
ZODPOVEDNOSŤ – 1.časť 

 
Prišlo pre mňa strieborné lano a na jeho konci svietil nádherný mesiac.  

Tá časť strieborného lana, ktorá je pri mne  má na konci kolísku, do ktorej si môžem ľahnúť 

a tak som si do tej kolísky ľahla. Strieborné lano ma zobralo  na vzdialenú  planétu vo Vesmíre,           

kde som vnímala viaceré bytosti.  

Vnímam že sú oveľa vyššie, než sú dnes ľudské bytosti. Sú vysoké asi 3,5  až 4 m.                 

Majú  na sebe oblečené dlhé plášte.   Čo sa týka  vlasov, tak majú rôznu farbu a sú dlhé aj krátke.    

Tie plášte vnímam ako zlatisté, ale možno je to len ich energetické vyjadrenie. Nie je to ako brokát, 

tá zlatistá farba plášťa,  je to  naozaj energetické vyjadrenie tých bytostí, ktoré vnímam a  ktoré sa 

premieta do toho plášťa. 

Zrazu som vedela, že sa pozerám na to ako tieto bytosti pripravujú kameň, do ktorého 

zapisujú posolstvo o  Zemi, s tým, že ten kameň pošlú dole na Zem, lebo oni samé potom prídu na 

Matku Zem, aby  to posolstvo zapísané do toho kameňa  na Matke Zemi ľudské bytosti učili. 

Urobili to preto, aby si pamätali, čo chcú ľudské bytosti učiť, aby v tom kameni to posolstvo ako 

Poznanie mali zaznamenané.   

Vedome sa tie bytosti pripravovali k tomu, že umožnia na Matke Zemi - ako planéte, ktorá 

bola stvorená k tomu, aby bol na nej  život, aby bol na nej zrodený VEDOMÝ ŽIVOT, rovnako ako 

bol zrodený aj  na tejto vzdialenej planéte, kde žijú oni samé.  

Je to pre mňa zvláštne, lebo vnímam a zároveň viem, že  na tejto vzdialenej planéte, život 

mohol prejsť slobodným vývojom, kým sa dostal tam, kde teraz je, teda do času, ktorý mi je 

ukázaný,  kde  vidím tieto bytosti, ktoré zapisujú to posolstvo ako Poznanie do kameňa a pripravujú 

ten kameň, ktorý  na Matku Zem potom priniesli.  

Ten kameň na Zem priniesli s tým, že rovnako chceli nechať vývoj na Matke Zemi 

slobodný, ale zároveň chceli, aby si raz vedeli spomenúť a tak  si sami pre seba ten kameň pripravili 

a priniesli. 

Aj tieto bytosti prešli slobodným vývojom na tejto vzdialenej planéte, aby  vedeli to  

posolstvo ako Poznanie do toho kameňa zapísať. 

Ja sa iba pozerám z tej kolísky na striebornej niti, ako sa radia, ako to urobiť, aby to bolo 

súčasťou kameňa, aby to potom vedeli prečítať, keď bude ten správny čas a MY – ľudské bytosti 

budeme na to Poznanie na Matke Zemi pripravené. 

Tým, chcem povedať, že ŽIVOT  nie je náhodný vývoj,     

ale je to VEDOMÉ ROZHODNUTIE. 
Je mi to ukázané preto, že si to máme uvedomiť. 

Vývoj života na Matke Zemi nebol náhodný proces, ale je to  vedomé rozhodnutie  bytostí. 

Podstata je tá, že život na Zemi je VEDOMÉ ROZHODNUTIE 

inteligentnej bytosti – STVORITEĽA, ktorý celý život zrodil.  
Tak ako sa život vyvinul na iných planétach, tak sa  vedomé bytosti „VEDOME“ rozhodli,                          

že umožnia  VEDOME vznik inteligentného života na Zemi, kde ho naozaj aj preniesli. 

Život sa nevyvinul náhodne v tej forme v akej ho MY vnímame na Matke Zemi  dnes. 

Aj Matka Zem je VEDOMÁ a INTELIGENTNÁ bytosť a ona tú 

rozmanitosť ŽIVOTA sama na sebe tiež VEDOME tvorí. 



Ona ju tvorí so zámerom, s ktorým ona sama ako vedomá a inteligentná bytosť bola 

zrodená. 

Môžeme si predstaviť  ten zámer ako program, s ktorým niečo naprogramujeme a potom tá 

súčiastka, stroj či zariadenie s tým programom  funguje a pracuje. Ale keď je to iba stroj, ktorý je 

presne  naprogramovaný, tak on tvorí len v rámci toho programu. 

Matka Zem nie je len stroj, ona je živá bytosť a preto ona má aj svoje 

VEDOMIE a SLOBODNÚ VOĽU a teda má právo sa  slobodne rozhodovať 

a môže tak ona sama tento program meniť s tým, že ten pôvodný zámer,                       

ona sama ponechá zachovaný. 

A koná tak preto, lebo Matka Zem má v sebe a je jej súčasťou                           

a to nedeliteľne, neoddeliteľne  a nerozdeliteľne  aj ZODPOVEDNOSŤ. 

Matka Zem prijala slobodnú vôľu, ale zároveň s ňou prijala                                  

aj ZODPOVEDNOSŤ.  Preto sa ona dokáže rozhodovať a meniť ten program 

tak, aby ten pôvodný zámer zostal zachovaný. 

Ten pôvodný zámer je rozvinutie a rozvoj vedomého života 

v Láske na Matke Zemi.  S týmto zámerom bola Matka Zem zrodená. 

A Matka Zem  s týmto zámerom rodí všetky svoje deti.  

Všetky formy života na Matke Zemi majú v sebe zakódovaný tento pôvodný 

zámer a preto všetky formy života a všetky ľudské bytosti sú zrodené z Lásky a majú 

v sebe energiu Lásky zakódovanú  v svojej DNA a to nie len ľudské bytosti, ale každá 

forma života na Matke Zemi.  DNA je nositeľkou tohto zámeru. 

A na Matke Zemi v histórii jej vývoja žilo nespočetné množstvo foriem života a civilizácií  

a ak porušili tento základný zámer a princíp, tak tieto civilizácie sami seba zničili, alebo boli 

zničené. 

A Matka Zem dokáže obnoviť samu seba a uzdraviť samu seba do takej 

formy,  aby opäť ponúkla priestor  na svojom povrchu k tomu, aby ten vedomý 

život sa mohol na Matku Zem navrátiť späť  a v Láske rozvíjal sám seba. 

A často krát súbežne na viacerých miestach na Matke Zemi tento vedomý život v podobe 

rôznych civilizácii tu existoval. Niektoré civilizácie po sebe zanechali mnohoraké stopy a niektoré 

zanikli bez akýchkoľvek stôp.  Mnohé z týchto pozostatkov splynuli s jej povrchom a tak ste ich 

dlhé veky nedokázali   vnímať a až dnes na základe  pokroku vo vede, ich začínate objavovať. 

A vedzte, že v týchto pamiatkach je zapísaná a uložená múdrosť, poznanie i vedenie týchto 

starých a skrytých civilizácii. Ak sa ho naučíte čítať a prijmete Poznanie, ktoré vám prinášajú, 

môžete sa vyhnúť mnohým chybám, ktoré oni v svojom vývoji urobili,  prehliadli, či nezvládli. 

A tak môžete zmeniť smer vývoja vašej spoločnosti k LÁSKE. 

Priestor na Matke Zemi, ktorý ona sama ponúka, je daný k vývoju 

v LÁSKE, s LÁSKOU a pre LÁSKU. 

Toto je dôležité, aby ste si uvedomili sami pre seba. 

Lebo ak sa stratí z vašej spoločnosti Láska, a ak v nej prevládne strach a jeho atribúty,                   

čiže chamtivosť, závisť, neprajnosť, nadradenosť, nadutosť a najmä bezohľadnosť s akou začínate 

konať k Matke Zemi i sami k sebe, tak sami seba práve touto chamtivosťou, závisťou, 

neprajnosťou, nadutosťou a bezohľadnosťou zahubíte.  


