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ZÁKON POZNANIA – 1 časť 

Povedal si mi, že emócia je nutnou podmienkou k tomu, aby sa duša mohla 

inkarnovať na Matku Zem. Ak duša nemá žiadnu emóciu, tak Stvoriteľ duši emóciu dá 

a potom sa môže na Matku Zem inkarnovať.  

Spýtala som sa s čím to súvisí a povedal si mi, že so Zákonom Poznania. Prosím teda 

o vysvetlenie Zákona Poznania. 

Prišiel výťah, ktorý bol z vody. Steny sú vodné, trblietajú sa a vlnia. Tenké vrstvy 

vody, ktoré stoja medzi nimi sa vlnia a trblietajú ako slniečko. Hrá to a vytvára krásne obrazy. 

Slnečné lúče nie sú rovné, ale sa vlnia. Deje sa to v stenách výťahu a nevychádza to von. 

Dvere na tomto výťahu fungujú ako klasické dvere a rozostupujú sa do strán. Aj na dlážke je 

voda. Je to tenká membrána z vody, ktorá sa nehýbe. Môžem sa na ňu postaviť, ale nie je to 

pevná dlážka. 

Je to VIERA, ktorá mi dovolí na tej dlážke z vody stáť- pevná, silná, nekonečná 

VIERA. To ONA – VIERA mi umožní, že na tej vode môžem stáť.   

Ak si uvedomíme veľkosť svojej vlastnej Viery, ak dokážeme túto Vieru 

posilňovať, aby mohla v našom srdci rásť, tak dokážeme naozaj čokoľvek. Všetci, úplne 

všetci to, čo v  svojom srdci s touto VIEROU vytvoríme, to dokážeme zhmotniť.  

Vytvoríme to v našom ľudskom fyzickom svete. Pretože som pochopila čo Viera 

v mojom Živote znamená, dokážem sa na dlážku  výťahu postaviť. V súčasnosti je moja Viera 

už taká silná, že naozaj verím a dôverujem, že keď sa na dlážku  výťahu postavím, hoci celý 

výťah je z vody, tak v ňom môžem bezpečne stáť a odvezie ma tam, kam to bude potrebné. 

Ten výťah neprišiel náhodou, on je ako metafora. Keď som vstúpila doňho nielen 

dlážka je pre mňa dôležitá, ale celé prostredie výťahu. Pretože ten výťah je z vody, a my ako 

ľudské bytosti v tomto čase a priestore, ktorý žijeme v svojich fyzických telách, nedokážeme 

pod vodou dýchať. Naše hlboké presvedčenie a následne vytvorené predsudky nám 

nedovoľujú vstupovať do vody s pocitom bezpečia, že v nej môžeme slobodne žiť a dýchať. 

Ale ak je VIERA a DÔVERA  nedeliteľne, nerozdeliteľne a neoddeliteľne súčasťou nás 

samých ako ľudských bytostí, tak s touto Vierou a Dôverou do  výťahu môžem vstúpiť. 

Napriek skutočnosti, že celý výťah je z vody, mohla som v tom výťahu voľne dýchať. Voľne 

sa nadýchnuť.  To, že som mohla voľne dýchať, mi umožnila Viera a Dôvera v Stvoriteľa, že 

mi pošle výťah, ktorý je pre mňa absolútne bezpečný, ale taktiež Viera a Dôvera vo mňa 

samotnú, že môžem vstúpiť do tohto výťahu, a že všetko čo ma tam čaká zvládnem. 
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Prišla nádherná energia, ktorá v sebe niesla nekonečne veľa Lásky.  

Toto je metafora z pohľadu ŽIVOTA DUŠE, pretože súčasťou každej duše je 

Viera a Dôvera. Vy ako ľudské bytosti, ktoré prežívate svoj Život vo Viere a Dôvere, si 

ju postupne  budujete. Získavate Vieru a Dôveru, až naplní celú vašu bytosť a stáva sa 

súčasťou vašej bytosti a fyzického tela - nedeliteľne, nerozdeliteľne a neoddeliteľne.   

VIERA A DÔVERA JE SÚČASŤOU VAŠEJ 

DUŠE OD POČIATKU JEJ ZRODENIA. 

Duša s touto Vierou a Dôverou k Stvoriteľovi a k sebe samej  kráča po cestách, 

pre ktoré sa rozhodne, a ktoré chce v rámci svojich vlastných skúseností a bytia, nielen 

na Matke Zemi, ale v celom Stvorení získavať. Vaša duša do  procesu vchádza bez 

akýchkoľvek pochybností. Vstupuje do neho s neochvejnou Vierou a Dôverou v samú 

seba, svoje schopnosti, danosti a s Vierou a Dôverou v Stvoriteľa. A toto všetko pôsobí 

spolu nedeliteľne, nerozdeliteľne a neoddeliteľne v jednom okamihu a v jednom bode. 

Každá  duša, ktorá sa rozhodne pre túto skúsenosť nastupuje na túto cestu 

s neochvejnou Vierou a Dôverou, že to zvládne.  

Ako si mala vo svojom srdci Vieru a Dôveru, že si v absolútnom bezpečí, keď vstúpiš 

do vodného výťahu a podlaha sa pod tebou nepreborí, nerozostúpi sa a udrží ťa, rovnako 

každá duša s Vierou a Dôverou nastúpi na túto cestu a má v sebe nekonečné, bezhraničné 

a absolútne presvedčenie, že práve túto skúsenosť, pre ktorú sa rozhodla, zvládne. Keďže 

zároveň platí vo Vesmíre Zákon slobodnej vôle, nikto, ani JA, ani duša samu seba nenúti, že 

túto skúsenosť musí zvládnuť za jeden jediný ľudský život.           

Tú Emóciu, ten pocit, ktorý si duša vyberie, že chce preskúmať, prežiť a veľmi hlboko 

precítiť ako ľudská bytosť, môže skúmať a spoznávať ľubovoľný počet ľudských životov 

a taktiež aj hĺbku tohto pocitu, do ktorého to chce duša preskúmať, prežiť a spoznať si zvolí 

a rozhodne sama duša. Je to jej slobodné rozhodnutie. 

Duša si vyberie Emóciu, ktorú chce spoznať a hĺbku, do ktorej chce túto emóciu 

spoznať si môže v procese poznania rozhodnúť sama. 

Otázka: Neurčuješ to TY? Nedávaš TY tú Emóciu?  

Odpoveď: Dávam, ale akú Emóciu chce duša spoznať, si vyberie duša sama. 

Otázka: TY dávaš čo? 

Odpoveď: Tú EMÓCIU. Každá duša po svojom návrate Domov, odovzdá svoje 

skúsenosti z emócii a pocitov, ktoré vo svojom živote ako ľudská bytosť prežila.  
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Spoznáva tým SAMU SEBA. Keďže každá ľudská bytosť je mojou 

súčasťou, tak spoznávam SÁM SEBA. 

Otázka: Aké sú Emócie, ktoré si môže duša vybrať? 

Odpoveď: Všetky ako ľudské bytosti môžete zažiť. Zo všetkých Emócii si môže duša 

vybrať. Emócie, ktoré si duša vyberie, že chce spoznať, tak v situáciách, ktoré sú v jej Živote, 

prežíva najčastejšie. 

Otázka: Ako sa naladíme na tie energie. Môžeš mi povedať nejaký príklad? 

Odpoveď: Všetko so všetkým súvisí. Na všetko sa treba pozrieť zo širšieho pohľadu. 

Platí Zákon Ako hore tak dole, ako vo veľkom tak v malom, ako vo vnútri tak navonok. 

Žiadna duša nie je len sama o sebe, navzájom spolupracujete. Je to symbióza i oddelenosť, 

pretože sa potrebujete cítiť, vnímať ako jednotlivci, ale žijete v spo-ločenstve a vnímate aj 

ostatné ľudské bytosti a iné bytosti, lebo žijete na Matke Zemi, kde žijú iné bytosti prírody, 

kde platia Zákony Matky Zeme a aj Vesmírne Zákony a toto všetko navzájom spolupôsobí. 

A v tom spolupôsobení jedna konkrétna duša zakúša konkrétnu Emóciu. Zažíva a spoznáva 

Emóciu, ktorú si vybrala, ale chce ju zároveň prežívať v kontexte toho, čo je.  
 

Prišla nádherná energia, ktorá priniesla zvláštnu energiu Lásky, v ktorej som sa  rozplývala. 

KAŽDÁ JEDNA DUŠA JE LÁSKA.  

LEBO Z LÁSKY, PRE LÁSKU A V LÁSKE BOLA ZRODENÁ. 

Napriek tomu, že si vyberie akúkoľvek Emóciu, v konečnom dôsledku práve cez 

veľmi hlboké Poznanie Emócie, ktorú si vybrala a spoznala, potrebuje spoznať samú 

seba. A tak cez mnohé Životy a inkarnácie sa potrebuje dostať k svojej podstate, ktorou 

je LÁSKA. Cez tieto inkarnácie, tým že spoznáva, chápe a prežíva hĺbku rôznych 

Emócii, ktoré si vybrala a ktoré chcela spoznať sa dostane až  k sebe samej. Práve cez 

poznanie tejto Emócie, ktorú si vybrala sa dostane k Láske, ktorou ona sama je.  

     TO JE PROCES POZNANIA.     POZNANIA SAMÉHO SEBA AKO LÁSKY.  

Aby duša pochopila a poznala, že je Láska, tak potrebuje vidieť, vnímať a cítiť aj ten 

protipól. Pretože ak bude existovať len Svetlo, nikto z vás ho nebude vidieť, vnímať a cítiť. 

Nebudete môcť prežiť práve to, že ste Svetlo, až do okamihu, než začne existovať protipól 

SVETLA a to je TMA. Až keď spoznáte, čo je TMA, môžete vidieť, vnímať a cítiť, až vtedy 

môžete vnímať, že ste SVETLO. Aj keď tú Emóciu, akúkoľvek Emóciu, si duša vyberie, 

práve tým, že ju hlboko spoznáva, vidí, vníma, cíti a sama cez tieto Poznania sa dostáva sama 

k sebe, začne chápať svoju podstatu a to, že ona sama je Láska. Ak neexistuje protipól, tak 

nemôže vidieť, vnímať  a cítiť ani prežiť to, čím skutočne je, že je Láska.  


