 

vibrácie niektorých bytostí, ktoré tam žijú, nesú v sebe veľmi veľa bolesti. 

Európa nemá najnasnejšie svetlo. Najjasnejšie svetlo, ide z tých častí Matky Zeme, ktoré sú 

najmenej obývané ľudskými bytosťami. Tam nezasahuje svojou činnosťou  ľudská ruka, a tak 

nevytvára bolesť iným ľudským bytostiam ani iným formám života, ktoré na tom mieste žijú.  

Najjasnejšie svetlo je tam, kde je veľa vody, čiže okolo Viktóriiných vodopádov, potom 

okolo Niagarských vodopádov,  jazera Bajkal a tiež tam, kde je veľa stromov, čiže v tajge na Sibíri, 

na severe Kanady, na Novom Zélande, tam kde sú vysoké hory – Himaláje, Andy, Kordilery, 

Roraima, Alpy, Tatry.               

Sú to ako keby miesta, kde žije málo ľudí a bytosti prírody tam vyžarujú energiu čistej 

Lásky a  sú to miesta, kde činnosť ľudských bytostí, nemá šancu tú krajinu devastovať a robiť do 

nej zásahy.                              
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Je to to pôvodné, to čo je čisté na Matke Zemi.  

Svetlé sú aj neobývané časti Austrálie a aj tie miesta, kde žijú pôvodní obyvatelia. Zle sa mi 

to popisuje slovami. Tam má Svetlo inú vibráciu, lebo ľudia, ktorí tam žijú, sú šťastní v tej forme 

života, v ktorej žijú a preto vysielajú energiu radosti. Svetlo, ktoré vychádza z tejto časti  Matky 

Zeme,  je veľmi jasné. 

Paradoxom je, že východná strana pobrežia v Severnej Amerike je tmavá.  

Rovnako tmavá je aj Čína a Arabský poloostrov. 

Tie územia nie sú tmavé z rovnakých príčin. Svetlo na východnom pobreží Severnej 

Ameriky zhaslo kvôli nespravodlivosti, ktorú ľudské bytosti prenášajú do života iných foriem 

života na Matke Zemi. Zhaslo chamtivosťou a krutosťou ľudských bytostí, ktoré tam žili a žijú a 

neslobodou, ktorú v živote sami sebe, ale aj iným formám života na Matke Zemi vytvárali a 

vytvárajú.  Je to veľmi zvláštne, pretože sú tam tmavé  aj rieky. Na iných územiach, ktoré sú tmavé 

a kde pretekajú rieky a sú husté lesy, vidno svetelné pásy, ale tu ich nevidno. Je to veľká 

nespravodlivosť, ktorá sa tu vytvorila chamtivosťou ľudských bytostí, pretože oni zobrali život nie 

len iným formám života, ale aj iným ľudským bytostiam, tým že vyvraždili národ, ktorý tu pôvodne 

žil.  

Vibrácie bolesti, iných  foriem života sú veľmi veľké a tam sa roztvorili nožnice 

nespravodlivosti. Stratila sa tu energia a vibrácia PRAVDY. Je tu vibrácia nespravodlivosti, ktorú 

vysielajú tie iné formy života -  zvieratá, rastliny, voda, pôda, stromy. 

Aj Čina je tmavá, pretože táto krajina je preľudnená a väčšina národa žije v chudobe a biede 

a sú tam zotročené deti, tam nie je radosť života a vyžarovanie ľudských bytostí mení tú 

energetickú klímu. Nie sú to len továrne a autá a to čo sa vyrába a stavia, ale aj to, čo vyžarujú 

ľudské bytosti a to je ešte viacej, ako znečistenie ovzdušia a vody, lebo to čo vyžarujú ľudské 

bytosti,  je živá energia. 

Ale aj iné miesta sú tmavé.  A sú to miesta, kde nežijú ľudia a sú to púšte.  Sahara je úplne  

tmavá. Súvisí to s tým, že  tie púšte vznikli v dávnych dobách  činnosťou ľudských bytostí  a preto 

tam zostala tá energia bolesti. 

Tmavý je aj Arabský poloostrov, ale je to iná vibrácia. Je tu veľmi veľa bolesti ľudských 

bytostí. Nesmierne veľa utrpenia, ktoré ľudské bytosti z tohoto územia vibračne vysielajú do 

Vesmíru.                    

A aj na tomto území sú roztvorené nožnice veľmi veľkej nespravodlovosti. Stratila sa 

vibrácia PRAVDY. A PRAVDA nie je súčasťou života ľudských bytostí, ktoré na tomto území žijú. 

Tiež  je tu veľmi silná energia nespravodlivosti voči Matke Zemi. Tu je Matka Zem drancovaná ako 

bytosť. 
 

Otázka : Čím je tu Matka Zem drancovaná ? 

Odpoveď :  Tým, že bez jej dovolenia,  z jej útrob je ťažená vo veľkej miere ropa. Ropa je 

pre Matku Zem  rovnaká tekutina, ako je pre ľudskú bytosť  lymfa.  Je to tekutina prostredníctvom, 

ktorej sa Matka Zem, ako živá bytosť čistí a ropa funguje rovnako, ako lymfa v ľudskom tele. Má 

rovnaký energetický vyznam ako lymfa. Aj z hľadiska Matky Zeme ako bytosti nesie rovnakú 

energetickú informáciu, ako má lymfa pre ľudský organizmus. Preto tieto miesta na Matke Zemi sú 

úplne tmavé. 
 

Keď sa ale pozriem tam, kde je  Amazonský prales, tam je svetlo zakalené. 

Otázka : Prečo je oblasť Amazonského pralesa zakalená ?  

Odpoveď: Je to činnosťou ľudských bytostí, to že sa tam ničí tá dávna fauna a aj flóra 

a vyvražďujú sa celé kmene pôvodného obyvateľstva. 


