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VODA – 2.časť 

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. 

Hoci na vedomej úrovni si to VY, ako ľudské bytosti, neuvedomujete a toto Poznanie 

nemáte (že Jednota dokáže vnímať samú seba práve prostredníctvom Oddelenosti,  a to, že v tej 

Oddelenosti môže spoznávať samú seba, a práve cez tú Oddelenosť sú všetci spojení v Jednote), 

ale rastliny, stromy, pôda, voda ako taká aj, skaly ho majú. Niektoré druhy zvierat toto Poznanie 

tiež majú. Uvedomujú si ho, a bolo im to povolené pre rozmanitosť života na Matke Zemi, iné 

zvieratá rovnako ako ľudské bytosti toto Poznanie nemajú.  Niektoré zvieratá Poznanie, že existuje 

oddelenosť nemajú vôbec. Neuvedomujú si vedome samých seba  ako jednotlivcov, a vnímajú len 

spoločenstvo, ktorého sú súčasťou. Hoci ako bytosti sú stvorené oddelene, vnímajú len jednotu 

celku, v ktorom žijú.  Aj takéto formy života sú dôležité na Matke Zemi, lebo keď si ich uvedomíte 

a dokážete pochopiť ako fungujú, zároveň si uvedomíte nesmiernu OBETAVOSŤ, ktorú prinášajú 

spoločenstvu, ktorého sú súčasťou, hoci je táto obetavosť u nich nevedomá. 

Keď si  VY – ľudské bytosti uvedomíte ako fungujú tieto spoločenstvá, keď vidíte 

a pochopíte, ako sa dokážu hoci nevedome obetovať pre blaho celku, ktorého sú súčasťou, prináša 

vám to Poznanie, ktoré vám potom dovoľuje, aby ste sa dokázali vedome, a to zdôrazňujem 

VEDOME, v niektorých situáciách a prípadoch OBETOVAŤ pre tých druhých, pre blaho celku, 

ktorého ste súčasťou. Preto aj takéto spoločenstvá zvierat sú na Matke Zemi.  

A teraz mi skús povedať, ktoré zvieratá takto žijú? Neviem. 

Poznáš ich.  

Sú  na súši?  Áno.  Sú to vtáky?  Nie. 

Hoci tie zvieratká žijú ako jednotlivci, svojím konaním a celým svojím životom pracujú pre 

blaho celej spoločnosti a spoločenstva, ktorého sú súčasťou. Sú to včely a mravce.  

Oni sú tým nevedomým príkladom obetavosti, na základe ktorého ste potom pochopili 

OBETAVOSŤ aj VY ako ľudské bytosti. 

To je len jeden z príkladov ako rozmanitosť života na Matke Zemi a rôzne formy života 

pomáhajú rozvoju života na Matke Zemi ako takému. Tým, že nebolo týmto zvieratkám dané 

poznanie Oddelenosti samého seba, sú schopné hoci nevedome pracovať a obetovať sa pre blaho 

spoločenstva, ktorého sú súčasťou. 

Bolo to veľmi dôležité pre vývoj ľudských bytostí, pretože ak by ľudská bytosť neprijala 

Poznanie OBETAVOSTI, tak by sa v svojej Oddelenosti stala veľmi krutou, bezohľadnou 

a sebeckou, vnímala by len potreby seba samej. Nedokázala by sa pozrieť na potreby svojich 

blízkych a na potreby spoločenstva, ktorého je súčasťou. 

Takto si rôzne formy života na Matke Zemi pomáhajú jedna druhej a práve v tej pomoci                 

je ukrytá Jednota, z ktorej boli zrodené. 
 

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

Schopnosť POMÁHAŤ SI NAVZÁJOM, JE DAR JEDNOTY, pretože táto 

schopnosť POMÁHAŤ, vás  potom opäť k tej JEDNOTE prinavráti naspäť. 
  

Otázka: Ako voda pôsobí voda na ľudské bytosti? Ako máme liečiť choroby? 

Odpoveď: Voda je súčasťou každej bunky ľudskej bytosti, každej jednej a preto aj keď 

máte ľudské telo, ako dar Matky Zeme, predstavuje voda vo vás viac ako 70% vášho ľudského tela, 

a u malých detí  je to ešte oveľa viacej. 
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Voda v ľudskom tele zabezpečuje tie isté funkcie ako na Matke Zemi. Vyživuje, ale aj čistí. 

Odplavuje nečistoty, ktoré vytvárate vo vašom fyzickom tele. Hoci vaša veda si myslí, že nečistoty 

vo vašom fyzickom tele vznikajú potravou, ktorú jete, nie je to tak.  

Nečistoty vo vašom tele vytvárate energeticky vo svojich myšlienkach, pocitoch a emóciách. 

Práve tieto nečistoty a nesmierne silné toxické látky, ktoré dokážete energiou svojich myšlienok, 

pocitov a emócií vytvoriť, dokáže voda z vašich fyzických tiel odplavovať.  

Voda čistí a obnovuje vaše bunky a tým, že vaše bunky obsahujú vodu, tak tá voda dokáže 

čistiť v svojej podstate samú seba. 

Prišla nesmierne láskavá energia, ale zároveň mala v sebe niečo ako smútok. 

Pritom sami sebe nepredstaviteľným spôsobom vodu znečisťujete,  a nie je to len vec 

chemických látok, ktoré vytvárate umelým spôsobom.  

V prírode je kolobeh vody bezpečný a Matka Zem vodu chráni,  pre vás  ne-

pred-sta-vi-teľ-ným  s-pô-so-bom.  Matka Zem vodu chráni a je to tak preto, pretože 

súčasťou Matky Zeme je Poznanie, že z VODY VZIŠIEL ŽIVOT, z VODY vznikla 

všetka rozmanitosť foriem Života na Matke Zemi. 

Kolobeh vody, ktorý zabezpečuje Matka Zem, vzduch a teplo,  je Matkou 

Zemou chránený. Ale VY vodu, ktorá je na Matke Zemi vo svojej prirodzenej forme 

ako tekutina, nepredstaviteľným spôsobom znehodnocujete.  Znečisťujete ju a je to 

tak preto, ŽE STE STRATILI  ÚCTU K VODE, AKO 

K ZDROJU ŽIVOTA, Z  KTORÉHO STE SAMI VZIŠLI.  
Pritom ste sami od VODY  ne-pred-sta-vi-teľ-ným  s-pô-so-bom zá-vi-s-lí. 

Neviem ani nájsť vo vašom jazyku slovo, ktorým by som vám vysvetlil a povedal, ako 

veľmi ste od vody závislí. Veľa Poznaní ste v priebehu svojho vývoja, a v priebehu skúmania 

oddelenosti a poznávania samých seba stratili.  

Pre vás, ako ľudské bytosti, je životne dôležité aby sa vám vrátilo 

Poznanie, ako ste od vody závislí, ako ste s vodou previazaní, spojení a aby ste 

pochopili, že VY SAMI STE VODA v podstate  svojich fyzických tiel. 

AKO DUŠA STE LÁSKA.  

AKO FYZICKÉ TELO STE VODA.  
STE VODA VO SVOJOM PEVNOM, HMOTNOM SKUPENSTVE.  

A tak je voda pre vaše fyzické telo, pre každú jednu bunku vo vašom 

fyzickom tele ne-s-mier-ne dô-le-ži-tá. 

Ak by ste pochopili, že potrebujete pre svoje fyzické telo vodu, nedovolili by ste iným 

ľudským bytostiam, aby takým nepredstaviteľným spôsobom zneužívali vodu a aby vás 

prostredníctvom vody manipulovali. 

Pre vaše fyzické telo je dôležité, ABY STE PILI ÚPLNE ČISTÚ, ČISTÚ, 

ÚPLNE ČISTÚ a neupravovanú vodu. Pre vás je najlepšia voda z horských prameňov, 

z lesných studničiek a z prameňov, ktoré vyvierajú z hĺbky lona Matky Zeme. 

Táto voda je čistá, ale niektoré skupiny ľudských bytostí si túto vodu privlastňujú, upravujú 

ju, dávajú do nej rôzne chemické látky, prostredníctvom ktorých manipulujú vaše vedomie, 

ovplyvňujú spôsob vášho myslenia, vaše myšlienky, pocity a emócie.  
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Takto prostredníctvom energie vašich myšlienok, pocitov a emócií vytvárajú práve tie 

toxické látky, ktoré potom spôsobujú ochorenie vašich fyzických tiel a tým, že nemáte k dispozícii 

čistú vodu, nedokážete tieto toxické látky z buniek vášho fyzického tela odplaviť. 

Ak je to pre vás možné, pite iba čistú vodu, najlepšie z horských prameňov a z hlbokých 

prameňov, v ktorých voda vyviera z hlbín Matky Zeme.  

Prestaňte piť akýmkoľvek spôsobom ochutené a akýmkoľvek spôsobom upravené vody. 

Potrebujete vodu, ktorá je čistá a ktorá dokáže toxíny a chemické látky, ktoré sa ukladajú vo 

vašich bunkách, či už sú to toxíny z vašich myšlienok, pocitov a emócií, alebo toxíny z nápojov, 

ktoré sú upravované chemickými látkami, odplaviť preč.  

Všetko to potrebujete očistiť a odplaviť preč čistou a neupravovanou vodou. 

V súčasnosti na Matke Zemi rastie túžba niektorých skupín ľudských bytostí po 

ovládnutí  všetkých, (prišla veľmi ťažká energia, začalo sa mi ťažko dýchať a nedokázala som 

vyslovovať slová) úpl-ne všet-kých z-dro-jov pit-nej vo-dy pre ľu-dí. (hlboko som si vzdychla) 

Tá-to ich cham-ti-vo-sť je ne-pred-sta-vi-teľ-ne veľ-ká.  Pre-to-že po-cho-pi-li, že keď bu-dú 

v-las-tniť vo-du, bu-dú ov-lá-dať a ria-diť ži-vot  všet-kých by-tos-tí na  Mat-ke  Ze-mi.                 

Je to ne-pred-sta-vi-teľ-ne veľ-ká zlo-ba, kto-rá pre-bý-va v tých-to  ľu-ďoch.  

Oni už vi-dia len sa-mi se-ba a svo-je bo-hat-stvo a moc. Ne-chá-pu, že ži-vot ako ta-ký,  

je da-ro-va-ný všet-kým rov-na-ko.  

Oni po-cho-pi-li poz-na-nie, že ži-vot bol st-vo-re-ný z vo-dy, a tak si v svo-jej ne-ľud-

sko-sti a bez-hra-nič-nej cham-ti-vos-ti mys-lia, že keď bu-dú vla-st-niť všet-ky zd-ro-je                  

vo-dy, bu-dú vlád-nuť nad ži-vo-tom a smr-ťou všet-kých by-tos-tí  na  Mat-ke  Zemi.  

O-ni ch-cú  mať ne-ob-ne-dze-nú moc a vlá-du nad ľud-ský-mi  by-tos-ťa-mi. Prá-ve 

pro-stred-níc-tvom pe-ňa-zí si zap-la-ti-li výs-kum, kto-rý im  to-to poz-na-nie pri-nie-sol.  

O-ni po-cho-pi-li, že po-tom ne-bu-dú po-tre-bo-vať žiad-ne  zb-ra-ne, že im k tej-to 

ne-ob-me-dze-nej mo-ci sta-čí to, aby vla-st-ni-li vo-du. Všet-ky mie-s-ta na Mat-ke Ze-mi, kde 

te-raz sú voj-ny, tak sú kvô-li vo-de, aj keď  vám  je po-ve-da-ná aká-koľ-vek  iná prí-či-na. 
 

Prišla nádherná energia, ktorá sa ako teplo rozliala v celom mojom tele. 

VODA, VODA PATRÍ VŠETKÝM 

BYTOSTIAM NA MATKE ZEMI. 
Je to tak práve preto, že z vody bol stvorený Život na Matke Zemi. 

Boli tu vytvorené podmienky pre život preto, aby sa sem mohli duše inkarnovať, a aby ste tu 

ako ľudské bytosti mohli prežívať a skúmať samých seba, aby ste mohli prežívať, skúmať 

a preciťovať oddelenosť, a uvedomovať si samých seba.  

Ale práve tú oddelenosť v tej Jednote, pretože či si to uvedomujete alebo nie, práve vďaka 

vode všetci tvoríte jeden celok. Pretože voda všetko spája.  

Ako hmota sa spája s Matkou Zemou, ako tekutá kvapalina je prepojená v sebe samej, a ako 

plyn sa spája so vzduchom, ktorý VY ako hmotné bytosti, v ktorých je viac ako 70% vody, dýchate. 

Naozaj ste stvorení z vody, pretože vodu dýchate ako vzduch, voda vás vyplňuje 

vo vašich bunkách, prúdi vašimi tekutinami v tele a voda ako pevná hmota, ktorá sa 

spája s Matkou Zemou vám dáva fyzické telo.  

Toto všetko je v pohybe, ktorý vytvára LÁSKA, prostredníctvom vašej duše.  

Práve Láska je to teplo, ktoré všetko premieňa a spája. Plyn, kvapalinu aj pevnú 

hmotu, alebo vzduch, vodu a Matku Zem. 


