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Túto stopu energetického zamorenia si táto voda dokáže v sebe niesť milióny rokov 

a vedzte, že v súčasnosti len Matka Zem má ten dar, aby dokázala vodu vyčistiť od týchto 

energetických nečistôt.  

Prebieha to tak, že Matka Zem takto energeticky znečistenú vodu stiahne hlboko do svojho 

vnútra, kde potom trvá tisíce rokov, kým sa tieto energetické nečistoty z tejto vody odstránia a až 

potom ju Matka Zem opäť vráti späť na povrch ako pitnú vodu.  

Preto vôbec nie je náhoda, že vysychajú niektoré pramene pitnej vody, že vám vysychajú 

studne, lebo to nesúvisí len s hmotným, mechanickým alebo chemickým znečistením vody, ale je to 

spojené najmä s energetickým znečistením vody, kedy ju musí Matka Zem stiahnuť z povrchu zeme 

do svojho vnútra, aby ju mohla od týchto energetických nečistôt očistiť a vyčistiť. 

Len ľudská bytosť,  ktorá je naozaj naplnená Láskou, ktorú získala v prvých rokoch 

svojho života a ktorá je bezpodmienečná, pretože je to Láska matky, ktorá ju dáva svojmu 

dieťaťu, spolu s materinským mliekom zo svojich pŕs, ktorými ho kojí, dokáže túto 

objektívnu pravdu života na Matke Zemi cítiť, vnímať, vidieť a chápať a tak je schopná 

chrániť podmienky pre zachovanie života na Matke Zemi a teda dokáže chrániť vodu, pôdu  

a vzduch, lebo je to práve tá esencia bezpodmienečnosti, ktorá túto schopnosť tým ľudským 

bytostiam dáva.  

Teraz si uvedomte, s akou úctou a posvätnosťou pristupovali vaši predkovia k prameňom 

pitnej vody a k pôde. Uvedomte si ako čistili studene a pramene pitnej vody, ktoré mali k dispozícií.  

Teraz si zoberte samých seba a úprimne si odpovedzte na otázku, akú máte v sebe 

posvätnosť, s ktorou pristupujete k vode ako takej.  

Toto všetko sa vytvára a prepája v rodine v nevedomých rovinách ľudskej bytosti, pretože je 

to spojené s posvätnosťou života na Matke Zemi ako takého a z bezpodmienečnej Lásky, s ktorou 

ten život na Matku Zem prichádza.  

Ak v tomto kolobehu života, nedovolíte aby bezpodmienečná Láska pôsobila, alebo 

prerušíte pôsobenie tej  bezpodmienečnej Lásky pre tie novonarodené ľudské bytosti, ktoré ju 

naozaj môžu získať len v tej RODINE, tak tie dospelé ľudské bytosti, ktoré z nich potom vyrastú, 

už to nedokážu vnímať.   

Nebude to už ich súčasťou, nebudú to mať v sebe zapísané v tých nevedomých rovinách 

a preto si vytvoria v svojom živote iné vzorce správania. Celá ľudská spoločnosť ako taká, ani nevie 

ako, ale stráca úctu k životu, prestáva si vážiť tieto základné a posvätné zdroje života na Matke 

Zemi a vôbec nevidí, že ničí podmienky pre život sebe samej, rovnako ako sa stráca úcta k rodine 

v tej spoločnosti. Je to navzájom previazané a je tam priama úmera. A toto si uvedomte.  

Ak v prvých rokoch života ľudskej bytosti je jej daná táto Bezpodmienečná Láska, ktorú 

dostáva od matky a to viacerými spôsobmi, nie len materinským mliekom, ale aj pohladením, 

láskavým slovom, kolísaním, láskyplnými dotykmi, pritúlením si toho dieťaťa, jeho nosením 

v náručí, zároveň to dieťa získava schopnosť ODPÚŠŤAŤ, ktorú keď ono samé vyrastie, tak 

v dospelosti dokáže v rámci svojho života uplatňovať.   

Ak v rodine a rodovej línii počas života vzniknú konflikty, spory, zvady, hnev, a nenávisť 

a členovia tej rodiny nedokážu tie spory a nedorozumenia urovnať a týto ľudským bytostiam 

odpustiť a ak s týmto neodpustením voči členom svojej rodovej línie, potom niekto z členov tej 

rodiny aj zomiera, ako keby tá ľudská bytosť sama sebe tú schopnosť odpúšťať zmenšila a tak 

v nasledujúcich inkarnáciach sa do tej pokrvnej rodovej línie narodí práve s týmto handicapom, že 

jej schopnosť odpúšťať je menšia.   



Aby túto schopnosť odpúšťať opäť sama v sebe  obnovila, je práve tá Bezpodmienečná 

Láska matky v tej rodine potrebná a tým myslím nie len matku, ale aj všetkých členov pokrvnej 

rodovej línie, čiže sú to starí rodičia, rodiča, súrodenci, strýkovia a tety, ktorí všetci vo vzťahu 

k tomu novému dieťatku, ktoré sa do rodiny narodilo, dokážu prejavovať tú bezpodmienečnosť jeho 

prijatia a vtedy mu prinavracajú naspäť tú schopnosť Odpúšťať, ktorú táto ľudská bytosť sama sebe 

v tom predchádzajúcom živote zobrala.  

Ak by sa to takto nedialo v tých nevedomých rovinách, tak tá schopnosť Odpúšťať, by bola 

stále menšia a menšia, až by ste nevedeli Odpustiť vôbec nikomu a  navzájom v tej nenávisti 

a neodpustení, by ste sa pozabíjali.  

Vždy je tam však viacej energetických rovín, ktoré sú v tej rodine nesmierne doležité.  

Je tu jedna skutočnosť, ktorú je dôležité aby ste si uvedomili.  

Je pravda, že dnes máte detské domovy a kojenecké ústavy pre deti, ktoré ich matky 

a rodičia neprijali a staráte sa o tieto deti po materiálnej, fyzickej a mentálnej stránke a dá sa 

povedať, že v tej hmotnej rovine ich dokážete zabezpečiť tak,  aby im nič nechýbalo.  

Avšak tieto deti nikdy nedostanú tú bezpodmienečnosť prijatia, pretože ľudia, ktorí sa o nich 

v tých detských domovoch starajú, ich nedokážu milovať a prijímať bez podmienok a najmä  tu 

pôsobí skutočnosť, že  tieto deti nie su kojené, oni nedostanú materinské mlieko od svojej matky.  

Tá bezpodmienečnosť je súčasťou toho materinského mlieka a to je tá energetická 

rovina, ktorú novonarodené deti  nevyhnutne potrebujú dostať. Preto deti, ktoré nie sú 

kojené svojimi matkami, energeticky túto bezpodmienečnosť nemôžu prijať.  

Materinské mlieko, je len jedna forma bezpodmienečnosti, ktorá je úplne prirodzená 

v kolobehu života a je to najjednoduchší spôsob, ako ju môže matka svojmu dieťaťu odovzdať. 

 Samozrejme nie je to jediná cesta, lebo sú aj také prípady, že zo zdravotných dôvodov 

nemôže tá matka svoje dieťa kojiť, a práve preto je matka schopná odovzdať bezpodmienečnosť 

svojmu dieťaťu aj pomocou láskyplných dotykov, slov, pohladení, kolísania a objatí.  

Toto sú dalšie spôsoby, ktorými to dieťa bezpodmienečnosť dokáže prijímať.  

Veľmi veľký vplyv na tú bezpodmienečnosť má aj pocit istoty a bezpečia, ktoré to dieťa 

v tej rodine má a s tým súvisí práve tá skutočnosť, že keď to dieťa zaplače, tak tá matka ho nenechá 

plakať, ale zoberie si dieťa do svojho náručia.  

Ak je dieťa ponechané k tomu, aby dlho a často plakalo a nikto k nemu nepríde, veľmi 

ľahko stráca tento pocit istoty a bezpečia. 

Strata tohto pocitu istoty a bezpečia u dieťaťa energeticky vymazáva 

jeho schopnosť MILOVAŤ, PRIJÍMAŤ a ODPÚŠŤAŤ bez PODMIENOK.  

A toto si zapamätajte.   

Žiadne dieťa nikdy neplače, bez príčiny. 

Ak plačú novonarodené deti, vždy tam existuje príčina.  

Často krát novonarodené deti plačú najmä preto, že majú strach, pretože zrazu necítia svoju 

matku a prestali sa cítiť v bezpečí.  

Preto akékoľvek vedecké výskumy a teorie, ktorých výsledkom je tvrdenie, že je v poriadku 

a že je dobré, keď necháte malé dieťa plakať, aby ste ho „nerozmaznali“, aby si nezvyklo, „že keď 

zaplače, tak vždy k nemu niekto pribehne“, sú absolútne falošné, nesprávne a scestné.   

To dieťa plače práve preto, že stratilo pocit istoty a bezpečia a že má strach, alebo má hlad, 

alebo mu niečo chýba a jediná vec, ktorú potrebuje, je, aby ho matka zobrala do svojho náručia.  

Týmto sa vytvárajú v nevedomých rovinách vzorce správania a vytvárajú sa skutočne už od 

narodenia ľudskej bytosti, od prvého okamihu, kedy prvý krát dostane vzduch do pľúc a zakričí.  



Je skutočne dôležité, aby ten pocit istoty a bezpečia u toho malého dieťaťa zostal 

zachovaný, pretože práve on v ňom vytvára, podporuje a umožnuje zachovať práve tú 

bezpodmienečnosť.  

Naopak, ak dovolíte, že malé dieťa stratí ten pocit istoty a bezpečia, zoberie mu to 

energeticky práve tú schopnosť bezpodmienečnosti. To znamená, že keď dospeje a stane sa 

dospelou ľudskou bytosťou, nedokáže odpúšťať bez podmienok, nedokáže milovať bez 

podmienok, nedokáže prijímať tých druhých, ale ani sám seba bez podmienok a v celom 

svojom živote, hoci nevedome vo všetkom tieto podmienky bude vytvárať.  

Uvedomte si, že toto všetko tvoríte v prvých rokoch života dieťaťa.  

Je to najdôležitejšie obdobie vývoja vášho života a práve preto RODINA ako taká, je 

tým základným prvkom obnovy života na Matke Zemi v LÁSKE.  

V súčasnosti sú vo vašej spoločnosti veľké útoky na postavenie rodiny ako takej a mnohí 

z vás si to neuvedomujete práve preto, že nemáte zvedomené tieto energetické roviny, ktoré sa 

vytvárajú vo vašich nevedomých rovinách práve v tých prvých rokoch vášho života.  

Keby vaši vedci venovali tejto oblasti výskumu, rovnako veľa času ako vývoju vašich 

zbraní, dávno by toto poznanie bolo vašou súčasťou, pretože by ste ho mali vedecky potvrdené 

a zvedomené.  

Avšak keďže väčšina z vás, len verí tomu, čo veda dokázala, sú to pre mnohých z vás 

nepotvrdené falošné tvrdenia, ktorým samozrejme neveríte, ani ich neprijímate a preto sa vaša 

spoločnosť vydala cestou neúcty a nerešpektovania rodiny ako takej.  

Uvedomte si teraz, že to je veľmi nebezpečný krok, ktorý ste na ceste svojho vývoja urobili.  

Ale je to len prvý krok a  máte preto čas na to, aby ste sa zastavili a vrátili späť a aby ste 

vrátili nie len rodine, ale aj vode, zemi a vzduchu vo vašom živote tú nesmierne potrebnú úctu 

a rešpekt, ktorá im patrí a ktorú vaši dávni predkovia mali, ale u vás sa už stratila.  

Toto všetko je súčasťou pokrvnej rodovej línie, v ktorej  si odovzávate nie len genetické 

informácie, ale aj toto poznanie, ktoré si odovzdávate z generácie na generáciu a tak láskou, 

bezpodmienečnou láskou, ktorej dovolíte v prvých rokoch života, aby naplnila vaše deti, môžete 

liečiť a uzdravovať svoje rody a rodiny práve prostredníctvom týchto detí, ktoré keď v dospelosti 

vyrastú, dokážu potom konať, rozhodovať sa, milovať, prijímať a odpúšťať bez podmienok.   

Ale rovnako platí, že ak v tej rodovej línií svojho rodu zasejete nelásku v prvých rokoch  

života detí, ktoré sa do nej narodia, tak keď oni vyrastú a stanú sa dospelými ľudskými bytosťami, 

tú nelásku, nenávisť a tie nedorozumenia, ktoré v tej rodine sú, ešte prehĺbia.   

Toto je zákonitosť, ktorú máte vyjadrenú aj vo vašich prísloviach: „že to čo zasejete, to 

budete aj žať“, lebo to čo zasejete do detí v ich prvých rokoch života, to budete žať, keď oni vyrastú 

a stanú sa dospelými ľudskými bytosťami.  

A tak ako to platí v tom malom, čiže v tej konkrétnej rodine, rovnako to platí aj vo vašej 

ľudskej spoločnosti v tom veľkom.  

Je to tak preto, lebo RODINA je základnou bunkou obnovy života na Matke Zemi v Láske a 

je to tak,  či toto Poznanie  prijímate  alebo nie.  

A preto platí, že tak ako je zdravá RODINA vo vašej spoločnosti a ako prekvitá LÁSKA vo 

vašich rodinách, tak sa to potom odzrkadľuje aj vo vašej ľudskej spoločnosti ako celku a buď je 

láskyplná, súcitná, tolerantná, pomáhajúca, alebo je nenávistná, nespravodlivá, krutá a chamtivá.  

Nechám na vás, aby ste si sami odpovedali na otázku, kde sa vaša spoločnosť v tomto 

procese nachádza.  

 

 


