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ZÁKON ZACHOVANIA ENERGIE – 3. časť 

Strach vás zámerne učí bojovať. 

Je veľmi dôležité, aby ste svoje deti  začali učiť Láske a Odpusteniu. 

Všimnite si, ako od útleho detstva vštepuje strach zámerne do vedomia detí, že je potrebné 

bojovať. Vštepuje im, že bolesť sa lieči a uzdravuje bojom, a že ak nám niekto spôsobuje bolesť, je 

ho potrebné potrestať, zničiť a zabiť.  

Strach si k tomu vytvoril celý priemysel. Je to filmový priemysel.  

Všimnite si, že v súčasnosti je nesmierne veľa bojových filmov a filmov, v ktorých sa 

hrdinami spoločnosti stávajú tie bytosti, ktoré bojujú a trestajú v úvodzovkách tých zlých, lebo ako 

som vám už vysvetlil, nie je nič zlé, lebo je to dohoda na úrovní duší, že sme chceli niečo spoznať 

a prežiť. 

Ak konáme zo svojej podstaty – Lásky - a konáme s Láskou duše, Odpustením,  

nevytvoríme si pocit krivdy, bolesti a nenávisti. 

Týmto spôsobom, ktorý je od útleho detstva vštepovaný do vedomia i podvedomia detí,                   

sa nie len hlboko ukladá presvedčenie, ktoré prechádza do predsudkov, že je treba bojovať a každý 

skutok potrestať, ale celá spoločnosť je takto vedená k starým zvykom „oko za oko, zub za zub“.  

Táto spoločnosť bola nepredstaviteľne krutá, bezcitná a sebecká, a bolo to obdobie, keď               

sa ľudské bytosti a celá ľudská spoločnosť veľmi hlboko odklonila od Lásky.  

Predsudok „oko za oko, zub za zub“ vytváral v ľudskej spoločnosti nesmierne veľa bolesti, 

nepredstaviteľne veľa nenávisti, neodpustenia, ale aj strachu. Teraz si všimnite ako strach opäť 

vytvára v ľudskej spoločnosti prostredníctvom filmov povedomie o hrdinoch, ktorí sa mstia, ktorí 

nedokážu odpúšťať, sú bezohľadní a krutí v svojej bolesti, a ich jediným cieľom je pomsta.  

Ako sú títo „falošní hrdinovia“  vyzdvihnutí. Je to programovanie ľudskej spoločnosti,              

aby mohol byť opäť nastolený zákon „Oko za oko, zub za zub“, ktorý vnášal pomstychtivosť 

a nenávisť do sŕdc ľudských bytostí, a robil celú ľudskú spoločnosť bezohľadnou, sebeckou 

a krutou. 
 

Prišla energia nádhernej  Lásky, ktorá sa rozliala v mojom v srdci ako teplo. 

Preto je nesmierne dôležité, aby ste veľmi uvážlivo zvažovali, čo dovolíte svojím deťom 

sledovať v televízii, na aké filmy budú chodiť do kina, aké rozprávky a knihy čítať,                     

pretože deti prichádzajú na Matku Zem čisté, naplnené hlbokou Láskou, sú ako nepopísaná 

kniha a to, čo im dávate, veľmi hlboko zapisujú do svojho vedomia.  

A tak, aj keď prišli s akýmkoľvek poslaním, naplnené Svetlom a Láskou a VY dovolíte, 

aby ich čisté stránky boli popísané bezohľadnosťou, falošnosťou, túžbou po pomste                           

a nenávisťou, nedokážu naplniť poslanie, s ktorým prišli na Matku Zem.  

Je nesmierne, nesmierne dôležité, aby deti boli vychovávané v Láske, pre Lásku 

a s Láskou, a aby ste im VY sami ukazovali ODPUSTENIE, ako nástroj liečenia 

a uzdravovania všetkých bolestí, ktoré sú vytvorené a zrodené vo vašich srdciach. 

Je to tak preto, že deti vždy budú robiť to isté, čo robia ich rodičia a nie to, čo im 

rodičia hovoria, aby robili. Preto je potrebné, aby ste boli príkladom pre svoje deti.  

Preto VY, ktorí už dokážete posúdiť, čo stvorila Láska a čo strach, sa môžete začať 

učiť Odpúšťať, aby ste tento príklad mohli odovzdať svojím deťom, ktoré tak potom 

prostredníctvom Lásky a Odpustenia môžu začať liečiť bolesť a nenávisť, ktorá sa vo svete 

a ľudskej spoločnosti vytvára. 
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Pre Zákon zachovania energia je veľmi dôležité, aby ste si uvedomili 

a pochopili tú skutočnosť, že MYŠLIENKA JE  ENERGIA.  MYŠLIENKA je 

práve tá ENERGIA, ktorá sa vytvorením MYŠLIENKY posilňuje.  

Stačí, aby ste len v myšlienkach vytvorili energiu nenávisti a neodpustenia 

a nepredstaviteľným spôsobom ju posilníte. Nemusíte konať skutky nenávisti, ani to vysloviť, stačí 

len v myšlienkach. Preto sa v súčasnosti energia nenávisti tak veľmi ukotvuje.  

Je potrebné, aby ste začali posielať Lásku, veľmi, veľmi veľa Lásky tým, ktorí bolesť cítia, 

aj tým ktorí tú bolesť spôsobujú, hoci sú manipulovaní, ale aj tým, ktorí to celé riadia, ale zároveň 

im to všetko aj Odpustiť.  

Jedni sú úplne slepí, a to sú „tí mocní“, ktorí si myslia, že sú „mocní“, a sú v úplnej tme.   

Slepí sú aj  tí, ktorí to vytvárajú. Oni sú manipulovaní, a v slepej viere a predsudkoch tiež 

nevidia Lásku a neuvedomujú si dôsledky svojich skutkov.  

Slepí sú aj tí, ktorí majú svoje srdcia naplnené bolesťou, ale je to bolesť, ktorá im zastrela 

ich zrak. Ani jedni z nich nedokážu vidieť Lásku a všetci sú slepí. 

Všetkých vo svojej podstate riadi, ovláda a manipuluje strach cez bolesť, 

slepú vieru, predsudky, pýchu a moc.  

Toto sú nástroje strachu, cez ktoré manipuluje ľudské bytosti, 

aby vytváral v ľudskej spoločnosti bolesť, nenávisť, strach, aby ju tak nútil 

bojovať, a zároveň posilňoval i ukotvoval sám seba v ľudskej spoločnosti.  

Darí sa mu to na základe Zákona zachovania energie. Tento zákon pôsobí 

nerozdielne v celom Vesmíre pre každú  energiu, ktorá je vytvorená.  

Prostredníctvom  Zákona zachovania energie, môžete 

posilňovať  energiu Lásky, ale aj energiu nenávisti. 

Ak na tejto ceste Odpustenia, po ktorej kráčate, naplníte svoje srdcia 

Láskou, Súcitom a Milosrdenstvom do tej miery, že dokážete za každých 

okolností Odpúšťať a posielať týmto bytostiam energiu Lásky, budete podľa 

Zákona zachovania energie posilňovať Lásku v ľudskej spoločnosti, aj na celej 

Matke Zemi, a tak bude Lásky stále viacej a viacej. 
 

Je veľmi, nesmierne veľmi dôležité, aby ste začali chrániť deti pred manipuláciou strachu, 

ktorú vytvoril prostredníctvom filmov a počítačových hier, v ktorých sú vyzdvihovaní ako 

hrdinovia ľudské bytosti, ktoré sa mstia, bojujú, neodpúšťajú a ktoré nenachádzajú v svojich 

srdciach Lásku a Súcit k tomu, aby dokázali Odpúšťať.  

Ak deti tento model správania prijmú sa svoj vlastný a stane sa ich hlbokou súčasťou, vrátia 

sa k zákonu „oko za oko, zub za zub“ a stane sa tak práve  na základe Zákona zachovania energie. 

Je veľmi dôležité, aby ste začali deti učiť vnímať Lásku, prostredníctvom 

Odpustenia, Bezpodmienečného Odpustenia.  

Je potrebné, aby ste im išli príkladom, aby ste vedome začali Odpúšťať sami 

sebe a navzájom.  

Aby ste učili deti vnímať Lásku, rozhodovať sa s Láskou v širších súvislostiach, 

a aby v týchto súvislostiach ste učili deti prijímať ZODPOVEDNOSŤ za ich vlastné 

slobodné rozhodnutia. 
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To sa dá jedine tak, že im pôjdete príkladom.  

Preto je potrebné, aby ste sa to začali učiť VY  SAMI.  

Aby to bola túžba vášho srdca.  

A ak sa pre to slobodne rozhodnete, JA vám pomôžem.  

Prišla energia, ktorá sa ako teplo rozliala v mojom v srdci a zo srdca vstupovala do celého 

tela, do každej mojej bunky a ja som vedela, že je to energia LÁSKY.   

      V LÁSKE rozpustím a zahojím všetky bolesti uložené vo vašich srdciach. 

V LÁSKE rozpustím a zruším všetky vaše sľuby, prísahy dané v hneve, nenávisti, 

ponížení, nepochopení a neprijatí.  

S nekonečnou LÁSKOU a v LÁSKE rozpustím všetky vaše prekliatia, ktoré vás 

samých nepredstaviteľným spôsobom zväzujú a obmedzujú v tom, aby ste mohli 

konať zo svojej podstaty – z LÁSKY – z energie, ktorou ste, a z ktorej ste boli stvorení. 

Energia emócie hlbokej nenávisti, či bolesti, v ktorej vyslovíte akékoľvek prekliatie, 

sľub, či prísahu aj keď len vo svojich myšlienkach, VŽDY, ABSOLÚTNE VŽDY ZVIAŽE 

VÁS SAMÝCH.  

Práve táto energia sľubov, či  prekliatia, ktorá bola urobená a zrodená z veľmi veľkej 

nenávisti, hnevu, bolesti,  ponížení,  zlosti či závisti, vám neumožňuje potom konať s Láskou, 

nedovoľuje vám konať z vašej podstaty.  

Ak sa slobodne rozhodnete, že chcete vykročiť a nastúpiť na cestu, na ktorej sa budete 

s Láskou učiť Odpúšťať, pomôžem Vám tieto energie v Láske rozpustiť.  

Tento dar Odpustenia som dal aj Tebe, pretože si sa nechala viesť Láskou v svojom srdci 

a dovolila si Láske, aby ťa uzdravila.  

Spôsob, ktorým si sa uzdravila zo svojho ochorenia bolo práve energiou ODPUSTENIA 

a LÁSKY, ktorú si postupne dávala sama sebe, ale aj ľuďom, ktorí s tvojím neodpustením súviseli. 

 Tak ako sa uzdravovalo tvoje fyzické telo, tvoje bunky, tak sa každým Odpustením napĺňali 

stále viac a viac Láskou.  

Takto sa môže skutočne uzdravovať a liečiť každá ľudská bytosť.  

Ako rýchlo sa dokážete uzdravovať a liečiť závisí len od vašich vlastných slobodných 

rozhodnutí, ako dokážete prijať Zodpovednosť za svoje vlastné konanie, myšlienky, slová, 

rozhodnutia, pocity a emócie, ktorými si ochorenie svojho fyzického tela sami spôsobujete.  

Ak dokážete prijať túto Zodpovednosť, vtedy dostáva táto ľudská bytosť ako dar SÚCIT, 

ktorý vstúpi do jej srdca a pomocou  SÚCITU dokáže potom dať ODPUSTENIE SAMA SEBE, aj 

všetkým ostatným ľudským bytostiam, konaním ktorých si vytvorila akékoľvek pocity neodpustení, 

hnevu, zlosti, závisti, krivdy, ponížení, odmietnutí, neprijatí, nepochopení, čohokoľvek čo 

v ľudskom srdci vytvára bolesť. A týmto spôsobom prebiehalo aj tvoje uzdravovanie. 

VŠETKO JE O VAŠOM VLASTNOM SLOBODNOM ROZHODNUTÍ, O VAŠEJ 

ZODPOVEDNOSTI, KTORÚ MÔŽETE PRIJAŤ, ALE MÔŽETE JU AJ ODMIETNUŤ.  

NA ZÁKLADE TOHO, ŽE PRIJÍMATE SVOJU ZODPOVEDNOSŤ, VZRASTIE 

VAŠA VNÚTORNÁ SILA A VAŠA VNÚTORNÁ SILA JE LÁSKA. 

LÁSKA, z ktorej ste zrodení. 

LÁSKA, pre ktorú ste sa zrodili. 

LÁSKA, ktorú túžite dávať a prijímať.  

LÁSKA, ktorú túžite prežívať, cítiť, vidieť a vnímať celou svojou bytosťou. 

Práve táto VNÚTORNÁ SILA vám potom naplní vaše SRDCE  SÚCITOM, 

prostredníctvom,  ktorého dokážete ODPUSTIŤ SAMI SEBE a  AJ TÝM DRUHÝM. 


