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Život na Matke Zemi a pôsobenie strachu -1.časť 
 

Prišiel pre mňa výťah, ktorý bol veľmi zvláštny. Bol štvorcový a celý horel v jasne 

červenom ohni - svetle. Keď sa ohnivé dvere výťahu otvorili a zasunuli do strán, videla som, že vo 

vnútri výťahu sú jeho steny z vody. Boli jasne modré, až tyrkysové, ako farba oceánu.                         

Oheň s vodou bol spojený a previazaný. Oheň z vonka chránil výťah, aby nemohlo doňho nič 

vstúpiť. Preto aj jeho dvere boli z ohňa. Kto je vo vnútri výťahu, je chránený, toho chráni voda pred 

žiarením ohňa.  

Otázka: Čo to znamená? 

Odpoveď: Oheň chráni pred tým, aby sa do tohto výťahu mohol ktokoľvek dostať.                

Dvere sa otvoria len tomu, kto môže vojsť dnu. Kto je vo vnútri, ten je chránený pred tým z vonka, 

lebo oheň ho chráni. Oheň spáli všetko, čo by chcelo vojsť dovnútra a nedostalo  na to povolenie.  

Spojenie živlov vytvára ochranu. 
Otázka: Čo to znamená v živote? 

Odpoveď: Bezhraničná ochrana, ktorá nám bola daná. Ak pochopíme, ako môžeme 

spojiť oheň a vodu, tak vytvoríme ochranu. Nájdeme svoju vlastnú bezhraničnú ochranu. 

Takto je chránená Matka Zem. Takto bola vytvorená ochrana pre Matku Zem.  

OHEŇ  a VODA. 
     Tam, kde sa spojí oheň a voda, vznikne para. Para je vzduch. Matka Zem je celá 

chránená ohňom, vodou a vzduchom. Keď sa spojí oheň, voda, vzduch a Matka Zem, vznikne 

Láska. Preto je Matka Zem planétou bezpodmienečnej lásky, a tento obal, ochranný obal, je 

okolo celej Matky Zeme, aby Matka Zem mohla bezpečne tú Lásku vytvárať, aby sa v nej 

mohla rodiť a zároveň ju aj chrániť.  

Tak ako Ťa chráni ten výťah, tak isto chráni Matku Zem a všetky  svoje deti, ktoré na nej 

žijú. Ten výťah je obraz Matky Zeme tak, ako Matku Zem chránia všetky živly. A chránia ju preto, 

aby Láska mohla v nej a na nej prebývať. Ak vstúpiš do  výťahu môžeš ísť kamkoľvek a vždy si 

v bezpečí, vždy si chránená.  

Je to obraz presne taký istý, ktorý vám ukazuje to, že aj na Matke Zemi môžete ísť 

kamkoľvek a vždy ste chránení. A ste chránení preto, lebo všade na Matke Zemi prebýva Láska.  

Každá bytosť, ktorá žije na Matke Zemi a každé dieťa, ktoré zrodila 

Matka Zem je stvorené z Lásky. Všetko, úplne všetko čo existuje na Matke Zemi 

je obrazom Lásky. 

Vstúpila som do výťahu. 

Otázka: Ako sa tam cítiš? 

Odpoveď: Cítim sa absolútne bezpečne. Tú ochranu, nekonečnú ochranu, ktorú mi dáva 

oheň si aj veľmi hlboko uvedomujem. Zároveň viem, že voda mi dáva život.  

Oheň ma chráni a voda je život. Z vody bol stvorený život.  

Z VODY BOL STVORENÝ ŽIVOT. 
Síce si túto pravdu rozumom uvedomujeme a máme ju potvrdenú aj vedcami, ale nevidíme 

a nevnímame túto pravdu svojím srdcom. Je to nesmierne dôležité poznanie.  

Z VODY BOL STVORENÝ ŽIVOT.  

Stále nechápete nesmierne dôležitú úlohu vody pre Život na Matke Zemi. 
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Je potrebné, aby ste začali k vode pristupovať ako k tomu najposvätnejšiemu 

daru, ktorý Vám Matka Zem dala.  

Bez vody, pre Vás, ako ľudské bytosti, Život na Matke Zemi nebude možný. 

A ja vnímam a cítim v tom výťahu láskavosť vody, ktorá ma chráni, obaľuje, napĺňa 

a zároveň vytvára. Keby tam voda nebola, oheň by ma spálil. Nič by zo mňa nezostalo. Rozplynula 

by som sa. Je to veľmi zvláštny pocit. Ja viem, že som tým ohňom bezpodmienečne chránená, ale 

k tomu, aby ma jeho žiara nespálila, potrebujem vodu. Práve voda mi umožňuje a zároveň 

zabezpečuje to, že tam môžem žiť. Obidva tieto živly sú pre Život – Život ľudských bytostí  na 

Zemi nesmierne dôležité. Oheň nás chráni a Matka Zem tým, že nám darovala vodu nám umožnila 

na Matke Zemi ŽIVOT. Spojením ohňa a vody vznikne vzduch, ktorý môžeme dýchať, ktorý nás 

vyživuje a ten VZDUCH je LÁSKA, ktorú dýchame a ktorá sa cez naše pľúca dostáva do 

každej bunky nášho tela. A my nevidíme, nevnímame a necítime, že práve vďaka tejto Láske 

môžeme na Matke Zemi žiť svoje životy ako ľudské bytosti. 

Život na Matke Zemi bol stvorený ako veľmi krehká ROVNOVÁHA a 

HARMÓNIA všetkých živlov, ktoré tento život zároveň chránia aj vytvárajú.  

Ak porušíte túto krehkú rovnováhu akýmkoľvek spôsobom tým, že 

niektorý z týchto živlov prestane môcť plniť svoju úlohu, porušíte podmienky 

pre Život na Matke Zemi.  

Ak sa stratí voda na Matke Zemi, tak oheň, ktorý teraz Matku Zem 

chráni, ju spáli. Je to jeho úloha.  

Ak tam nebude voda, ktorá pri dotyku s ohňom bude môcť vytvoriť vzduch, tak oheň, 

ktorého podstatou je vytvárať ochranu, svojou nesmiernou žiarou Matku Zem spáli. 

Potrebujete pochopiť, že VODU ste dostali do daru.  

Tento dar Vám dala Matka Zem.  
Je pre vás ľudské bytosti nesmierne dôležité poznanie, že potrebujete tento dar, ktorý ste 

dostali chrániť. Ste od vody nepredstaviteľným spôsobom závislí.  

Je to tak preto, lebo z vody boli vaše fyzické ľudské telá stvorené. Z vody ste zrodení.                 

Bez vody nemôžete na Matke Zemi existovať. Dovtedy pokiaľ bude existovať toto spojenie živlov 

neporušené, môžete sa pohybovať v tomto výťahu, alebo na Matke Zemi, tam kam budete chcieť ísť 

– kdekoľvek. Ak toto spojenie, túto krehkú harmóniu narušíte, akýmkoľvek spôsobom, prestane vás 

chrániť a všade kam pôjdete, vás žiara tohto ohňa spáli. Môžete ísť kamkoľvek, ale nikde sa pred 

tou žiarou neschováte. Ak tam nebude voda, kdekoľvek budete, tam všade vás žiara ohňa spáli. 

Je to v tom výťahu veľmi zvláštne, lebo hoci je voda studená, je tam teplo. Ja sa cítim, ako 

by som bola v maternici. Som síce vo vode, som v bezpečí, nie je tam chlad, je tam príjemne, 

bezpečne a teplo.  

Toto je ďalšia metafora, ktorú si mám uvedomiť a pochopiť. 

Tak ako Matka Zem vytvára a rodí Život, tak isto vytvárame a rodíme a privádzame na svet naše 

deti. Presne v takom istom prostredí, v ktorom sa teraz nachádzam ja sama, a v ktorom sa cítim 

veľmi bezpečne, sa zrodia a rastú naše deti. V maternici je presne také isté prostredie, v ktorom sa 

teraz nachádzam ja. Je tam vlhko a teplo. 

Bolo nám to ukázané preto, aby sme opäť lepšie chápali Vesmírny zákon: Ako hore tak 

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

Takým istým spôsobom ako sa rodia naše deti, takým istým spôsobom  

stvorila život Matka Zem.  



3 
 

Veľmi hlboko si uvedomte túto skutočnosť. Každá maternica je presne taká istá ako Matka 

Zem a presne tak, ako sa v ženskom lone zrodí nový život, presne takým istým spôsobom zrodila 

v svojom lone život Matka Zem. Máte ten obraz pred sebou. Nosíte ho v svojom vnútri. 

Takým istým spôsobom ako žena a ženská maternica chráni a vytvára 

podmienky pre zrod a vývoj svojho dieťatka, presne takým istým spôsobom to robí 

Matka Zem. Matka Zem je takou istou maternicou, ako je maternica v každej žene.  

Ako žena - matka miluje každé svoje dieťa, ktoré porodí, tak isto Matka Zem 

nesmierne a bezhranične miluje vás všetkých, pretože  VY VŠETCI STE JEJ DEŤMI. 

Tak ako sa niekedy môže stať, že pri narodení dieťatka, pri narodení nového ľudského 

života, môže počas pôrodu zomrieť matka i dieťa, tak isto sa môže stať, že VY všetky deti Matky 

Zeme, môžete pri tomto pôrode svoju matku zahubiť. 

Uvedomte si toto poznanie a tak ako sa to stáva v malom, môže táto situácia  nastať aj vo 

veľkom. Či sa tak stane alebo nie, závisí na vás, na deťoch Matky Zeme, či prijmete dar života, 

ktorý vám Matka Zem dala alebo či tento dar odmietnete, a svojím konaním Matku ZEM, ktorá vám 

život dala, zahubíte. Vtedy zároveň vezmete život aj sami sebe.  

Všetko, čo sa deje vo vašich životoch, presne to isté sa odohráva aj vo vesmíre. 

Uvedomujte si to. Uvedomujte si to veľmi hlboko. Hľadajte tieto súvislosti, aby ste tak lepšie 

dokázali pochopiť dôsledky svojich vlastných rozhodnutí a skutkov.  

Pretože všetko, ale naozaj všetko so všetkým súvisí a všetko je veľmi 

hlboko a úzko navzájom spojené a previazané.  

Každý váš skutok, každé vaše rozhodnutie, každá vaša myšlienka, 

každé vaše slovo vytvorí energiu, ktorá potom následne prinesie dôsledok. 

 Nič sa nestráca a nič nezostáva bez odozvy.  

A preto všetko čo stvoríte, musíte aj sami spracovať.  

VŽDY SA K VÁM ENERGIE, KTORÉ STE VYTVORILI 

VRÁTIA. A VRÁTIA  SA VŽDY. VRÁTIA  SA VŽDY !!!  
Preto ak tieto energie vytvárate nevedome, ich opätovné navrátenie do vašich životov vám 

vytvára a spôsobuje nesmierne veľa bolesti, pretože ak vytvárate energie hnevu, nenávisti, závisti, 

vrátia sa k vám mnohonásobne zväčšené, lebo vo Vesmíre platí zákon rezonancie.  

A táto rezonancia tieto energie zväčší. Ak vytvárate v svojich životoch energiu Lásky, 

Porozumenia, Láskavosti, Súcitu, Tolerancie a Milosrdenstva, aj tieto energie sa k vám vrátia, a tiež 

sa k vám vrátia zväčšené podľa zákona rezonancie. Pre vás ako ľudské bytosti, je veľmi ťažké 

spracovávať najmä tie negatívne energie. Pretože nemusia sa k vám vrátiť tieto energie počas 

života, v ktorom ste ich vytvorili. A tak nechápete situácie a to, čo sa vo vašich životoch deje.   

Ale všetko, čo k vám prichádza, je vaše vlastné.  

Sú to energie, ktoré ste VY SAMI v niektorom z vašich minulých životov vytvorili.  

           Ak ste ich počas svojho života nedokázali uzdraviť a vyliečiť bezpodmienečnou láskou a jej 

nástrojom, ktorým je ODPUSTENIE, zostali všetky tieto energie, ako vaša súčasť.  

Ako súčasť vašich duší a čakajú na to, kým pochopíte, kým prijmete poznanie, kým začnete 

rešpektovať a ctiť Vesmírne zákony, a kým ich všetky bezpodmienečnou láskou cez 

bezpodmienečné odpustenie uzdravíte. A práve poznanie, že jediným nástrojom liečenia 

a uzdravenia je ODPUSTENIE, vám bolo vzaté. 

Už som vám povedal, že ste zabudli odpúšťať.  
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A odpustenie je nikdy nekončiaci sa proces.  

Stále potrebujete odpúšťať a odpúšťať nielen druhým ľudským bytostiam, ale potrebujete 

odpúšťať najmä a predovšetkým sami sebe.  

Tým, že ste zabudli odpúšťať sami sebe, stratili ste schopnosť odpúšťať tým druhým. 

A práve to je cesta, ktorú využil a našiel strach, aby vás začal ovládať a manipulovať.  

Strach pochopil, že ak prestanete odpúšťať sami sebe, tak prestanete prijímať samých seba 

bez podmienok, a ak neprijímate samých seba bez podmienok, začínate vytvárať pre seba 

a ostatných obmedzenia. Obmedzenia sú vlastne múry a veľmi hrubé steny, ktoré okolo seba 

postavíte. Cez tieto steny sa nedostane a neprejde cez ne energia Lásky druhých ľudských bytostí, 

a tak isto cez tieto steny a múry, ktoré ste postavili aj vo svojich srdciach neprejde ani vaša vlastná 

energia Lásky ku vám samým. 

Strach tak dosiahol práve to, že ste prestali odpúšťať sami sebe.  

Vždy to začína od vás samých.  

SAMI PRE SEBA STE NAJDOLEŽITEJŠÍ VY SAMI.  
Preto akákoľvek zmena je možná len vtedy, keď začnete sami od seba.  

Pokiaľ budete očakávať a chcieť, že sa musia zmeniť tí druhí, nedokážete uzdraviť energie 

bolesti, ktoré si so sebou nesiete a ktoré vytvárate.  

Potrebujete pochopiť a prijať poznanie, že musíte začať sami od seba.  

Potrebujete si v prvom rade odpustiť sami sebe.  

Odpustiť veľmi hlboko vo svojich srdciach.  

Až cez hlboké a bezpodmienečné odpustenie sa zrútia a zboria všetky steny, 

ktoré ste postavili vo svojich srdciach a ktoré stoja okolo vás.  

Až keď sa stratia všetky, ale úplne všetky steny, ktoré máte medzi sebou 

postavené, až vtedy bude môcť energia Lásky, bezpodmienečnej, súcitnej, milosrdnej 

a láskavej voľne prúdiť medzi vašimi srdciami a na celej Matke Zemi.  

Až vtedy, keď sa stratia a vo vašej Láske cez bezpodmienečné odpustenie 

rozplynú všetky steny, ktoré strach na základe našej bolesti postavil, vtedy uvidíte 

a precítite aj Lásku všetkých bytostí, ktoré Matku Zem spolu s vami obývajú, a ktoré 

na nej žijú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


