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NADRADENOSŤ – 1.časť 
 

Prišlo pre mňa Slnko.  

Slnko ako ohnivá guľa.  

Slnko ako hviezda. 

Môžem doňho vstúpiť a viem, že sa mi nič nestane.  

Vstúpila som do Slnka. 

Nemám žiadny strach, viem, že je to o energii.  

Pochopila som, že som energetická bytosť.  

Energia je vyjadrením mňa samej a môžem vstúpiť do Slnka,  lebo viem, že sa mi nič nestane. 

Splyniem s energiou Slnka.  

Som jeho súčasťou.  

Nie je to o fyzickom tele, je to energetická rovina. 

 

Otázka: Ako sa cítiš? 

Odpoveď: Veľmi zvláštne. Zvláštne je to, že som vstúpila do Slnka a som jeho súčasťou,                  

ale zároveň vnímam a viem identifikovať aj samú seba. Ja sama. Je  zvláštne to, čo vnímam. 

 

Otázka: Čo je zvláštne? 

Odpoveď: Všetko čo patrí do Slnečnej sústavy a všetko čo je v Slnečnej sústave, je energia 

Slnka. Preto sa mi nič nestane, keď sa do Slnka vrátim. Všetci sme z tejto energie vznikli a preto sa 

môžem s touto energiou spojiť a stať sa jej súčasťou. 

A keď chcem a rozhodnem sa slobodne, tak tá časť Slnka, ktorou ja som a chcem sa oddeliť,  

tak môžem zase vystúpiť a oddeliť sa.  

Je to také vedomé rozhodnutie energie. Tá energia je inteligentná a má vedomie. 

A to, že máme túto Slnečnú sústavu bolo vedomé rozhodnutie energie, ktorá sa pre to 

rozhodla. 

Ako keď MY sme súčasťou Stvoriteľa a ON je našou súčasťou, ale zároveň sme  každý 

z nás sám za seba, sme individuálnou jednotkou. 

Toto je konkrétne o tejto Slnečnej sústave, ale nie len o nej, lebo platí Zákon ako hore, tak 

dole, ako vo veľkom tak v malom a ako vo vnútri tak navonok. 

Je dôležité si uvedomiť ako sa tento Zákon uplatňuje cez Slnko a Slnečnú sústavu, aj ako sa 

uplatňuje v rámci Matky Zeme cez nás a potom cez nás ako ľudské bytosti k našim bunkám. 

Energia, ktorá je súčasťou Slnka má svoje vedomie, poznanie a je inteligentná. 
Ona keď sa slobodne rozhodne, že si chce niečo vyskúšať, môže sa oddeliť od svojho 

zdroja. A platí tu  Zákon slobodnej vôle. A kedže táto energia má vedomie a slobodnú vôľu, je to 

živé, je to životodárna energia. Preto každá planéta v Slnečnej sústave, ktorá sa v rámci tejto 

sústavy vytvorila, je živá bytosť. A aj to, ako sú v rámci tejto Slnečnej sústavy rozmiestnené 

planéty, nie je vôbec náhodné.  Všetky sú umiestnené tak, aby vzájomne umožnili, pomohli, 

podporili, sprostredkovali, zabezpečili živej bytosti Matke Zemi, aby na nej, na jej povrchu sa 

mohol zrodiť ŽIVOT -  ten ŽIVOT, ktorý tu prežívame MY – ľudské bytosti. 

Aby sme si MY – ľudské bytosti,  mohli vyskúšať presne tú istú formu a spôsob ako duše vo 

vzťahu k stvoriteľovi duší – Bohu, ako si vyskúšali všetky planéty vo vzťahu k Slnku. 

A z roviny hmoty celá Slnečná sústavy je súčasťou Slnka ako hviezdy. 

A z tej roviny duší, zase všetky duše sú súčasťou Stvoriteľa – Boha. 

A aby ten jeden systém mohol vyskúšať sám seba a mohol prežívať sám seba v hmote,                 

tak ten druhý systém  mu to VEDOME umožnil.  V obidvoch systémoch platia rovnaké Vesmírne 

princípy a zákony a na ich základe sa tieto systémy zrodili. 

Duša je tiež energia. Duša je tiež  VEDOMÁ, má slobodnú vôľu a je živá. 
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Čiže jeden živý systém, umožnil druhému živému systému, aby mohol prežívať a zakúšať 

sám seba. A princípy zrodenia a vytvárania systémov sú úplne rovnaké. Len  jeden systém bol 

stvorený vo veľkom a druhý v malom. A len preto, že si to ako ľudské bytosti svojím vedomím 

zatiaľ nedokážete zvedomiť a uvedomiť, nevnímate a nevidíte, že všetky planéty v Slnečnej 

sústave, sú živé a inteligentné bytosti. 

  Nie je to hmota, ktorá by  nemala svoju inteligenciu a slobodnú vôľu, ale každá planéta je 

živá bytosť, má svoje vedomie i poznanie a v rámci tohoto systému napĺňa svoje poslanie. Poslaním 

celého systému bolo, aby bol zrodený VEDOME, pretože tá energia sa pre to VEDOME rozhodla a 

to za tým účelom, aby na Matke Zemi mohol vzniknúť ŽIVOT v tej forme, ako ho poznáte dnes. 

Vznik  Života umožňuje slobodné rozhodnutie inteligentnej, veľmi vyspelej a 

milujúcej bytosti, ktorú voláte Matka Zem. Život na Matke Zemi prebieha v mnohých 

formách miliardy rokov, pretože každá jedna forma života, je tej druhej 

ROVNOCENNÁ a je VEDOMÁ. Má svoju inteligenciu a poznanie. A všetky procesy, 

ktoré podporujú, umožňujú a akýmkoľvek spôsobom pomáhajú k zrodeniu Života na 

Matke Zemi sú VEDOMÉ.                     

To znamená, že každá forma života si je VEDOMÁ svojho poslania. Vedome 

a slobodne sa pre svoje poslanie rozhodla a aj ho vedome a slobodne prijala. A napĺňa 

ho preto, aby ten inteligentný život sa mohol na Matke Zemi  rozvíjať. 

Aby práve ten druhý systém, ktorý tiež vznikol vedome a na základe rovnakých Vesmírnych 

zákonov a prinpcípov mohol na Matke Zemi prežívať sám seba, aby sa spoznával prostredníctvom 

svojich prežitkov a skúseností, aby mohol rozvíjať svoje Vedomie a Poznanie a mohol obohacovať 

seba samého. A platia tu rovnaké zákonitosti a princípy, ako platia medzi ľudskými bytosťami. 

A tak ako sa stane, že VY ako ľudské bytosti nedodržíte dohody, ktoré ste medzi sebou 

uzatvorili, tak sa stane, že nedodržia dohody, ktoré si dali aj tie bytosti, ktoré  VY z pohľadu vášho 

vedomia a poznamia, nedokážete vnímať ako inteligentné bytosti, ktoré rozhodujú sami o sebe. 

A toto sa veľa krát v histórii vývoja života na Matke Zemi stalo, že život, ktorý sa tu 

rozvinul i mnohé civilizácie, ktoré tu žili, boli zničené a to častokrát zásahom zvonka. 

A keď Matka Zem zahojila svoje rany, opäť ponúkla sama seba a tento priestor Lásky 

k novému životu. 

A tak opakovane na Matku Zem prichádzali z Vesmíru, z iných planét a galaxií, inteligentné 

bytosti, ktoré ju osídľovali a vytvárali ďalšie civilizácie, ktoré tu  na nej žili. 

Ale nepredstavujete si príchod týchto bytostí v tej forme, že niekde ďaleko na vzdialenej 

planéte  nasadli tieto bytosti do Vesmírnej lode, ktorá ich priviezla na Matku Zem a oni z nej 

vystúpili. Ale je to tým spôsobom, že sa energeticky stanú súčasťou Matky Zeme, ako jej energia 

a vedomie a z nej potom zrodia sami seba. 

Presúvajú sa svojím vedomím energeticky cez portály a sami seba  zhmotnia na tom mieste, 

kde si to pred tým slobodne rozhodli. Sami sa rozhodnú a sami si to slobodne určia. 

A z hľadiska energií  je to okamih. Iba v hmote to potom trvá určitý čas. 

A je to rovnaký princíp, ako sa zrodí dieťa. 

Tiež sa zrodí v jedinom okamihu myšlienky, pre ktorý sa duša rozhodne. A sami viete, aký 

dlhý čas to trvá v hmote, kým sa ľudská bytosť narodí a vyrastie. 

Uvedomte si, že je to rovnaký princíp. A tento princíp je rovnaký aj pre planéty.  Avšak  tu 

ten čas, za ktorý sa to zhmotní, je ešte oveľa dlhší, lebo planéta je väčšia, oveľa, oveľa väčšia ako 

ľudská bytosť. A ešte dlhší čas to trvá pre galaxie a vesmíry. 

Tie sa rovnako tvoria myšlienkou Stvoriteľa. A myšlienka je okamih. 

Preto aj VY tvoríte myšlienkou. A je to ten istý princíp. 


