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ZÁKON ZACHOVANIA ENERGIE – 4. časť 

Tak ako si postupne nachádzala vo svojom Živote ľudské bytosti zo svojich minulých 

životov, ktorým si potrebovala Odpustiť, rozpúšťala si v Láske a Odpustení všetky emócie                 

a energie, ktoré si v tých minulých životoch vytvorila a uložila ako bolesti do svojho srdca.  

Tak ako postupne v Odpustení si rozpúšťala všetky negatívne nánosy uložené 

vo svojom srdci, napĺňali sa a liečili tvoje bunky energiou Lásky, a tak si sa uzdravovala. 

Takýmto spôsobom sa môžu liečiť všetky ľudské bytosti. Týmto spôsobom ste sa 

skutočne v dávnych časoch na počiatku vekov ako ľudské bytosti aj liečili. 

Každá emócia – energia, ktorú vytvoríte je vašou súčasťou. Je uložená vo vašej duši 

a vo vašom srdci. 

Situácie, ktoré sú podobné tým, pri ktorých ste túto energiu a emóciu vytvorili 

a opakujú sa vám v tomto konkrétnom živote TU A TERAZ, vám energiu týchto emócií 

pripomínajú.  

Je len na vás, na vašom slobodnom rozhodnutí, a zároveň aj na vašej Zodpovednosti, 

či túto situáciu budete riešiť s Láskou a Odpustením, alebo posilníte pôvodné energie 

nenávisti, bolesti, neodpustení, ktoré ste v minulom živote vytvorili.  

Aj toto je Zákon zachovania energie. Aj takýmto spôsobom pôsobí. 
 

Vždy, v každej chvíli, dostávate možnosť na základe Zákona slobodnej vôle a tým,              

že sa môžete slobodne rozhodnúť, túto energiu uzdraviť v Láske a Odpustení, alebo posilniť 

ju a urobiť ju ešte silnejšou a väčšou. Je to vaše vlastné slobodné rozhodnutie a vaša 

Zodpovednosť za to, ako ste sa rozhodli. 
 

Prišla energia, ktorá sa ako teplo rozliala v mojom v srdci a zo srdca vstupovala               

do celého tela, do každej mojej bunky  a ja som vedela, že je to LÁSKA.   

Je nesmierne dôležité, a JA túžim po tom, aby ste si uvedomili  prepojenie, 

previazanosť a spolupôsobenie Vesmírnych zákonov, aby ste videli a vnímali ako 

všetko so všetkým súvisí, ako je to prepletené, spojené, hlboko zviazané.  

Aby ste sa učili vidieť, vnímať a cítiť vo všetkých súvislostiach, aby ste sa 

na základe nich učili slobodne rozhodovať v celej hĺbke ZODPOVEDNOSTI. 

Všimnite si, že Zákon Poznania a Zákon zachovania energie je veľmi 

hlboko previazaný a spojený zo ZODPOVEDNOSŤOU, a teda so Zákonom 

slobodnej vôle.  

Skúste sa na chvíľku teraz zastaviť a uvedomiť si toto hlboké spojenie 

a previazanie týchto Zákonov a Poznanie, ktoré som vám už odovzdal, a vnímať 

v konkrétnom Poznaní, ktoré vám bolo dané, čo ODPUSTENIE znamená. 

AKO HLBOKO DOKÁŽE LÁSKA PROSTREDNÍCTVOM 

SVOJHO NÁSTROJA, KTORÝM JE ODPUSTENIE, VŠETKO 

LIEČIŤ A UZDRAVOVAŤ.  
Prosím, vnímajte to. 
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Teraz ťa požiadam, aby si sa v tejto súvislosti pozrela sama na seba, a aby si si bolesť, 

ktorú si si ako matka v minulých životoch vytvorila, aj tie posledné bolesti, ktoré tam ešte 

zostali v pochybnostiach o svojich rozhodnutiach, sama sebe s hlbokým súcitom 

a milosrdenstvom v svojom srdci Odpustila.  

To, čo sa teraz cez tvoje slzy uvoľnilo boli pochybnosti.  

         Aj pochybnosti vám vytvoria veľmi hlboké neodpustenia a pocity viny.  

Pochybnosti vám zároveň berú  Dôveru a Vieru v samých seba.  

POCHYBNOSŤ je ďalším nástrojom strachu k tomu, aby vás mohol ovládať 

a manipulovať prostredníctvom toho, že pochybnosť vám ako ľudským bytostiam 

zoberie Dôveru a Vieru vo vás samotných. 

Pochybnosť vytvára nielen hlboké neodpustenie, bolesť a pocity viny v ľudských 

srdciach, ale ak si vytvoríte pochybnosť o sebe samom a stratíte Vieru a Dôveru 

v samých seba, nedokážete v tom konkrétnom živote ten hlboký pocit viny a bolesti, 

ktorý ste si vytvorili, počas tohto života vôbec Odpustiť.  

Môžete s touto bolesťou, pocitmi viny a neodpustením pracovať až v ďalších 

životoch, v nových inkarnáciách.  

Takýto silný nástroj  strachu je práve POCHYBNOSŤ. 
 

Tým, že ste si sami o sebe vytvorili nesmierne veľa pochybností, nedokázali ste počas 

minulého života, v ktorom ste tieto pochybnosti vytvorili, vôbec Odpustiť pocity viny, ktoré 

ste si vytvorili v tom minulom živote.  

Preto sú pre vás tieto pocity viny tak hlboké, veľké a nepredstaviteľne veľmi bolestné. 

Práve na základe Zákona Poznania a Zákona zachovania energie, vám vaši najbližší, teda 

duše, ktoré sú vám najbližšie,  pomáhajú v tomto živote tu a teraz, rozpoznať práve tieto 

emócie a energie, aby ste potom mohlitieto energie z tých emócií rozpustiť a uzdraviť, 

prostredníctvom bezpodmienečného Odpustenia samému sebe.  

A JA na základe vášho slobodného rozhodnutia, vám pomáham tieto emócie, veľmi 

bolestné, prostredníctvom Odpustenia liečiť a uzdravovať.  

Aj toto je spolupôsobenie týchto zákonov.  

Takýmto  spôsobom  sa spolupôsobenie Vesmírnych zákonov vo svojich životoch 

najlepšie učíte, takto na svojom vlastnom príklade. 

Ešte sa vrátim k tomuto minulému životu, v ktorom ste si tie pochybnosti o sebe 

samých, bolesť a nedopustenie vytvorili. Bolo potom potrebných veľa ďalších životov, 

prostredníctvom ktorých ste vracali sami sebe Dôveru a Vieru v samých seba  a vo MŇA.  

Až kým ste sa na úrovni duše rozhodli a prijali rozhodnutie, že chcete vyliečiť práve 

túto bolesť, ktorú ste si v tom minulom živote vytvorili.   

Ak by ste nemali vrátenú naspäť Dôveru a Vieru, ak by nebola vašou  nedeliteľnou, 

neoddeliteľnou a nerozdielnou súčasťou, nedokázali by ste túto energiu, ktorú táto emócia 

vytvorila vyliečiť, uzdraviť a rozpustiť vo veľmi hlbokom Odpustení samým sebe. 

Práve naopak energiu z emócie neodpustenia, pocitov viny, odmietnutia a pohŕdania 

samým sebou by ste ešte zväčšili. K tomu, aby ste boli schopní sa pozrieť na energiu bolesti, 

ktorú táto emócia vytvorila ste potrebovali vrátiť sami sebe Vieru a Dôveru.  

A tak nie v každom živote a v každej zo svojich inkarnácií ste pripravení na 

uzdravenie emócií a bolesti, ktoré ste si vytvorili.  
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Je na vašom slobodnom rozhodnutí na úrovni duše, či sa rozhodnete, že v tom živote, 

do ktorého sa ide vaša duša  inkarnovať, budete túto emóciu liečiť a uzdravovať, alebo nie.  

Opäť, rovnako ako deti na Zemi nemusia prijať rady svojich rodičov, ani na úrovni 

duší,  nemusia duše prijať radu otca, teda MŇA, a tak sa stáva, že pred svojím opätovným 

narodením, aj keď vám poradím, aby ste túto emóciu neliečili a neuzdravovali, sa aj tak 

rozhodnete, že to chcete urobiť, napriek tomu, že na to nie ste pripravení.  

Ale na základe Zákona slobodnej vôle sa tak môžete rozhodnúť.  

Na úrovni duše, aj ako ľudské bytosti sa môžete takto rozhodnúť. 

Ak by Viera a Dôvera neboli nedeliteľnou, neoddeliteľnou a nerozdielnou súčasťou 

vás, ako bytosti, ako celku, nedokázali by ste si dať Odpustenie, nedokázali by ste vôbec 

prijať energiu tejto emócie bolesti a v bezpodmienečnom odpustení ju liečiť a uzdraviť. 

Naopak by táto bolesť vo vašom srdci ešte vzrástla. Zväčšila by sa vaša nenávisť k samým 

sebe, ale aj k vašim blízkym, ktorí vám umožnili túto emóciu v živote tu a teraz opäť prežiť a 

spoznať, pretože by ste nechápali podstatu toho, prečo ste si túto emóciu a túto bolesť 

vytvorili.  
 

Pôsobí tu súčasne Zákon Poznania, Zákon slobodnej vôle, Zákon zachovania energie 

a Zákon ako hore tak dole, ako vo veľkom tak v malom, ako vo vnútri tak navonok.  

Tým, že ste obnovili Vieru a Dôveru k sebe samým, ste obnovili túto Vieru a Dôveru 

aj vo vzťahu ku MNE. Je to vzájomne prepojené, previazané a spojené.       

 Ak nemáte Dôveru a Vieru k sebe samým, nemáte ju ani vo MŇA. Jedno bez druhého 

neexistuje. 

Aj tu vidíte, ako všetko so všetkým súvisí, ako je to prepojené, previazané a spojené. 

Rovnako ako vám vaši blízki ukážu svojím konaním hĺbku vašej bolesti, aj oni sa učia svoje 

vlastné poznania, svoje vlastné bolesti, nepochopenia a príde čas, keď oni budú  potrebovať 

vaše Odpustenie.  

Všetko má svoj čas a svoju postupnosť. 

Tak aj toto je Zákon zachovanie energie a objasnil som vám ho  v súvislosti 

v spolupôsobení s ostatnými Vesmírnymi zákonmi. 

 


