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 ZÁKON ZACHOVANIA ENERGIE -1 časť 

Určitým spôsobom bol Zákon zachovania energie vysvetlený pri Zákone Poznania, lebo 

všetko je spolu prepojené, previazané, spojené a všetko so všetkým súvisí.  

Keď sa duše vrátia Domov a všetky Poznania sú ich súčasťou, dokážu Odpúšťať sami sebe, 

aj navzájom a zároveň Poznanie, ktoré si priniesli, je stále ich súčasťou. 

Tak ako som vysvetlil, že duše sa chcú inkarnovať na Matku Zem ako ľudské bytosti,                  

aby mohli v Živote prežiť trpezlivosť tak, že si uvedomia samu seba, svoju podstatu, že sú Láska 

a že s Láskou dokážu konať a Odpúšťať. Je to práve tá emócia krivdy a neodpustenia, ktorú v tých 

predchádzajúcich životoch vytvorili a žili, a chcú ju v Láske a Odpustení rozpustiť.  

Každá ENERGIA, ktorú vytvoríme ako emóciu, pocit, myšlienku, slovo, rozhodnutie 

a skutok, stáva sa našou súčasťou až dovtedy, kým sami VEDOME dokážeme pochopiť, že v Láske 

a Odpustení sa tieto energie rozpúšťajú, uzdravujú a liečia. 
 

         Prišla energia, ktorá priniesla nádhernú energiu Lásky, v ktorej som sa strácala a rozplývala.  

LÁSKA, JEDINE LÁSKA, JE NAJMOCNEJŠIA  ENERGIA V CELOM VESMÍRE, 

KTORÁ DOKÁŽE LIEČIŤ A UZDRAVOVAŤ VŠETKY OSTATNÉ ENERGIE, KTORÉ 

VYTVÁRATE, A KTORÉ VÁM SPÔSOBUJÚ AKÚKOĽVEK BOLESŤ V SRDCI, DUŠI 

A CELEJ BYTOSTI. 

VŠETKY ENERGIE, KTORÉ VYTVÁRATE, A KTORÉ Z VAŠICH ŽIVOTOV 

ZOSTÁVAJÚ AJ PO SMRTI FYZICKÉHO TELA VAŠOU SÚČASŤOU, AŽ POKIAĽ ICH 

V LÁSKE NEUZDRAVÍTE, MOŽETE LIEČIŤ POMOCOU NÁSTROJA  LÁSKY, KTORÝ 

SOM VÁM DAROVAL.  

TÝM NÁSTROJOM, KTORÝM ICH MÔŽETE UZDRAVIŤ A LIEČIŤ, JE 

ODPUSTENIE, BEZHRANIČNÉ, ABSOLÚTNE, BEZPODMIENEČNÉ A NEKONEČNÉ, 

V  KTOROM SA VŠETKY BOLESTI  SRDCA A DUŠE ROZPUSTIA. 

Ak vytvoríte počas svojho života akúkoľvek energiu, ktorá vám ako ľudskej bytosti vytvorí 

v srdci bolesť, a sami už viete, že to môže byť hnev, závisť, zlosť, zášť, zatrpknutosť, nenávisť, 

neodpustenie, ale aj krivda, poníženie, zlyhanie, neprijatie, odmietnutie, odvrhnutie, nehodnosť, 

pochybnosť, akákoľvek vina, všetky tieto pocity, ktoré akýmkoľvek spôsobom vytvoria bolesť 

v ľudskom srdci, tak tieto pocity zostávajú súčasťou vašej duše. 

      Zákon zachovania energie znamená to, že LEN VY SAMI máte potom SILU, aby ste 

tieto energie, pocity a emócie, ktoré ste vytvorili uzdravili. Nikto iný, LEN VY SAMI, môžete 

energie, ktoré ste vytvorili,  ZMENIŤ. 

Dôležité je, aby ste si to uvedomili, zároveň pochopili aj tú skutočnosť, že keď v niektorom 

z vašich životov ste energiu vytvorili a potom ju odniesli so sebou do ďalšieho života, tak si túto 

energiu prinášate do ďalšieho života hlboko uloženú vo vašich nevedomých rovinách.  

Táto energia z nevedomých rovín vplýva na vaše myšlienky, slová, rozhodnutia, konanie 

a tak sa vám môže stať, že namiesto toho, aby ste tieto energie v Láske a Bezpodmienečnom 

Odpustení rozpustili a uzdravili, tieto energie ešte viacej posilňujete.  

Táto energia sa potom ešte viacej zväčšuje a rastie až do okamihu, kedy ju opäť dokážete 

vo svojom živote zhmotniť.  

Opäť prežívate a preciťujete emócie tejto energie, a ak nenájdete vo svojom srdci Lásku 

a Súcit, aby ste ju dokázali v Odpustení uzdraviť, vyliečiť a rozpustiť, tak ju zväčšíte. Ak zomrie 

vaše fyzické telo, vrátite sa s touto energiou Domov a je oveľa väčšia, než bola pred vašou 

inkarnáciou. 
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Otázka: Musí sa duša potom inkarnovať s ešte väčšou bolesťou?   

Odpoveď: To či sa vrátite s touto energiou a či vôbec sa rozhodnete narodiť, závisí od 

slobodného rozhodnutia vašej duše.  

Keď sa duša slobodne rozhodne, že sa chce inkarnovať a chce túto energiu liečiť 

a uzdravovať, platia všetky Vesmírne zákony.  

S energiou tejto Emócie príde na Zem a je inkarnovaná ako ľudská bytosť.  

Energia tejto Emócie pôsobí z nevedomých rovín a ovplyvňuje ju.   

Je len na nej, či ju zmení  na energiu Lásky a Odpustenia – je to len na nej samotnej. 

Preto Vám dávam všetky tieto Poznania o tom, ako si vytvárate bolesť v srdci, ako ju liečiť 

a uzdravovať, a o tom ako vás strach manipuluje a ovláda, aby vás držal v kruhu vašich bolestí 

a prostredníctvom toho posilňoval sám seba. 

Dávam Vám všetky Poznania, aby ste dokázali vidieť a vnímať ako vás strach manipuluje, 

aby ste prezreli falošnosť hry, ktorú s vami hrá a aby ste si uvedomili, že nekonáte zo svojej 

podstaty, nekonáte slobodne, ale konáte len do tej miery ako vám strach dovolí, a že hráte jeho 

falošné hry. 

Práve to, že vám strach zobral Poznania, ktoré boli vašou súčasťou a sú stále súčasťou 

vašich duší, konáte ako ľudské bytosti nevedome, konáte z pozície strachu, nie Lásky a práve preto, 

že konáte tak, ako vám strach dovoľuje, vytvárate si stále väčšiu a väčšiu bolesť v srdci. 

Potrebujete veľmi hlboko pochopiť, že všetko so všetkým súvisí, všetko je veľmi 

hlboko prepojené, previazané a spojené.  

Každé konanie jednotlivca, nie je len jeho konanie, ale je aj vypočutím úpenlivej 

prosby druhých duší, aby aj tie druhé duše mohli niečo pochopiť a prežiť, a že je nesmierne, 

nesmierne, nesmierne dôležité, aby sa ODPUSTENIE, veľmi hlboké ODPUSTENIE, ktoré 

vychádza z vašich sŕdc stalo súčasťou ľudských bytostí, nerozdielnou, nedeliteľnou 

a neoddeliteľnou súčasťou.  

Len vtedy opäť dokážete konať zo svojej podstaty, a tou je LÁSKA.  

Ak sa ODPUSTENIE stane vašou súčasťou, nerozdielnou, nedeliteľnou 

a neoddeliteľnou súčasťou, prestanete konať podľa pravidiel falošnej hry strachu. 

Stane sa tak preto, že ak sa Odpustenie stane vašou súčasťou, a zdôrazňujem nerozdielnou, 

nedeliteľnou a neoddeliteľnou súčasťou, prestanete si vytvárať vo svojom srdci bolesť, a tak 

prestanete bojovať a podporovať strach. Je to všetko naozaj veľmi hlboko prepojené a previazané. 

Potrebujete vidieť, vnímať a cítiť ako pôsobia Vesmírne zákony: Zákon slobodnej vôle, Zákon 

príčiny a následku, Zákon rezonancie, Zákon zachovania energie, Zákon ako hore tak dole, ako vo 

veľkom tak v malom, ako vo vnútri tak navonok, Zákon poznania, Zákon rovnosti, Zákon 

podobnosti, Zákon zrkadlenia,  Zákon Lásky a Zákona tvorenia, aby ste vedeli chápať a prenášať si 

obrazy, ktoré sa vám dejú vo vašom živote, aby ste ich vedeli chápať z pohľadu Vesmíru, 

mikrokozmu, z pohľadu spoločnosti, ale aj z pohľadu vašich buniek, ktoré sú súčasťou vašich 

fyzických tiel. 

Minule som Vám ukázal ako Matka Zem a Vesmír vidí vás, ako ľudské bytosti, že je to ten 

obraz ako sa vo Vesmíre rodia hviezdy a ako VY ľudské bytosti rodíte deti, platí tu Zákon ako vo 

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

 Všetko je živé a vo všetkom prebieha ŽIVOT. 
Pokiaľ to VY ako ľudské bytosti v tom danom procese nevidíte, neznamená  to, že tam 

ŽIVOT neexistuje. Zákon zachovania energie samozrejme pôsobí nielen pre vás ľudské bytosti 

a duše, ale rovnako pôsobí v celom Vesmíre, aj vo vašom konaní na Matke Zemi. Z tohoto  uhla 

pohľadu je dôležité a potrebné, aby ste sa začali pozerať na vaše konanie na Matke Zemi. 
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Teraz sa skús zamyslieť a pozrieť do svojho srdca. Nájdeš v ňom dostatok Súcitu a Lásky, 

aby si dala Odpustenie sama sebe a všetkým ľudským bytostiam, za to, čo Matke Zemi ako ľudské 

bytosti robíte? 

          Manipulácia strachu a pýcha zaslepila ľudské bytosti, ktoré práve vo svojej pýche mysliac si, 

že majú moc a právo na to, aby ubližovali a vykorisťovali Matku Zem.  

Je to ďalšia rovina teba samej. Ak nájdeš v svojom srdci Súcit a Lásku, aby si dokázala 

všetkým týmto ľudským bytostiam bezpodmienečne odpustiť, tak si nevytvoríš v svojom srdci pocit 

bolesti, ale naplní ťa hlboký pocit pochopenia, poznania, súcitu a milosrdenstva k týmto ľudským 

bytostiam. Takto môžeš tento svoj pocit bolesti a krivdy uzdravovať v Láske cez Odpustenie. 

Vnímaš to? 

Ak by si nenachádzala v srdci dostatok súcitu a pochopenia, ktoré vytvára čistá 

bezpodmienečná Láska, nedokázala by si dať týmto ľudským bytostiam bezpodmienečné 

odpustenie. Vytvoríš si k nim pocit hnevu, z ktorého vyplynie neodpustenie, nenávisť a v konečnom 

dôsledku si vytvoríš pocit viny, nielen k nim, ale aj sama k sebe, že si to nedokázala zmeniť.  

Táto bolesť zostane a pretrvá v tvojom srdci až do okamihu, kým si všetko sama sebe 

dokážeš bez podmienok odpustiť. K tomu je potrebná Láska, veľmi veľa Lásky. 

Matka Zem je tiež živá bytosť. Matka Zem keby chcela, môže konanie týchto ľudských 

bytostí zastaviť, ale ona sama na základe svojho slobodného rozhodnutia im dáva možnosť, aby 

pochopili svoje konanie, aby si uvedomili nesprávnosť, sebeckosť, bezohľadnosť a aroganciu 

svojho konania, a aby to sami mohli napraviť.  

Aby mohli dať Odpustenie sami sebe a zároveň, aby všetko to čo vykonali mohli napraviť.  

Opäť je to tak preto, že všetko so všetkým súvisí, všetko je navzájom prepojené, previazané 

a spojené.  

Vôbec nič sa nedeje náhodou.  

Každý z vás, každá ľudská bytosť, každá z bytostí prírody, aj každá 

z vesmírnych bytostí – Matka Zem, planéty, slnká, slnečné sústavy, galaxie, 

konáte sami za seba, ale aj v súčinnosti s ostatnými a pre ostatných. 

Súvisí  to aj so Zákonom Poznania, lebo VY sami chcete niečo Poznať                    

a prežiť, ale aj TÍ druhí chcú niečo Poznať a prežiť.  

Preto vždy konáte vo vzájomnej súčinnosti a aj sami za seba.  

A tak to je.  

Pretože len takýmto spôsobom môžete spoznávať a prežívať to, čo súvisí 

zo Zákonom Poznania. 
 

Prišla energia, Lásky a hlbokého Súcitu, ktorý som cítila v srdci ako teplo. 

Ale aj to, ako ich môžete prežívať a poznávať sami seba vo svojej podstate, 

k tomu som Vám dal nástroj, ktorým je ODPUSTENIE. 

Odpustenie je nerozdielnou, nedeliteľnou a neoddeliteľnou súčasťou LÁSKY.   

Ak neviete Odpúšťať, nerozumiete a nechápete ani slovo LÁSKA.  

Toto je veľmi, nesmierne veľmi dôležité Poznanie.  

       AK NEVIETE ODPÚŠŤAŤ, NEVIETE, ČO JE LÁSKA. 
 


