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DVANÁSŤ ENERGETICKÝCH LÚČOV – 2.časť 
 

(Prišla nádherná energia, ktorá sa ako teplo rozliala v mojom srdci a tele.) 

To je energetické vyjadrenie Matky Zeme a hovorím vám to preto, aby ste si uvedomili ten 

absolútny rozdiel vo fyzickom vyjadrení, pretože ak ste videli fotografie Matky Zeme, ktoré boli 

vytvorené z veľkých výšok, tak severná Amerika svieti, lebo je ožiarená množstvom svetiel, ktoré 

ľudské bytosti vytvorili. Ale to je ten falošný obraz. Lebo v skutočnosti energetické vyjadrenie 

tohto miesta je úplne tmavé. 

Je veľký rozdiel medzi fyzickým vyjadrením toho, čo VY vidíte fyzickými očami, 

svojím zrakom a tým, akú energetickú informáciu vo forme vibrácií to miesto skutočne 

vyžaruje. Energetické vyžarovanie Matky Zeme je iné, ako to umelé svetlo, ktoré vytvárate 

tým, že svietite. 

           Tú skutočnú PRAVDU dokážete vidieť len prostredníctvom VNÚTORNÉHO ZRAKU.  

Preto najsvetlejšie miesta na Matke Zemi, ktoré vyžarujú najčistejšie vibrácie  Radosti, 

Lásky, Šťastia, Slobody sú tie, ktoré sú najmenej obývané ľudskými bytosťami a do ktorých ruka 

ľudských  bytostí vôbec nezasahuje. 

A to je ten paradox, pretože VY ako ľudské bytosti ste boli zrodení na Matku Zem práve 

preto, aby ste na tejto nádhernej a slobodnej bytosti prežívali Radosť, Lásku, Šťastie, Hravosť, 

Veselosť, Volnosť a v tej Láske tvorili zo svojho vnútra to najkrajšie, čo v Láske dokážete stvoriť. 

A od tohoto svojho poslania, ste sa začali odchylovať od okamihu ako na  Matku Zem  prišla  

energia Strachu a spolu so Strachom aj vibrácie iných negatívnych emócií, ktoré postupne znižovali 

vibrácie vás - ľudských bytostí a prostredníctvom vás vytvárali bolesť aj v iných formách života na 

Matke Zemi, až Matka Zem prestala žiariť tým svetlom do Vesmíru, ktorým žiarila  na počiatku. 

Aby  ste mohli opäť  obnoviť tie pôvodné vibrácie a to pôvodné Svetlo, ktorým žiarila 

Matka Zem, potrebujete začať vnímať samých seba, svoj život, Matku Zem aj všetko okolo 

seba práve prostredníctvom svojho VNÚTORNÉHO ZRAKU. Váš VNÚTORNÝ ZRAK 

prebýva vo vašom srdci a bol to práve strach, ktorý vaše srdce zatvoril. 

Aby ste boli schopný obnoviť svoj VNÚTORNÝ ZRAK a začali vnímať objektívnu, tú 

skutočnú PRAVDU na Matke Zemi, potrebujete, aby sa vašou súčasťou stalo dvanásť 

energetických lúčov, ktoré tento váš VNÚTORNÝ ZRAK pomôžu obnoviť. 

Len cez tento vnútorný zrak dokážete  vidieť, vnímať a cítiť energie vyjadrené Matkou 

Zemou, inými formami života, aj ľudskými bytosťami a práve cez toto energetické vyjadrenie 

dokážete vidieť tú skutočnú objektívnu Pravdu. 

Energetické vyžarovanie a vibrácie sa nedajú oklamať, zakryť žiadnymi šatami, makeupom, 

maskami, okuliarmi, veľkými autami, domami, či mrakodrapmi. Toto energetické vyžarovanie 

a tieto vibrácie, ktoré vyžarujete je absolútne pravdivé. A až keď  sa ich naučíte vidieť, vnímať 

a cítiť, tak spoznáte skutočnú realitu svojho Života a Bytia na Matke Zemi. 

A máte to ako obraz a to falošný obraz umelých  svetiel, ktoré v svojom 

živote vytvárate a nevidíte, že pod týmto svetlom je absolútna tma. 

A tých dvanásť energetických  lúčov je Láska, Viera, Dôvera, Nádej, 

Zodpovednosť, Sloboda, Pravda, Spravodlivosť, Úcta, Pokora, Súcit, Zmierenie 

a všetky vám ich prináša Láska. 
LÁSKA je alfou aj omegou, ktorá vám ich prináša na počiatku a zároveň aj tento kruh 

uzatvára. A stávajú sa vašou súčasťou v tom poradí, ako som vám ich vypovedal. 
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Pretože VIERA, DOVERA, NÁDEJ je nedeliteľná súčasť LÁSKY. A ak  dovolíte, 

požiadate, poprosíte a stačí, ak tak urobíte len v svojich myšlienkach, ani to nemusíte 

vysloviť, aby sa LÁSKA stala opäť  súčasťou vášho života, vráti vám  LÁSKA, VIERU, 

DOVERU a NÁDEJ. 

A ak sa vašou súčasťou stane VIERA, DOVERA a NÁDEJ, začnete  svojím 

VNÚTORNÝM ZRAKOM vidieť a cítiť a vedome tak dokážete chápať svojím srdcom aj 

SLOBODU a ZODPOVEDNOSŤ. 

A ak prijmete do svojho života ZODPOVEDNOSŤ za všetko to, čo prežívate, vráti 

vám táto  ZODPOVEDNOSŤ - SLOBODU. 

A ak začnete byť SLOBODNÝ, tak začínate chápať, kde je objektívna PRAVDA. 

A ak vidíte objektívnu PRAVDU, tak začínate byť  SPRAVODLIVÝ sami k sebe a aj 

všetkým  ostatným. 

A ak ste SPRAVODLIVÝ, stáva sa vašou súčasťou hlboká ÚCTA a POKORA 

a POKORA k ŽIVOTU ako takému.  

A v okamihu keď cítite sami v sebe ÚCTU a POKORU k ŽIVOTU ako takému,  

ste požehnaný darom SÚCITU. 

A práve prostredníctvom SÚCITU dokážete Odpustiť sami sebe a všetkým ostatným. 

A vtedy keď dokážete ODPUSTIŤ SAMI SEBE, nachádzate v svojom vnútri hlboký  

POKOJ  a MIER, ktorý vám prináša ZMIERENIE. 

A keď ste ZMIERENÝ v svojom vnútri sami so sebou, vyžarujete tie najčistejšie 

vibrácie LÁSKY zo svojho srdca a tým ste tento kruh uzatvorili. 

A vtedy dokážete vnímať svoj život, svet a bytie na Matke Zemi práve 

prostredníctvom  svojho VNÚTORNÉHO ZRAKU a vtedy vidíte ten skutočný, reálny 

obraz života  na Matke Zemi, lebo vtedy ho vidíte cez jeho energetické vyjadrenie. 
 

Keď je vašou súčasťou týchto dvanásť energetických  lúčov Lásky a VY sa dokážete 

dívať na život vnútorným zrakom, máte zároveň v sebe  veľmi veľa Porozumenia 

a Pochopenia ku konaniu iných ľudských bytostí, k ich potrebám, ale aj k potrebám iných 

foriem života na Matke Zemi a vtedy sa dokážete rozhodovať a konať v súlade s potrebami 

všetkých foriem života na Matke Zemi a aj s Matkou Zemou ako slobodnou a milujúcou 

bytosťou a vtedy konáte a rozhodujete sa v prospech života. 

A to v prospech života ako takého, pretože vtedy prestávate drancovať Matku Zem, 

prestávate ničiť a zabíjať iné formy života na Matke Zemi a vtedy Matka Zem spolu s vami dokáže 

zvýšiť vibráciu, ktorá je vyžarovaná do Vesmíru a opäť sa obnoví na všetkých miestach vibrácia 

Lásky a tak prestanú byť na Matke Zemi tmavé miesta, bez Svetla. 

Je to pre vás, ako ľudské bytosti  ešte veľmi dlhá cesta, pretože VY nie len, že utlačujete, 

ničíte a zabíjate iné formy života na Matke Zemi, ale konáte tak, aj sami proti sebe.  

A pokiaľ budú na Matke Zemi miesta, kde sami proti sebe bojujete, nenávidíte sa a vraždíte, 

tak budú  na Matke Zemi miesta, ktoré sú absolútne tmavé a nesvieta.  

Na týchto miestach je nízka vibrácia, lebo je tu veľa bolesti, strachu, utrpenia, biedy, krívd, 

nerovnosti, nenávisti, hnevu, nevraživosti  aj bezmocnosti, bezradnosti a nemohúcnosti. 

Aby ste to dokázali zmeniť, potrebujete vrátiť Lásku, Vieru, Dôveru, 

Nádej, Zodpovenosť, Slobodu, Pravdu, Spravodlivosť, Úctu, Pokoru, Súcit 

a Zmierenie najprv do svojej vlastnej spoločnosti. 

A potrebuje tak najprv urobiť každá jedna ľudská bytosť sama v sebe.  


