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MATERINSKÁ LÁSKA – 1.časť 
 

Prosím o vysvetlenie ďalšieho posvätného princípu, ktorý pôsobí na Matke Zemi a tým je 

MATERINSKÁ LÁSKA. 

  Prišiel výťah, ktorý bol úplne tmavý a dvere na ňom sa zasúvali do strán, a tiež boli úplne 

tmavé. Bol podobný tomu, ktorý prišiel keď som sa pýtala na náš vnútorný chrám, len tento nebol 

priesvitný, ale bol ako hustá čierna tma. Ten priesvitný výťah mal priehľadné steny a tak som videla 

von. Tento však bol celý tmavý. 

Otázka: Ako sa v tom výťahu cítiš? 

Odpoveď:  Ešte som doňho nenastúpila. Zmiatlo ma to, že je celý tmavý. Nemá vo vnútri 

podlahu a nemá ani strop, nie je priesvitný a pôsobí na mňa ako tmavá kobka. Nenašla som zatiaľ 

v sebe odvahu nastúpiť doňho. Aj keď vedome viem a rozumiem tomu, že som chránená, je vo mne 

„červík pochybností“, lebo keď nastúpim do toho výťahu,  neuvidím von, budem v absolútnej tme. 

Preto sa stále neviem rozhodnúť tam vstúpiť. 

Otázka: Môžeš si tam zasvietiť fakľu? 

Odpoveď: Nie, fakľa tam nesvieti. 

Otázka: Môžeš si tam teda rozsvietiť vnútorné svetlo? 

Odpoveď: Je to zvláštne, ale z nejakého dôvodu, to nejde, ani vnútorné svetlo mi nejde 

zasvietiť. 

Otázka: Máš si zažiť tú absolútnu tmu, potrebuješ túto skúsenosť? 

Odpoveď: Áno. Ako keby  boli vo mne dve bytosti. 

Prvá hovorí: „Že ona tam nepôjde, pretože tej tme neverí.“  

Druhá hovorí: „Však sa Ti aj tak nič nestane.“ 

Nevedia sa medzi sebou dohodnúť. Sú ako trucovité dieťa, ktoré dupe nohami, že niečo 

chce, ale nevie čo chce a preto dupe. 

Otázka: Môžeš sa s nimi dohodnúť? 

Odpoveď: Tá, ktorá dupe nohami hovorí, že TMY má dosť, pretože je studená, chladná ako 

ľad, a je tvrdá ako ostrý kameň, na ktorom sa môže zraniť. Druhá mi hovorí, že sa nemusím ničoho 

báť, lebo tá TMA je teplá, jemná hrejivá a mäkká.  

Stále sa nevedia dohodnúť. 

Otázka: Môžu sa teda držať obidve spolu za ruky a nastúpiť do tohto výťahu spolu? 

Odpoveď: Prvá hovorí, že je to chladné, studené, tvrdé ako ľad a vníma tú tmu ako 

nekonečné nebezpečenstvo.  Druhá hovorí, že tá tma je pocit absolútneho bezpečia. 

Oni nevedia ako sa tá TMA vo výťahu bude správať. Či zaujme postoj chladu a tvrdého 

ľadu, či hrejivého tepla a mäkkosti. Ja mám pocit, že som v minulosti zažila oboje, preto sú obidve 

vo mne, a každá tvrdí to svoje. 

Otázka: Môžeš ísť teda s tou, ktorá sa tej TMY nebojí? 

Odpoveď: Tá TMA z vnútra výťahu na mňa prehovorila a povedala mi:  

Som taká, akú si ma vytvoríš. Som tvorivá a prispôsobivá. Som tvojím skrytým 

obrazom. Neviditeľným. Som Tvojou súčasťou, nedeliteľnou, tebou samou, ale zámerne 

neviditeľnou.  A som takou, akú ma stvoríš. Som skrytým, tajomným a neviditeľným 

obrazom tvojho vnútra, teba samej a preto som TMA, že som skrytým obrazom aj pred sebou 

samou. 

Vo mne je skrytý obraz ľudskej bytosti a ona ho uvidí  až vtedy, keď sa ponorí hlboko 

do svojho vnútra, a keď sa v svojom vnútri, kde neprechádza svetlo vonkajšieho sveta, dokáže 
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spojiť so svojou vlastnou podstatou. Až tam hlboko vo svojom vnútri. V tej tme, ktorú vníma  

ľudským zrakom ako tmu, môže nachádzať obraz samej seba, ktorý vníma svojím srdcom. 

Preto je to obraz vás samých, ktorý je skrytý pred vami samými. Pretože 

to nie je obraz, ktorý je viditeľný vaším ľudským zrakom, ale je to obraz, ktorý 

môžete vnímať len svojím srdcom. Ten obraz je presne taký,  aký VY sami 

vytvoríte a je veľmi pravdivý. 

Práve preto, že je pravdivý, je hlboko skrytý vo vašom vnútri pred vami samými. 

Pretože týmto obrazom môžete vytvoriť teplo, mäkkosť, nehu, poddajnosť, hrejivé objatie, 

teplo ľudskosti a teplo ľudskej Lásky, ktoré vyžarujete. Ale môžete vytvoriť aj obraz chladu, 

studeného ľadu, tvrdého kameňa, na ktorom sa zraníte, ktorý nie je poddajný, ani mäkký, 

a ktorým nikoho neobjímete, a z ktorého vyžaruje len chlad, a tvrdosť. Tento pravdivý obraz 

o vás samých zostáva hlboko skrytý vo vašom vnútri, pretože navonok pred svetom a pre svet 

si vytvárate rôzne masky, do ktorých sami seba skrývate, a ktoré  svetu ukazujete. 

To, aký vnútorný obraz o sebe samých vo vnútri vytvárate a sami pred sebou skrývate,  

závisí od toho, ako ste ako ľudská bytosť boli zrodení. Okamih vášho zrodenia, je pre celý váš 

ŽIVOT, ako ŽIVOT ľudskej bytosti, na Matke Zemi ten najdôležitejší. Pretože tento okamih vám 

prináša práve to, aký vnútorný obraz vo svojom vnútri vytvoríte, a aký sami pred sebou skrývate. 

Ak v okamihu vášho zrodenia vás zrodila Láska v Jednote a Harmónii bytia, čiže boli ste 

zrodení v posvätnej Láske, ktorá prúdi zo srdca muža a ženy, ktorá prúdi z celých ich bytostí, ktorá 

prúdi z každej jednej bunky ich fyzických tiel, tak váš vnútorný obraz, ktorý vo svojom vnútri 

vytvárate, je tvorený v Láske, ľudskosti, teple Lásky, nehe, mäkkosti a v objatí Lásky, v Harmónii 

a v Jednote. 

Ale ak v okamihu vášho zrodenia nepôsobila Láska, a zrodili ste sa v násilí, v bolesti, či 

v neláske, tak váš vnútorný obraz, ktorý vytvárate, je tvorený bez Lásky, nepôsobí tam neha, nie je 

tam Láska, nie je tam Harmónia a nie je tam ani Jednota. Prebýva tam len bolesť, hlboká bolesť 

z takéhoto spôsobu zrodenia. Táto bolesť, či ju vnímate vedome, alebo je len hlboko uložená 

v nevedomých rovinách vášho bytia, tento vnútorný obraz vo vás vytvára. Pretože táto bolesť 

vznikla z porušenia posvätného princípu zrodenia nového života na Matke Zemi. 

Každý nový život, zrodený na Matke Zemi má posvätné právo na to, aby 

bol zrodený v Jednote, v Rovnocennosti a v Láske medzi dvoma ľudskými 

bytosťami – mužom a ženou, ktorí vzájomnú Lásku k sebe vyžarujú.  

Avšak tento posvätný princíp je na Matke Zemi porušený, a tak mnohí z vás ľudských 

bytostí, ste neboli zrodení v posvätnej Láske medzi mužom a ženou v Rovnocennosti, v Jednote, 

v Harmónii, a tak ani nedokážete túto Jednotu, Rovnocennosť a Harmóniu bytia na Matke Zemi 

obnovovať. 

Láska ako taká, je najzákladnejšie a najposvätnejšie právo i dar každej ľudskej 

bytosti, ktorá žije na Matke Zemi. A je to tak preto, že Matka Zem i VY, ľudské 

bytosti, i stromy, rastliny, zvieratá, kamene,  voda či pôda, čiže všetko, čo žije 

a existuje na Matke Zemi JE STVORENÉ Z ENERGIE LÁSKY a LÁSKA je ich 

súčasťou. Súčasťou každej jednej bytosti žijúcej na Matke Zemi. Preto každá jedna 

ľudská bytosť má posvätné právo byť zrodená v Láske, v  Jednote Lásky. 

Ale keďže vo Vesmíre platí Zákon slobodnej vôle, a vám ľudským bytostiam som slobodnú 

vôľu daroval, môžete sa slobodne rozhodovať, a tak sa stáva, a často sa tak stáva, že sa rozhodujete 

proti Láske a konáte proti Láske. Bolo to vaše slobodné rozhodnutie, že ste tento Zákon posvätnej 
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Lásky medzi mužom a ženou,  prostredníctvom ktorého sa rodí a obnovuje nový život na Matke 

Zemi začali porušovať. 

Neuvedomujete si vo vedomých rovinách svojho bytia akú nesmierne hlbokú bolesť 

porušením  Zákona posvätnej lásky medzi mužom a ženou sami v sebe vytvárate. Neuvedomujete si 

to preto, že tento vnútorný obraz, ktorý vo svojom vnútri vytvárate, je hlboko skrytý pred vaším 

fyzickým zrakom, a pred vaším vedomým rozumom. Tento obraz začínate vytvárať už v prvom 

okamihu svojho zrodenia. 

Keďže som vám daroval slobodnú vôľu a slobodné rozhodovanie, môžete sami svojimi 

vnútornými rozhodnutiami tento obraz vo svojom vnútri meniť. K tomu, aby ste tento obraz vo 

svojom vnútri zmenili, je potrebné nesmierne, nesmierne, nesmierne veľa Lásky. Ak túto Lásku vo 

svojom živote, vo svojom útlom detstve nedostanete, a táto Láska vám nie je daná, aby vás 

vyživovala, vytvárala a napĺňala Láskou vaše bunky vo vašich útlych, detských telíčkach, tak 

nedokážete ten svoj vnútorný obraz vo vašom  vnútri zmeniť. Vytvoríte obraz nelásky, bolesti, 

chladu, ktorý zatvorí vaše srdce a zmení ho na kameň. 

 Práve preto, aby bolo možné liečiť túto nesmierne veľkú bolesť, ktorá                    

sa vytvorila v prvom okamihu vášho zrodenia, ako ľudskej bytosti,                          

som požehnal a daroval ženám, matkám, nesmierne hlboký cit, ktorý                         

VY nazývate MATERINSKÁ LÁSKA.  

MATERINSKÁ LÁSKA je energia Lásky nesmierne hlboká a tak 

nepredstaviteľne hrejivá, teplá, mäkká, nežná, obetavá a žiarivá, že ona dokáže ten 

chlad, studený ľad a tvrdý kameň,  tú bolesť,  svojím teplom roztopiť a zmeniť opäť 

na Lásku, aby táto ľudská bytosť, ktorá sa zrodila v neláske, ak dokáže prijať 

materinskú lásku od svojej matky, ZMENILA tento hlboko skrytý vnútorný obraz, 

ktorý vo svojom vnútri začala vytvárať v okamihu svojho zrodenia. 

Tak tento nesmierne hlboký a krásny ľudský cit - MATERINSKÁ LÁSKA, dokáže liečiť 

a uzdravovať tú prvotnú bolesť, v ktorej bola ľudská bytosť zrodená z nelásky, a ak bol pri jej zrode 

porušený princíp posvätnej Lásky medzi mužom a ženou. Ale opäť tu platí Zákon slobodnej vôle. 

Rovnako matka sama, ale aj dieťa, sa nemusia rozhodnúť túto Lásku, v prípade matky dávať 

a v prípade dieťaťa prijímať. 

Môžu vniknúť aj také situácie, že aj napriek tomu, že matka hlboko miluje svoje dieťa, ktoré 

však bolo zrodené v neláske, a matka dáva svojmu dieťaťu hrejivé teplo materinskej lásky, sa dieťa 

rozhodne túto Lásku neprijať a vytvorí vo svojom vnútri  obraz chladu, tvrdého ľadu a jeho srdce sa 

zmení na kameň. 

Rovnako môže nastať situácia, že dieťa zrodené z takéhoto zväzku v neláske, by dokázalo 

prijať Lásku, ale jeho matka je tak hlboko zranená touto svojou bolesťou, že nedokáže Lásku 

tomuto dieťaťu dať. Aj v tomto prípade si vnútorný obraz, ktorý si táto ľudská bytosť vytvorí,  je 

obraz chladu, tvrdého ľadu a aj jeho srdce sa zmení na kameň. 

A tak vidíte, ako je nesmierne dôležitá Láska od prvého okamihu zrodenia ľudskej bytosti, 

ako je Láska nesmierne, nesmierne, nesmierne dôležitá pre celý jej vývoj a ako to, či ste schopní 

sami sebe a jeden druhému si navzájom odovzdávať Lásku, veľmi výrazným spôsobom ovplyvňuje 

to, koľko Lásky sa vytvorí vo vašich deťoch, kým dospejú a dozrejú na dospelé ľudské bytosti.  

Preto od vás, ľudských bytostí, od vás mužov a žien, a od každej matky závisí, ako bude 

nasledujúca generácia prijímať a dávať Lásku. Dávať Lásku sama sebe i druhým, a prijímať Lásku, 

ktorú dáva sama sebe a prijímať Lásku od tých druhých. 


