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A ak sa dostanete do bodu, že  vytvoríte sami v sebe bezmocnosť, v tom konkrétnom živote, ktorý 

práve žijete,  sa už nedokážete vrátiť k Láske a s tým pocitom bezmocnosti, hnevu, nespravodlivosti, 

krivdy a nenávisti zomierate. 

A toto sú tie energie, ktoré si prinášate do ďalších životov. 

V tých ďalších životoch však tieto energie vychádzajú z nevedomých rovín a vytvárajú vzorce 

správania a VY ani neviete prečo sa hneváte na Život a na tých druhých a neviete, že potrebujete svoje 

srdce naplniť SÚCITOM, aby ste dokázali tieto energie prostredníctvom ODPUSTENIA transformovať 

na LÁSKU. 

A toto máte ďalší obraz toho, ako manipulácia pôsobí. 

Tým,  že pôsobí skryte a nedokážete ju rozoznať, môže cez energie, ktoré vytvárate vo vašom 

vnútri ako dôsledok vytvoriť vaše  vzorce správania a ovplyvňovať tak životy, ktoré žijete cez všetky 

veky, pretože cez tieto energie, ktoré stále pôsobia, zostávajú súčasťou vašich energetických tiel a to až  

dovtedy, kým sa ako bytosť znovu stanete  vedomými a tieto energie prostredníctvom Odpustenia  

transformujete  na Lásku. 

A je to tak preto,  lebo vo  vesmíre pôsobí Zákon zachovania energie a všetky energie, ktoré VY 

SAMI vytvoríte,  zostávajú stále vašou súčasťou. 

A keďže VY ako ľudské bytosti ste zrodení z energie Lásky, vašou podstatou je Láska  ako taká, 

vašou podstatou jej vibrácia Lásky, preto všetky ostatné energie, ktoré majú inú vibráciu ako je energia 

Lásky, vytvárajú vo vás vnútorný tlak, napätie a rozpor. 

A to vytvára vo vás nespokojnosť, neprijatie,  nepochopenie, neodpustenia a pocity vín, pretože  

nie ste a nedokážete  byť v súlade sami so sebou, s dušou, s Láskou ako takou a VY vôbec  nerozumiete 

čo sa vlastne deje a prečo sa to deje. 

Nemáte to zvedomené, pretože tieto energie sú uložené vo vašich  nevedomých rovinách a odtiaľ 

spätne ovplyvňujú vaše Životy, myšlienky, slová, rozhodnutia a skutky. 

A teraz si uvedomte, že táto manipulácia týmto skrytým spôsobom dokáže ľudskú bytosť 

ovplyvňovať dlhé veky.  

A práve preto pôsobí skryte nie len navonok vo vašej spoločnosti, ale pôsobí skryte aj vo vás 

samých, lebo vás dokáže ovplyvňovať aj v nasledujúcich životoch. 

 

A toto je dôsledok Vesmírnych zákonov- Zákona zachovania energie a Zákona ako hore, tak dole, 

ako vo veľkom tak v malom, ako vo vnútri tam navonok. 

A tieto Vesmírne zákony platia všeobecne v celom vesmíre.  

Ak ich poznáte, môžete žiť život v súlade s ich pôsobením.  

Ak ich nepoznáte, konáte a žijete proti nim.  

A tým sami sebe spôsobujete bolesť. 

Je dôležité, aby ste si to uvedomili a aby ste to pochopili. 

A toto je manipulácia strachu, kde zneužíva vašu nevedomosť a pôsobenie Vesmírnych zákonov. 

A bol to práve strach, ktorý vám všetky tieto Poznania o pôsobení Vesmírnych zákonov ako 

ľudstvu zobral.  

A strach vám ich zobral vedome, práve preto, že keď nerozumiete ako tieto Vesmírne zákony 

fungujú,  vytvárate  vo vašom vnútri oveľa viacej bolesti a strach tak  podporuje sám sebe a svoje 

pôsobenie na Matke Zemi.  

Aj toto je manipulácia.  

Uvedomte si to. 



Práve preto ako ľudská spoločnosť trváte na tom, aby sa vaše deti a ľudia vzdelávali a vedeli čítať 

a písať, aby ich nevedel niekto tak rýchlo oklamať a manipulovať, ale učíte ich len svojím zákonom .  

Ale na tie Vesmírne zákony, ktoré platia všeobecne, na tie  ste  zabudli a opomínate ich a pritom 

často krát ste svoje vlastné zákony  vytvorili v rozpore s Vesmírnymi Zákonmi a tak sami seba  a svoje 

deti  učíte konať proti pôsobeniu Vesmírnych zákonov.  

Aj toto bol vedomý zámer strachu.  

Aj toto si uvedomte. 

Je to ďalšia z jeho manipulácií. 

Svoje vlastné zákony vo vašej ľudskej spoločnosti, by ste mali tvoriť v súlade s Vesmírnymi 

zákonmi, lebo Vesmírne zákony ak sú vašou súčasťou, dokážete ich  chápať vedome, a vedome podľa 

nich aj žiť, tak sú prirodzenou súčasťou vašej spoločnosti MORÁLNE PRINCÍPY. 

A sami si odpovedzte na otázku, kde sa  stratila morálnosť a morálka vo vašej spoločnosti ? 

Ako sa zmenili hodnoty vašej spoločnosti ? 

Ako ste zmenili jej morálne princípy ? 

Sú v súlade s Vesmírnymi Zákonmi? 

A toto je ďalší z falošných obrazov, ktoré vám,  strach podsunul. 

A podsunul vám ho zámerne, lebo ste začali  porušovať posvätné princípy zrodenia života 

prostredníctvom, ktorých sa rodí  a obnovuje Život na Matke Zemi v Jednote.  

A toto si veľmi hlboko v sebe uvedomte. 

To čo svoje deti naučíte, čo od vás uvidia ako príklad, to prijmú za svoje pravidlá a za svoju  

skúsenosť  a to vám budú odovzdávať, keď sa na Matku Zem narodíte Vy sami ako ich potomkovia .  

Takže TU a TERAZ  vytvárate pre seba samých podmienky v akých budete žiť, keď sa na Matku 

Zem v nasledujúcich životoch narodíte ako deti vašich detí.  

A stráca sa z vašej spoločnosti ÚCTA k ŽIVOTU, lebo sa stráca úcta k RODINE.  

Len v RODINE sa rodí a obnovuje Život na Matke Zemi.  

Len muž a žena, alebo žena a muž môžu zrodiť  nový Život na Matke Zemi.  

Nie sú to ani dvaja muži a nie sú to ani dve ženy. 

Ľudské bytosti – dvaja muži alebo dve ženy, ak sa pre to slobodne rozhodnú, môžu  prežiť  takúto 

skúsenosť v svojom živote. Je to ich slobodné rozhodnutie a je to ich právo.  

Ale nemajú právo vychovávať nový Život, lebo ani dvaja muži a ani dve ženy  ten nový život nie 

sú  schopné zrodiť. 

A to je ten rozdiel, ktorí ste nepochopili, pretože nevidíte objektívnu pravdu posvätných princípov 

obnovy a zrodu  Života na Matke Zemi a prijali ste  tak falošný obraz a ilúziu strachu, ktorú  vytvoril 

a podsunul  vám ju ako objektívnu pravdu. 

Deti, ktoré sú vychovávané v týchto partnerstvách, lebo to nie je rodina, nebudú chápať, čo slovo 

RODINA znamená.  

A ak to dovolíte, časom celá spoločnosť prestane chápať význam slova RODINA. 

A práve toto touto manipuláciou chce strach vo vašej spoločnosti dosiahnuť.  

Toto je jeho zámer.  

Pretože, keď  prestanete energeticky chápať význam slova RODIČ,  stanete sa znova viacej 

manipulovateľnými.  

A strach dokáže vo vašich srdciach  oveľa viac vytvárať  väčšiu bolesť. 

RODINA je POKRVNÉ PUTO medzi  MATKOU, OTCOM a DIEŤAŤOM. 

RODINA je najsilnejšie puto LÁSKY na Matke Zemi, 

ktoré VY ako ľudské bytosti dokážete  vytvoriť. 
 



Je to veľmi dôležité, aby ste si toto puto Lásky uvedomili a veľmi hlboko ho 

v sebe cítili a vrátili ÚCTU RODINE do vašej spoločnosti.  

Je to základný kameň Života na Matke Zemi pre vás ako ľudské bytosti. 

A tak to je a tak to bolo od počiatku vekov a tak to bude platiť na veky, lebo je 

to Vesmírny zákon  LÁSKY, ktorý na Matke Zemi pôsobí.  

A VY môžete kráčať  svojím Životom v súlade s týmto  Vesmírnym zákonom Lásky, 

ale môžete sa rozhodnúť, že budete ako ľudstvo kráčať proti tomuto Vesmírnemu zákonu, 

lebo máte slobodnú vôľu, ale vtedy sami v sebe vytvoríte nesmierne veľkú bolesť, ktorú si 

budete  prenášať z generácie na  generáciu dlhé veky. 

Sami si teraz uvedomte túto manipuláciu strachu, ktorú do vašej spoločnosti 

priniesol. 

Je veľmi skrytá, pretože sa odvoláva práve na to, čo je  vám všetkým najdrahšie.  

A to je SLOBODA.  
Strach sa odvoláva na  slobodné právo ľudskej bytosti a VY nevidíte, 

že cez túto manipuláciu, vám potom práve túto SLOBODU zoberie.  

Využíva k tomu práve  to kritizovanie, hodnotenie, posudzovanie 

a odsudzovanie, ktoré obidve strany v svojich predstavách medzi sebou vytvárajú.   

Jedna strana kritizuje rodinu a druhá strana kritizuje partnerstvá a tak  strach 

vytvára vo vašej spoločnosti veľký tlak, napätie, nedorozumenie, obviňovanie, 

nepochopenie a to všetko zámerne.  

A je to tak preto, aby ste nevideli podstatu tejto manipulácie, toho falošného 

obrazu, ktorý vám bol podsunutý a predostretý.   

A VY ako spoločnosť to naozaj nevidíte. 

A vždy platí, že v určitom bode, keď sa vytvorí dostatočné množstvo potrebnej 

energie  nastáva zlom a príde zmena, kedy sa ako spoločnosť prikloníte na jednu 

alebo na druhú stranu.  

A hovorím vám to preto, aby ste si to mohli uvedomiť.   

A k tomu, aby sa tak nestalo,  je potrebné,  aby ste  vrátili  ÚCTU RODINE, 

aby ste vrátili posvätnú Úctu zrodeniu Života  na Matke Zemi v Láske do svojej 

spoločnosti. 

A ten posvätný princíp je RODINA.   

Je to pokrvné puto z Lásky medzi matkou, otcom a dieťaťom.  

A tak to je, tak to vždy bolo a tak to vždy  na Matke Zemi bude. 

A to si zapamätajte. 

Amen. 

 

 

 


