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VODA – 3.časť 

Otázka: Môžeme vodu používať ako nosič energií? 

Odpoveď: Vkladajte do vody LÁSKU, LÁSKU a len LÁSKU. To je jediná energia, 

ktorá pomáha uzdravovať vaše fyzické telá.  

 LÁSKA je jediná energia, ktorá od všetkých toxínov a chemických látok dokáže 

fyzické telo očistiť, odplaviť všetky nečistoty.  

LÁSKA je teplo, ktoré prúdi vašimi bunkami, preto VY- ľudské bytosti ste teplokrvné.  

To LÁSKA vytvára teplo, ktoré prostredníctvom VODY vo vás prúdi.  

Teraz si môžete uvedomiť, veľmi hlboko uvedomiť, že ste stvorení ako 

prepojenie všetkých štyroch živlov.  

Spojením všetkých štyroch živlov vzniká život.  

Ako Láska vytvára TEPLO – OHEŇ, voda vytvára vo svojej rozmanitosti 

všetky ostatné živly.  

VZDUCH, ktorý dýchate, keď je vo svojom plynnom stave, VODU,                

keď je sama sebou a keď napĺňa vaše bunky a HMOTU, keď je v pevnom stave, 

a keď sa spojí s Matkou Zemou.  

Spojením VZDUCHU, MATKY ZEME, VODY A OHŇA, ktorý vám 

prináša vaša DUŠA v podobe LÁSKY a TEPLA, ste boli zrodení a stvorení ako 

ľudské bytosti. 
 

Keď do vody budete vkladať LÁSKU,  ENERGIU LÁSKY a budete tú vodu piť, čistú, 

neupravovanú, bez chemických látok, ona uzdraví práve LÁSKOU všetky vaše bunky. 

Nepotrebujete žiadne, absolútne žiadne chemické lieky.  

Práve týmto spôsobom ste sa uzdravovali a liečili na počiatku bytia. 

LÁSKOU, ktorú ste dávali sami sebe a VODOU, ktorá očisťovala a odplavovala všetky 

toxíny a chemické látky z fyzického tela preč. 

Môžete tiež používať pre liečenie všetky byliny a rastliny v prírodnej forme, bez 

chemického spracovania. Tie rastliny vám z hlbokej Lásky darovala Matka Zem.  

To je ďalší príklad toho, kedy bol stvorený Život síce v oddelenosti, ale bez uvedomenia              

si oddelenosti, pretože všetky rastliny a bylinky, ktoré vám, ľudským bytostiam, boli týmto 

spôsobom darované, hoci sú stvorené oddelene, tak sú schopné sa vám darovávať bez podmienok.  

To je to nevedomé obetovanie sa v prospech spoločenstva, ktorého ste súčasťou. Je to ďalší 

príklad pôsobenia LÁSKY.  

Rastliny v svojej prírodnej podobe majú  nesmiernu, nesmiernu liečivú 

a čistiacu silu. Majú ju práve preto, lebo majú v sebe veľmi veľa LÁSKY, a z tej 

LÁSKY boli Matkou Zemou zrodené a prostredníctvom nich sa vám dáva sama 

Matka Zem. 

Toto je VEDOMÉ OBETOVANIE SA MATKY ZEME vo váš prospech, pretože 

Matka Zem si uvedomuje JEDNOTU aj ODDELENOSŤ zároveň. 
 

K svojmu liečeniu používajte vodu a tieto bylinky v prirodzenej forme. Nech sú potom 

bylinky akýmkoľvek spôsobom spracované farmaceutickým priemyslom na tabletky, už nemajú 

pôvodnú silu a nemajú ju preto, lebo v tom procese spracovania sa stratila Láska.      
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To je ďalšia manipulácia, ktorú vám farmaceutický priemysel prináša, pretože vás 

manipuluje týmito spracovanými látkami z byliniek a VY ste ako ľudské bytosti, prestali potom 

používať bylinky v ich prirodzenej podobe. Začali ste používať bylinky vo forme tabletiek 

a z celého  procesu liečenia sa stratila Láska. Preto tento spôsob liečenia nie je účinný. 

Ešte na jednu vec, ktorá je dôležitá, vás upozorním, aby ste si ju uvedomili. Farmaceutický 

priemysel často krát pri výrobe tabletiek nepoužíva liečivé látky, ktoré by získal z byliniek, ale 

vkladá tam látky, ktoré sú umelo vyrobené v chemických procesoch. Tieto látky môžu mať rovnaké 

chemické zloženie, ako majú liečivé látky, ktoré sú v bylinkách, ale nemajú to najpodstatnejšie - 

LÁSKU, ktorú Matka Zem vložila do týchto byliniek práve pre vás – ľudské bytosti.  

Tieto tabletky sú úplne neúčinné, a mnohé z nich  žiaľ pre vás ako ľudské  bytosti aj 

nesmierne škodlivé. Keď tieto tabletky v dobrej viere kupujete a myslíte si, že ich užívaním 

pomáhate samým sebe, svojim deťom, či rodičom, tak ich užívaním si veľmi škodíte.   

Toto je tá manipulácia farmaceutického priemyslu, pretože na rozdiel od vás, veľmi dobre 

vie, že tieto tabletky sú neúčinné a v mnohých prípadoch aj zámerne škodlivé.              

Je to kolobeh, pretože keď takýmto spôsobom zanesiete  chemické a toxické látky do svojho 

fyzického tela a zároveň ste sa prostredníctvom reklám naučili prestať piť čistú vodu, tak nemáte 

nástroj k tomu, aby sa vaše fyzické telo očisťovalo, preto vaše fyzické telo ochorie.  

A tak vznikne ďalší biznis. Pretože keď ste chorí, budete kupovať ďalšie lieky a prostriedky, 

ktoré farnaceutický priemysel vyrobil. Je to uzatvorený kruh, ktorý prostredníctvom manipulácie 

reklamného priemyslu, ktorý oni sami vlastnia, vás ako ľudské bytosti chytili.  

Aj preto je pre vás nesmierne dôležité vrátiť sa k prírode, vrátiť sa k pôvodnému 

prirodzenému spôsobu Života, vrátiť sa k čistej vode, rastlinám a prestať jesť akýmkoľvek 

spôsobom priemyselne spracované potraviny a lieky, pretože v nich už nie je žiadna Láska. 
 

Pre vás ako ľudské bytosti je nesmierne, nesmierne, ani si neviete predstaviť 

ako nesmierne dôležité, aby ste chránili vodu. Nielen v tom zmysle, aby voda zostala 

čistá, ale aby ste ju chránili v tom zmysle, aby voda patrila všetkým a to nerozdielne 

všetkým, a tým myslím nie iba ľudské bytosti, ale aj zvieratá, rastliny, zem ako hlinu      

a pôdu na ktorej pestujete rastliny pre svoju obživu. 

Prišla energia, ktorá v sebe niesla veľkú silu a už som ju v minulosti raz pocítila. Vtedy mi 

bolo povedané, že je to životodarná energia Lásky. Je nepredstaviteľne silná, cítila som ako napĺňa 

bunky v mojom tele. Vliala do mňa Vieru a Dôveru vo mňa  samú, že to dokážem, že sa dokážem 

postaviť a hájiť PRAVDU. 

        ABY VODA PATRILA VŠETKÝM BYTOSTIAM  ŽIJÚCIM NA MATKE 

ZEMI  NEROZDELITEĽNE, NEDELITEĽNE A NEODDELITEĽNE. 

Postavte sa za svoje ZÁKLADNÉ PRÁVO, ako bytosti, ktoré žijete 

na Matke Zemi a tým ZÁKLADNÝM PRÁVOM je to, že VODA PATRÍ 

VŠETKÝM BYTOSTIAM ŽIJÚCIM NA MATKE ZEMI. 

Postavte sa za svoje základné právo tým, že budete šíriť toto posolstvo medzi ľudskými 

bytosťami, aby toto Poznanie pochopili, poznali, uvedomili si a hlboko v svojom srdci pocítili,                 

čo pre nich VODA znamená, že sú jej súčasťou, nerozdielnou, nedeliteľnou a neoddeliteľnou.  

Aby to vnímali a cítili rovnako ako Poznanie, že Láska je ich nerozdielnou, 

nedeliteľnou a neoddeliteľnou súčasťou, aby rovnako ako LÁSKU vnímali aj VODU. 

Vtedy nastane to, že nikto vám nebude môcť VODU vziať, rovnako ako 

vám nikto nemôže vziať LÁSKU. 
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Hovorím vám to preto, že nemôžete za VODU bojovať, tým spôsobom ako sa to deje na 

mnohých miestach na Matke Zemi v súčasnosti, lebo tento boj vytvára nesmierne veľa bolesti 

v ľudských bytostiach.  

Ak prijmete ako ľudské bytosti Poznanie, ŽE VODA JE 

ROVNAKO AKO LÁSKA VAŠOU SÚČASŤOU, nerozdielnou, 

nedeliteľnou a neoddeliteľnou súčasťou, tak vám ju nikto nezoberie 

a nikto nebude môcť chcieť vám ju uchvátiť a zobrať, rovnako ako 

nie je možné uchvátiť a zobrať LÁSKU  ľudským bytostiam. 
 

Je to veľmi dôležité. Ak to nepochopíte a neprijmete toto Poznanie, v celom ľudskom svete 

sa rozhorí plameň vojny a bojov o vodu. Pretože niektoré ľudské bytosti v svojej zaslepenosti, 

chamtivosti a nadutosti túto vodu budú chcieť vlastniť len samé pre seba. 
 

Otázka: Ako sú spojené kamene, kryštále a voda?  

Odpoveď: Kryštále sú tiež stvorené z vody. Môžeme obrazne povedať, že je to pevná forma vody. 
 

Otázka: Môžeme kryštále vkladať do vody a obohacovať ju, môžeme ju potom  piť? 

Odpoveď: Áno. Vysvetlím Ti to hlbšie. Voda je kvapalina veľmi premenlivá a pohyblivá. 

Tým, že má schopnosť čistiť, dokáže všetko, úplne všetko, aj sama zo seba odplavovať.  

Voda ako pevná látka, hmota v pevnom skupenstve, vytvorila nie len vaše fyzické telo, ale 

vytvorila aj kryštále a kamene. Keď je v pevnej hmote, už nie je taká pohyblivá, už neodplavuje tak 

rýchlo všetko preč.  

Presne to, čo do kameňa vložíš, to tam aj zostane a zostane to tam dovtedy,               

kým to zase neprepíšeš. Ak tam vložíš Lásku, tak Láska v kameni stále zostáva.  

Ak takýto kryštáľ naplnený Láskou vložíš do vody, tak on tej vode, ktorá je ako tekutina 

premenlivá a rýchlo sa dokáže meniť, tú Lásku, ktorá je v ňom zapísaná odovzdáva. Potom môžeš 

piť vodu, ktorá je naplnená Láskou, ktorú si vložila do tohto kameňa, či kryštáľu. 
 

Otázka:  Ale kamene vznikli erupciou sopiek, nie? 

Odpoveď: Na počiatku bola voda. Všetko ostatné vzniklo z vody pôsobením tepla, chladu, 

ak chceš, ale to je tiež obraz vody. Tak ako voda menila svoje kvapalné skupenstvo na tuhé - ľad,  

už máš hmotu, pevninu. 
 

Otázka: A tie kamene? 

Odpoveď:  Keď sa voda spojila s vesmírnym prachom hviezd, keď pôsobením tepla 

vytvorili iné formy života - vytvorili iné látky. Je jedno či je to železo, olovo, cín, meď, striebro, 

všetko je to forma prejavu Života. Železná ruda je rovnako živá bytosť ako si TY, strom, či víla, len 

má iný prejav a inú formu svojho vyjadrenia.  

Železná ruda, kameň,  je rovnakým prejavom ŽIVOTA ako púpava, či 

mačka, jaseň, alebo TY, ako ľudská bytosť.  

To je tá rôznorodosť, to sú tie rôzne formy a prejavy Života, ktoré boli na 

Matke Zemi stvorené, a ktoré vznikli spojením tepla, vzduchu, vody a hmoty 

práve tým, že VODA vo svojej premenlivosti a Jednote všetko spája. 


