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VODA – 1.časť 

VODA a všetko čo s vodou súvisí. Čokoľvek čo o nej môžeme vedieť. 
 

Vnímala som všade  okolo seba vodu, nádherný modrý oceán. Prišla  ku mne malá drevená 

loďka s dvoma veslami. Vedela som, že môžem do nej nastúpiť a tak som do nej vstúpila s Vierou 

a Dôverou v samú seba a v celé Stvorenie. 

Otázka: Ako sa cítiš? 

Odpoveď: Zvláštne, lebo úplne všade okolo mňa je voda a ja som na tej vode v malej 

loďke, ale ja v tej loďke som voda a mením svoj tvar. Som človek, ale som priesvitná ako voda.                    

Ja sa môžem ako voda vlniť a zmeniť svoj tvar. Úplne som sa rozliala na dne lode ako voda.  

Keď chcem, tak sa moje telo posadí na dosku, ktorá je v tej loďke a môžem tam sedieť ako 

voda, ktorá má tvar človeka a potom keď chcem, sa môžem zase rozliať na dno tej loďky. 

Tá loďka je tam len preto, aby som si uvedomila svoju ODDELENOSŤ, lebo nemusela by 

tam byť. Pretože, keď sa zmením tak, že sa rozlejem na dne loďky, spojila by som sa so sebou 

samou s VODOU. Loďka je tam preto, aby som si uvedomila, že môžem mať tvar ľudskej bytosti. 

Neviem zatiaľ, čo to znamená, lebo tá loďka prišla len preto, aby som si to mohla 

uvedomovať, pretože ináč by tam prišla len tá voda. Tá voda neprišla, len ako nejaký výťah, 

vytvorila sa ako šíra a nekonečná, len tá malá lodička bola na nej. A bola tam preto, že keby som 

vstúpila do vody, tak by som s ňou splynula a neuvedomila si tú ODDELENOSŤ. 

Ono to súvisí s tým, že MY sme vlastne voda, pretože z tej vody sme vznikli.   

Z vody vznikol ŽIVOT. Mnohotvárny a nekonečne rozmanitý.  

Je to tak preto, že  voda dokáže mať akýkoľvek tvar.  

Vlastne všetky formy života vznikli vo vode. Preto by som s ňou splynula, keby tam nebola 

tá lodička. Lebo tým, že sme z nej vzišli, tak do nej by som sa navrátila. Loďka mi umožnila 

uvedomiť si tú ODDELENOSŤ od vody, ako zdroja života tu na Matke Zemi. 

Otázka: A čo tá oddelenosť pre nás znamená? 

Odpoveď: Dovoľuje nám uvedomovať si samých seba. Pretože ak splynieme s vodou, tak 

sme v JEDNOTE a nedokážeme samých sebe vnímať, pretože sme jej súčasťou. Aby sme mohli 

prežívať a uvedomovať si samých seba, potrebujeme vnímať práve tú ODDELENOSŤ. 
 

Otázka: Takže to je dobre, že tá oddelenosť je? 

Odpoveď: Áno. Bol to zámer. Ak by neexistovala oddelenosť, nikdy by ste si nemohli 

uvedomiť samých seba. Všetci by ste tvorili jeden jediný celok spojený v nekonečnej Jednote. 
 

 

Otázka: Ale k tej Jednote aj tak smerujeme? 

Odpoveď: JEDNOTA je rovnako dôležitá ako ODDELENOSŤ. 

Pretože JEDNOTA vám pomáha uvedomovať si kým ste, odkiaľ ste vzišli a s čím ste 

spojení. Ale len Oddelenosť vám umožňuje prežívať a spoznávať samých seba.  

Z  JEDNOTY bol stvorený ŽIVOT, ktorý prostredníctvom ODDELENOSTI prežíva 

a spoznáva sám seba.   

S tou JEDNOTOU, z ktorej ste vznikli a boli zrodení, s tou JEDNOTOU ste všetci 

a všetko spojení. Ani VY, ako ľudské bytosti, ani zvieratá, ani rastliny, ani pôda, nedokážete 

bez VODY na Matke Zemi žiť. 

Všetky formy života na Matke Zemi ste v Jednote, z ktorej ste vzišli prepojení.                  

To je práve tá VODA. Práve vďaka nej, jej darom a schopnostiam, jej vlastnostiam, môžete 

v ODDELENOSTI prežívať a spoznávať samých seba.  
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A prostredníctvom vás, vašich pocitov, emócií, 

skúseností a prežitkov spoznávam JA sám seba. 
Bol to zámer, ako z  JEDNOTY zrodiť Oddelenosť, aby práve prostredníctvom 

ODDELENOSTI bola spoznávaná a uvedomovaná JEDNOTA BYTIA. 
 

Otázka: Ako vznikla voda? 

Odpoveď: Ako MYŠLIENKA.  

Bola to jedna z myšlienok, prostredníctvom ktorých som zrodil Život. A rozmanitosť Života. 

Práve preto, aby som mohol spoznávať Život a sám seba. Je to možnosť rozvoja Života, čo sám 

Život dokáže, pretože on sa rozvíja slobodne a na základe svojich vlastných slobodných rozhodnutí  

a práve podľa mnohých nekonečných skúseností, ktoré sú získané z oddelenosti  jednotlivých 

foriem Života v celom Vesmíre. 

Prišla nádherná energia, ktorá v sebe niesla Lásku a zároveň bola veľmi silná.  

Nevedela som čo to je, a potom mi prišlo, že je to sila Života, je to životodarná sila Lásky.  

Všetko, úplne všetko v celom Vesmíre bolo vytvorené ako MYŠLIENKA.   

Myšlienka je  základná energia Vesmíru.  

Myšlienka ako energia sa potom zhmotní do pocitov a emócií, a vytvorí tú hmotnú, 

fyzickú, materializovanú predstavu vašich či mojich MYŠLIENOK.  

Princíp tvorenia je stále rovnaký a nemenný. Rovnakým spôsobom ako tvorím JA, 

tvoríte aj VY. Tento nástroj tvorenia vám bol darovaný pri vašom zrodení, pretože ho môžete 

využívať a používať práve vo vašej ODDELENOSTI, aby ste prostredníctvom neho 

spoznávali samých seba, a tak tvorili svoju realitu, svoj vlastný Život, ale aj život spoločnosti 

ľudských bytostí, ktorých ste súčasťou. 

Umiestnenie planéty Zem vo Vesmíre nebolo náhodné. Jej vzdialenosť od Slnka, ako zdroja 

tepla, bola presne stanovená v mojich myšlienkach, pretože je veľmi dôležité, aký zdroj tepla  na 

túto planétu Zem pôsobí, pretože teplo je rovnako dôležité pre vznik Života.  

Súvisí to s pohybom elementárnych častíc vo vašich bunkách a atómoch, ktoré sú súčasťou 

vašich buniek. Pretože pohyb vytvára teplo, ale rovnako platí, že teplo vytvára pohyb.  

Preto planéta Zem bola vo Vesmíre umiestnená tak, aby teplo, ktoré vyžaruje Slnko, bolo 

pre vznik Života na Matke Zemi priaznivé. Aby zabezpečovalo pohyb, a aby v tomto pohybe voda 

plynula. Aby nestála. Nehybnosť a stojatosť prináša svojím spôsobom smrť. Ale je to len „slovo“, 

ktoré chápte v tom význame, ako nemožnosť vzniku Života, lebo Život vzniká tam, kde je pohyb, 

kde sa niečo mení a pohybuje.  

Preto teplo prináša pohyb. Teplo zabezpečilo pohyb vody ako takej, ale aj pohyb vody v jej 

vnútri, v nej samotnej. Platí tu Zákon ako vo veľkom, tak v malom, ako hore, tak dole, ako vo 

vnútri tak navonok. Tým, že sa voda hýbala ako celok, hýbala sa vo vnútri aj v jednotlivých 

bunkách, atómoch, elementárnych časticiach a tak menila svoj tvar, vytvárala nové rozmanité tvary, 

spojením ktorých sa v LÁSKE vytvorila oddelenosť jednotlivých foriem života. 

V súčasnosti  nevidíte, nevnímate a ani necítite to teplo vo vnútri vody ako takej, ktoré 

vytvára LÁSKA. Vnímate vodu ako jednoliatu kvapalinu, ale keby ste mali možnosť pozrieť sa do 

jej vnútra, videli by ste to teplo. A to teplo je Láska, ktorú VODA vytvára.  

Práve prostredníctvom LÁSKY bol zrodený vo VODE Život, v jeho mnohých rôznorodých 

formách. Keď tento Život začal vnímať a uvedomovať si svoju oddelenosť, začal túžiť po tom, aby 

prestal byť súčasťou celku, z ktorého vzišiel. A tak prvé formy života opustili jednotu, z ktorej boli 
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stvorené a vyšli z vody na Matku Zem. Spojili sa s ďalším darom, prostredníctvom ktorého bola 

vodou Matka Zem stvorená, a ktorý je v rovnakej Jednote ako je voda a tým je VZDUCH. 
 

Otázka:  A čo zvieratá vo vode? 

Odpoveď:  Tie sa rozhodli sami a slobodne, že svoju oddelenosť chcú prežívať spolu 

s Jednotou, z ktorej boli stvorené. Ale je to v poriadku, je to rozmanitosť Života, ktorá tým vzniká. 

A tým že Život sa rozhoduje rovnako slobodne ako VY, mohol sa takto rozhodnúť.  

Prišla nádherná energia Lásky, ktorú som cítila ako teplo v srdci. 

Všetko je dovolené, všetko je akceptované a prijímané bez podmienok. 

A VZDUCH  rovnako ako VODA, dokáže vytvárať  mnohé formy. 

A VZDUCH rovnako ako VODA dokáže sa dostať a prispôsobiť každému prostrediu. 

Preto Život, ktorý si uvedomil svoju Oddelenosť a vyšiel z vody na súš, tak vzrástol 

prostredníctvom vzduchu a vytvoril  ďalšie nepredstaviteľné množstvo foriem, aby sa mohol  

vnímať v mnohých formách Života.  

Všetky tieto možnosti môže slobodne využívať a slobodne sa pre ne rozhodovať. Preto je aj 

voda aj vzduch tak rozmanitá, a dokáže  meniť svoje tvary a samých seba. 

Vodu vnímate ako pevnú hmotu, vnímate ju ako kvapalinu a vnímate ju aj ako plyn, čo je 

vlastne vzduch a tak vidíte ako je voda ako pevná hmota spojená s Matkou Zemou. Môžete vidieť, 

keď je ako kvapalina aká je rozmanitá, ako samú seba dokáže meniť, a tiež môžete vidieť keď je 

v plynnom stave ako je spojená so vzduchom a ako sa mení na vzduch. 

A teraz  sa ťa spýtam : Čo umožňuje všetky tieto premeny vody?  Odpoveď: LÁSKA. 

A čo vytvára LÁSKA?  Odpoveď: ŽIVOT. 

A ešte v akej forme sa  môže voda nachádzať? Odpoveď: Neviem. 

Čo spôsobí, že keď je voda ako ľad tak sa zmení na tekutinu? Odpoveď: TEPLO. 

A čo spôsobí, že sa voda zmení na paru, teda na plyn? Odpoveď : TEPLO. 

Tak a máš tu štvrtý element – TEPLO. Všimni si ako pomocou  štvrtého elementu VODA 

prepája Matku Zem ako pevnú hmotu so sebou samou ako tekutinou  a so vzduchom, a všetko sa to 

prepája prostredníctvom TEPLA. 

    Pochopila si teraz prečo je VODA JEDNOTOU, z ktorej bola rozmanitosť Života stvorená? Áno. 

Pretože VODA môže byť aj pevnom stave, ako  hmota na  Matke Zemi. VODA 

môže byť aj tým, čo všetko odplavuje, necháva plynúť, mení sa, čiže je v nesmiernom 

pohybe a prináša práve v tom pohybe  rozmanitosť Života, ale zároveň sa dokáže 

vplyvom tepla zmeniť na VZDUCH, ktorý aby bol ten kruh uzatvorený, Život 

obnovuje. Pretože všetky živé bytosti, ktoré sú z vody zrodené, ten vzduch potrebujú 

dýchať k tomu, aby mohli žiť.  

A tak sa to všetko navzájom prepojilo a uzatvorilo v jednom kruhu. 

 Z Jednoty vznikla Oddelenosť a práve prostredníctvom VZDUCHU sú opäť 

všetci spojení, pretože všetci ho dýchajú. 

Jedno vytvára druhé, a prostredníctvom druhého sa vrátite k prvému.  

Teraz to môžem nahradiť slovami. 

Z JEDNOTY BOLA VYTVORENÁ ODDELENOSŤ 

A TÁ ODDELENOSŤ VÁS VRACIA SPÄŤ K JEDNOTE. 
Práve toto bola moja MYŠLIENKA. Túžil som, aby Jednota dokázala vnímať 

samú seba práve prostredníctvom Oddelenosti, a to, že v tej Oddelenosti  môže 

spoznávať samých seba, ale práve cez tú Oddelenosť ste všetci spojení v Jednote. 


