
 POSOLSTVO  AVALONU 

 

Išla som na výlet do Avalonu spolu s ďaľšími ženami a bolo nás spolu  

deväť žien. V prvú noc nášho výletu, sa mi nad ránom  sníval živý sen.                  

Videla som ako mnohé a mnohé ženy stáli vo veľkom kruhu na lúke pod Tórom. 

Tá lúka nebola rovná plocha, ale  mala tvar prsníka a tak som až neskôr 

pochopila, že ženy stáli  v špirále, ktorá sa od stredu lúky  stále zväčšovala,                  

až na obvode lúky  vytvorila veľký kruh, ktorý som najprv  v sne videla.  

Všetky ženy, ktoré sme spolu išli na výlet,  sme boli súčasťou tohto kruhu. 

Vnímala som  tam veľkú radosť a posvätnosť žien, ktoré  stáli na lúke pod 

Tórom. Každá žena niečo povedala, ale nevedela som, čo hovorí.  Len som 

vedela, že tieto ženy, sa potom rozišli do všetkých kútov po celej Matke Zemi.  

Keď sme potom v ten deň okolo obeda všetky spoločne vyšli na Tór, 

presne som vedela, na ktorej lúke ženy v mojom sne stáli a ukázala som ju 

ostatným ženám, tá lúka má tvar ženského prsníka.   

Keď som sa nad ránom zobudila z toho sna a chcela som znova zaspať, 

vnímala som veľmi láskavý hlas, ktorý ma nabádal, aby som vstala a išla písať.  

Ten láskavý hlas mi potom povedal nasledujúce slová : 

Táto Zem je posvätná. Tu v Avalone sa spája energia Matky Zeme so 

ženskou energiou a vytvára posvätnosť tejto Zeme. A vrátili ste sa všetky 

domov. Ste ženy prastarého kruhu žien. Sľúbili ste, že budete ctiť túto 

Zem, povätnosť Života a posvätnosť Zeme. 

Vy však nemôžete zmeniť rozhodnutia druhých ľudských bytostí, ale len 

svoje vlastné.  Ak vo svojom srdci zachováte úctu k Zemi a Životu a vnímate 

posvätnosť tejto Zeme, tak napĺňate svoje poslanie kruhu žien, ktorého ste 

súčasťou. 

Prišiel čas, aby ste vrátili sami sebe Slobodu, pretože nie je Vašou 

úlohou zmeniť druhé ľudské bytosti, ale žiariť svojím Svetlom Lásky, ktoré 

bude  svietiť na cestu tým druhým. Oni sami potom v sebe tú zmenu urobia 

a začnú si ctiť túto Zem a Život a tak sa obnoví posvätnosť Zeme a Života 

na Zemi. 

Poslaním ženy je BEZPODMIENEČNE MILOVAŤ a nie bojovať. Žena 

svojou Láskou vyjadruje Úctu k Životu a tak chráni posvätnosť Zeme a tým 

napĺňa svoje poslanie. Prestali ste chápať svoj sľub a ako ženy ste začali 

bojovať. V okamihu ako žena začala bojovať, zároveň začala strácať  schopnosť 

milovať bez podmienok. 



Posvätnosť Zeme a Života chránite ako ženy svojou Láskou, tým že 

dokážete milovať bez podmienok, ale nie tým, že bojujete. 

Láska ženy bez podmienok je vyjadrením ÚCTY K ŽIVOTU. 

A to je podstatou sľubu, ktorý ste  dali, nie je to boj. Bojom sa vytvára bolesť 

v ľudských bytostiach a oni zatvoria svoje srdce pred Láskou a tak nedokážu 

milovať bez podmienok. 

Podmienky vytvoria obmedzenia a zákazy a neskôr predsudky a tým sa 

stratí posvätnosť Života. 

Dodržiavaním všetkých tých obmedzení, zákazov a predsudkov ste stratili 

svoju Slobodu.  

A SLOBODA JE LÁSKA BEZ PODMIENOK. 
Preto je posvätným poslaním ženy milovať bez podmienok, pretože 

svojou Láskou bez podmienok obnovuje žena Slobodu na Zemi. 

SLOBODA vo vašom srdci rozpúšťa predsudky, ktoré ste 

prijali  a sami v sebe vytvorili a tak sa vo Vás obnoví Posvätnosť.     

A Posvätnosť Vám vráti schopnosť milovať bez podmienok. 

A Láska bez podmienok Vám vráti tú hlbokú pôvodnú úctu k Životu a tak 

naplníte svoje poslanie. 

A to je uzatvorený kruh. 

 

Na počiatku bytia na Matke Zemi ste tento svoj sľub chápali a ženy 

milovali bez podmienok a tak sa obnovovala Harmónia bytia na Matke Zemi. 

Harmónia bytia je súčasným vyjadrením Úcty a Posvätnosti k Životu  

na Zemi a k Matke Zemi, ktorá Život a svoju Lásku,  rovnako  ako žena, 

dáva všetkým. 

Matka Zem miluje bez podmienok, preto život  ako taký, na Matke Zemi 

sa rozvíja slobodne. 

Žena je ako Zem a preto je jej poslaním milovať bez podmienok. 

Svojou bezpodmienečnou Láskou žena vyjadruje Úctu k Životu a 

zároveň tvorí Posvätnosť Života  na Matke Zemi. 

A toto je podstata sľubu, ktorý ste sami sebe dali. Nikdy ste týmto sľubom  

neprisahali, že budete chrániť posvätnosť Života  a tejto Zeme tým, že budete 

bojovať. 

A tak ženy, prestaňte bojovať a začnite milovať bez podmienok. 

Svojou Láskou bez podmienok obnovíte na Zemi Slobodu, Úctu 

k Životu, Posvätnosť Života a Zeme a tým vrátite na Matku Zem pôvodnú 

Harmóniu bytia, ktorá bola na počiatku. 


