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VODA – 4.časť 

Ešte jedna vec je veľmi dôležitá. Rovnako ako dokážete znečisťovať vodu, znečisťujete aj 

vzduch, aj Matku Zem. Pamätajte na to. Tak ako nevidíte aké chemické látky sú  vkladané do vody, 

nevidíte aké škodlivé látky vkladajú do vzduchu a do Matky Zeme. 

Matka Zem ako bytosť nesmierne silná, inteligentná a sebestačná, má vytvorené procedúry 

k tomu, aby v kolobehu prírody dokázala čistiť vodu, vzduch aj samú seba. 

Ak prestanete tieto chemické a škodlivé látky vkladať do vody, vzduchu a Matky Zeme, tak 

Matka Zem zabezpečí očistenie vzduchu, vody i samej seba. Matka Zem to robí neustále 

a nepretržite. 

To, že je nečistý vzduch, voda a pôda je spôsobené tým, že niektoré chamtivé skupiny 

ľudských bytostí toto znečistenie robia, a robia ho zámerne. Jednak preto, aby prostredníctvom 

týchto chemických látok vás mohli manipulovať. Zároveň zabezpečujú sami sebe vlastné zisky 

a svoje bohatstvo. Robia to v kolobehu: chorôb, ktoré sa týmto vytvárajú, potravín, ktoré vyrábajú 

a vám predávajú, a  liekov, ktoré vyrábajú, ale ktoré vás neliečia, ale naopak škodia vám. Robia tak 

preto, aby vás mohli ovládať, aby VY ste sa stali súčasťou ich HRY, ktorú hrajú práve preto, aby 

mohli drancovať a využívať bohatstvo Matky Zeme pre seba, svoje obohatenie, svoj prospech 

a svoju moc. 

Väčšina ľudských bytostí nevidí, nevníma ani necíti, že je súčasťou tejto HRY. Práve preto 

vám všetky tieto Poznania odovzdávam a som rád, že ich šírite ďalej. 
 

Ešte sa vrátim ku kameňom, na ktoré ste sa pýtali. 

Kameň práve preto, že jeho podstatou je VODA a má pevnú, tuhú formu dokáže to, čo do 

neho vložíš a zapíšeš a čo v ňom zostane, oveľa ľahšie tekutej vode odovzdať.  

Keď máš vodu, a ukladáš do nej Lásku, prostredníctvom svojich myšlienok, tá Láska tam 

zostane, ale voda sa môže odplaviť preč.  

Keď Lásku zapíšeš do kameňa, tak Láska, ktorú si vložila a zapísala do kameňa, tam zostane 

dovtedy, kým ju neprepíšeš svojimi myšlienkami. Tak tam Láska môže zostať naveky. 

To je ten rozdiel.. 

Keď vložíš Lásku do krištáľu a potom ho vložíš do vody, tak ten krištáľ odovzdáva Lásku 

vode trvale a nepretržite, lebo ju odovzdáva v podstate sám sebe, pretože z tej vody bol zrodený. 

Voda je jeho súčasťou, rovnako ako tvojou.  

Tá voda je vašou súčasťou, nedeliteľne, nerozdielne a neoddeliteľne.  

Ale je len na Tvojom rozhodnutí, ako budeš vodu nabíjať Láskou, či cez myšlienky, 

kamene, ale môžeš napríklad aj cez rastliny, bylinky, kvety, lístky stromov, v tom všetko je hlboká 

Láska, ktorá sa vám dáva bez podmienok. To všetko môžeš používať. 

To je aj dôvod toho, prečo sú účinné a liečivé rôzne bylinné tinktúry a oleje, pretože je to 

spojenie Lásky rastlín, kvetov a byliniek s Láskou vody. Preto je ich  liečivá sila taká veľká 

a účinná. 
 

Otázka: Energetické miesta na Matke Zemi a voda – ako je to tam? 

Odpoveď: Sú rôzne energetické miesta. Niektoré energetické miesta vytvorila Matka Zem 

len prepojením živlov. Na týchto miestach má voda tak nesmiernu liečivú silu preto, lebo tam 

tryská z hlbín Matky Zeme, kde je veľmi čistá. Potom sú energetické miesta, ktoré boli vytvorené 

na Matke Zemi ľudskými bytosťami. Vytvorili ich ľudské bytosti svojou Láskou, veľmi hlbokou 

a čistou Láskou, ktorú týmto miestam nielen odovzdali, odovzdávali a v súčasnosti ju stále 

odovzdávajú. Preto na Matke Zemi sú energetické miesta také, ktoré vytvorila sama Matka Zem 



2 
 

a tie, ktoré vytvorila Láska ľudských bytostí. Potom sú aj také, ktoré vytvorila Matka Zem a Láska 

ľudských bytostí spoločne. 

Každé energetické miesto je prejavom veľmi silnej, čistej a bezhraničnej Lásky.                

To, čo na týchto miestach cítite je Láska, Láska Matky Zeme, Láska vás ľudských bytostí 

a Láska ostatných bytostí žijúcich na Matke Zemi, a aj moja Láska – Láska Stvoriteľa. 

A to si zapamätajte.  

Na týchto miestach je vždy energia Lásky, ktorú tu cítite 

a vnímate. Nie sú tu žiadne iné energie, je to vždy LÁSKA.  
Tieto miesta sú na Matke Zemi veľmi potrebné, a je to tak preto, a minule som vám to už 

povedal, že je nesmierne dôležité, aby bola LÁSKA na Matke Zemi, pretože keby na Matke Zemi 

nebola LÁSKA, nemôžete sa sem ako duše inkarnovať.  

A na týchto miestach je LÁSKA veľmi cítiť, pre vás ako ľudské bytosti, ale aj ostatné 

bytosti, ktoré na Matke Zemi žijú a aj pre samotnú Matku Zem.  

Na týchto miestach LÁSKA vyviera z vnútra Matky Zeme, z vašich sŕdc. 

Prichádza sem aj Láska Božej Milosti ako Láska Boha Otca, a aj Láska ako Energia 

Milujúcej Láskavosti ako Láska Božskej Matky.  Tu sa tá Láska spája a práve preto ju 

na týchto miestach  cítite a vnímate. 

      Voda, ktorá na týchto miestach prúdi, Lásku prijme a roznesie po celej Matke Zemi. 

VODA JE NOSIČOM  LÁSKY. 
Preto je potrebné, aby v každej pyramíde bola voda, pretože práve voda tú Lásku, ktorú 

pyramída prijíma a ktorú prijme, potom po Matke Zemi roznáša. 

Vieš prečo prestali pyramídy v Egypte plniť svoju funkciu?  Neviem. 

Pretože tam prestala prúdiť voda. Stalo sa tak preto, lebo ľudské bytosti, ktoré tam žili 

odklonili z týchto miest vodu. Rieka Níl má v súčasnosti iné koryto, ktorým tečie inak ako predtým. 

Práve preto tieto pyramídy už neboli schopné túto Lásku roznášať po Matke Zemi.  

Pochopila si? Áno. 

Teraz si predstav, že keď príde Energia Božej Milosti a Energia milujúcej Láskavosti do 

pyramíd, voda ich prijme ako nosič. Potom táto voda prúdi po Matke Zemi ako rieky, potoky, 

studničky, moria a oceány. Teplom, ktoré cez Slnko na vodu pôsobí, sa kvapky VODY, ktoré sú 

naplnené touto Láskou vyparia, a premenia sa na VZDUCH. Tak sa do VZDUCHU dostane táto 

Láska, ktorá na Matku Zem prišla ako Energia Božej Milosti a Energia milujúcej Láskavosti. 

VZDUCH je to, čo ako ľudské bytosti dýchate, a táto Láska sa dostáva do vašich pľúc.  

A tak vzduch, ktorý je naplnený Láskou, ktorú získal z vody, sa opätovne dostane do vášho 

tela, ktoré je tiež  z vody a práve voda vo vašom tele Lásku, ktorú ste nadýchnutím prijali vo vašom 

tele roznesie do vašich buniek. 

Takto je zabezpečený kolobeh, aby LÁSKA, ktorá je  nerozdielnou, 

nedeliteľnou a neoddeliteľnou súčasťou vo všetkých formách Života na Matke Zemi sa 

stále obnovovala a rástla.  Ako  telo vám ju dala Matka Zem, ako vodu ju pijete a ako 

vzduch ju dýchate. To je kolobeh LÁSKY, ktorý je prostredníctvom týchto živlov 

zabezpečovaný na Matke Zemi, a tak môže Láska rásť a posilňovať samú seba. 

Ak už v  pyramídach nebola voda, nebol tam žiaden nástroj, ktorý by Lásku, ktorá prišla od 

Stvoriteľa,  po Matke Zemi  roznášal. Preto prestali byť funkčné z tohto pohľadu.   

Je to veľmi dôležité, lebo pokiaľ by Energia Božej Milosti a Energia milujúcej Láskavosti 

prichádzala a zostávala v pyramídach, a nebola by voda, ktorá by ju po Matke Zemi rozniesla, tak 
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ako ľudské bytosti, by ste mohli žiť len v týchto pyramídach. Lebo je to voda, ktorá z týchto 

pyramíd roznáša Lásku po celej Matke Zemi. Tým, že voda sa môže premieňať. Keď sa voda zmení 

na paru, je vo vzduchu Láska, ktorú ako ľudské bytosti dýchate a preto ako ľudské bytosti môžete 

žiť kdekoľvek na Matke Zemi. 

Vaša DUŠA potrebuje každú sekundu, každučký okamih cítiť LÁSKU.                  

Práve preto VY, ako ľudské bytosti, keď sa nemôžete nadýchnuť  behom krátkej 

chvíle, behom pár minút zomierate.  

Je to tak preto, že keď vaša DUŠA necíti Lásku, ktorú do seba ako ľudské 

bytosti dostávate prostredníctvom dychu, tak stráca spojenie so svojou podstatou – 

stráca spojenie s LÁSKOU, a preto odchádza a vaše fyzické telo zomiera. 

LÁSKA sa dostane do VZDUCHU, preto môžete žiť na Matke Zemi kdekoľvek. 

Keď Láska stratí toto spojenie, keď sa vašej duši nedostane Láska, ktorú nadychujete 

prostredníctvom vzduchu, tak vo veľmi krátkom čase odchádza a vaše fyzické telo zomiera.  

Je to tak práve preto, ŽE V  TEJ SVOJEJ ODDELENOSTI SI  

NEUVEDOMUJETE, ŽE STE LÁSKA,  

ŽE VAŠOU PODSTATOU JE LÁSKA. 
Keby ste toto Poznanie mali a bolo vašou súčasťou, vnímali by ste tú JEDNOTU 

a vtedy by ste neboli oddelení.  Práve preto, že túto JEDNOTU vnímate na úrovní DUŠÍ, 

uvedomujete si ako duše svoju podstatu, uvedomujete si, že ste Láska a viete, že ste všetci 

prepojení. Túžite po tom, aby ste si práve toto vedome uvedomili v tej ODDELENOSTI.  

Práve preto v tej ODDELENOSTI bol zrodený ŽIVOT na Matke Zemi, a boli ste 

zrodení ako ľudské bytosti, do ktorej sa môže DUŠA inkarnovať.  Ale keďže tá DUŠA TOU 

LÁSKOU JE  a uvedomuje si to, potrebuje tú JEDNOTU LÁSKY stále cítiť. Práve preto, ak 

nemôžete tú LÁSKU nadýchnuť, tak ako oddelené ľudské bytosti zomierate a vaša DUŠA sa 

vráti späť do JEDNOTY LÁSKY, KDE JE SAMA SEBOU, čiže práve tou LÁSKOU. 

Práve preto, že JA sám a každá duša túžila poznávať a prežívať samú seba – tú Lásku 

oddelene, tak aby si dokázala uvedomiť samú seba a práve tú skutočnosť, že aj keď je 

oddelená, tak je stále LÁSKA,  bol zrodený Život na Matke Zemi v mnohých formách 

LÁSKY.  

Preto ste tu VY, ako ľudské bytosti, sú tu RASTLINY ako bytosti  

BEZPODMIENEČNEJ LÁSKY, ktoré sa vám, ľudským bytostiam, dávajú a obetujú bez 

akýchkoľvek podmienok, sú tu zvieratá, kamene, nerasty, pôda, bytosti prírody , víly, elfovia, 

škriatkovia, bytosti vody, voda ako taká, bytosti vzduchu a samozrejme Matka Zem, ktorá to 

všetko umožňuje. 

Systém energetických miest na Matke Zemi je oveľa rozsiahlejší a väčší ako si v súčasnosti 

uvedomujete, a bol vytvorený tak dôkladne a dômyselne práve preto, aby ste ako ľudské bytosti 

mohli žiť na ktoromkoľvek mieste na Matke Zemi. Tento energetický systém zabezpečuje, aby sa 

LÁSKA dostala na každé jedno miesto na Matke Zemi.  

Mnohé z týchto energetických miest boli zámerne fyzicky zničené, ale aj keď na týchto 

miestach neexistujú fyzicky, existujú tam energeticky. Viacej Ti poviem, keď sa budeme rozprávať 

o Matke Zemi. 

Vidíš sama, že všetko so všetkým súvisí, všetko je so všetkým prepojené a tak sa dnes 

rozprávame aj o vzduchu, o ohni a o Matke Zemi, nie len o vode.  

Nemôžeš jedno oddeliť od druhého. Pretože jedno vyplýva z toho druhého, navzájom sú 

previazané a spojené nerozdielne, neoddeliteľne a nedeliteľne. 


