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MATERINSKÁ LÁSKA – 2.časť 

Tento posvätný princíp Lásky medzi mužom a ženou, prostredníctvom ktorého sa rodí nový 

Život na Matke Zemi v Láske, v Jednote a v Harmónii, keď je naplnený,  spôsobí,  že to najlepšie 

z muža a ženy prechádza do dieťaťa a tak každá ďalšia generácia zrodená z  posvätného princípu na 

Matke Zemi, by bola stále viacej a viacej naplnená Láskou, Láskou k samému sebe, Láskou 

k druhým ľuďom, Láskou k Matke Zemi, Láskou k všetkým formám Života na Matke Zemi, ale 

sami vidíte, že sa tak vo vašej spoločnosti nedeje. 

Je to práve preto, že tento posvätný princíp je vo vašej spoločnosti porušovaný.  

Druhý posvätný princíp, ktorý vám ako ľudským bytostiam bol darovaný, všetkým rovnako 

a nerozdielne, je posvätný princíp Materinskej Lásky, ale aj tento posvätný princíp je stále vo 

vašom svete nenaplnený.  

Je to tak preto, že bolesť, ktorú mnohé ženy cítia, im bráni aby tento svoj dar, materinskú 

lásku, vo svojich srdciach rozvinuli. Rovnako často sa stáva, že nie je matkám dovolené, aby svojou 

Láskou deti objímali a zahrňovali, aby touto svojou Láskou svoje deti vyživovali. 

Potrebujete si uvedomiť, že je to práve Materinská Láska, ktorá dokáže uzdraviť bolesť, 

ktorá začala vytvárať vnútorný obraz chladu a studeného ľadu pri jej zrodení, ak táto ľudská bytosť 

nebola zrodená v Láske posvätného princípu zrodenia nového života na Matke Zemi, ale bola 

zrodená v neláske. 

Až po tomto vysvetlení som sama sebe dovolila, aby som nastúpila do výťahu, ktorý prišiel, 

pretože som prestala mať obavy, že v ňom bude chlad a studený ľad, tvrdý ako kameň, ktorý by ma 

zraňoval, pretože som pochopila, že ten výťah bude taký, aký  obraz si vo svojom vnútri sama 

vytvorím. Keďže ja som bola zrodená v Láske  posvätného princípu a zároveň som bola 

bezpodmienečne milovaná, prijímaná a obklopená materinskou láskou, teraz viem a verím, že to 

moje vnútorné prostredie je naozaj teplé, že je tam neha, mäkkosť, že sa v ňom môžem kúpať, že 

ma bude maznať, ako keby som ležala v páperí. Fyzicky teraz cítim aká je tá tma teplá, aká je 

mäkká a nežná, a že ma sama drží. Nemusím vôbec nič robiť, ako keby som ležala na pierkach, 

ktoré ma nadnášajú a toto cítim vo svojom fyzickom tele a v srdci. 

Keď  ľudská bytosť dostane takýto dar, aký som v tomto živote dostala ja, tak sa dokáže 

naučiť Lásku dávať sama sebe, dávať ju druhým a odovzdávať ju svojím deťom.  

Keď je vnútorný chrám ľudskej bytosti vytvorený z  Lásky, tak sa môže 

potom OPÄŤ NAUČIŤ ODPÚŠŤAŤ  SAMA SEBE A AJ TÝM DRUHÝM.   

ODPUSTENIE JE DAR. ODPUSTENIE JE NESMIERNE VEĽKÝ DAR.  

Nepredstaviteľne veľký dar, pretože je to práve Odpustenie, ktoré vám ľudským bytostiam 

pomáha stále obnovovať vnútorný obraz, ktorý je hlboko skrytý vo vašom vnútri pred vami 

samými, a pomáha vám tento obraz obnovovať v Láske. Keď sa naučíte ODPÚŠŤAŤ, a prijmete 

tento dar ODPUSTENIA ako svoju nedeliteľnú, nerozdeliteľnú a neoddeliteľnú súčasť, tak vtedy 

dokážete zachovávať tieto obidva posvätné princípy, pre obnovenie a zrodenie nového života na 

Matke Zemi v Láske, v Jednote a v Harmónii vo svojom vnútri, a v sebe samých, aby sa stali vašou   

nedeliteľnou,  nerozdeliteľnou a neoddeliteľnou súčasťou. 

Toto máte opäť v kruhu, lebo jedno vyplýva z druhého a druhé vyplýva z prvého. Jedno bez 

druhého neexistuje, a tak sú navzájom prepojené, previazané a spolupôsobia v kruhu. 
 

Otázka: A čo otcovská láska a rola otcov? 

Odpoveď: Je tiež dôležitá, ale nie je tak prepojená s dieťaťom ako je rola a posvätná úloha 

matky.  
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Lebo matka je s dieťaťom spojená vlastnou krvou. Práve preto je Materinská 

Láska, tak nesmierne silné puto medzi matkou a dieťaťom.           

Dieťa je časťou svojej matky.  Je jej súčasťou.  

V tomto význame je dieťa nedeliteľnou,  nerozdeliteľnou a neoddeliteľnou 

súčasťou matky, a preto puto medzi Matkou a dieťaťom JE PUTO NA CELÝ  

ŽIVOT. Nie je možné ho zmeniť a zrušiť.  

Preto je Materinská Láska a materinský cit tak nesmierne dôležitý. 

Preto má Materinská Láska takú nesmierne veľkú liečivú silu v prípade detí.   

Ak sa dieťa samé rozhodne túto liečivú silu materinskej lásky neprijať, ale rovnako, ak táto 

Materinská Láska nie je dieťaťu daná, má to nesmierne veľkú deštruktívnu silu pre dušu dieťaťa. 

Ak matka z akýchkoľvek dôvodov nedokáže svoje dieťa milovať, ak mu nedokáže Lásku poskytnúť 

a dávať, má to nesmierne bolestné a drvivé účinky pre dušu dieťaťa. 
 

Začala som cítiť veľmi zvláštny pocit vo svojom tele. Je to ako keby som bola zavalená 

obrovským balvanom, ale pritom ten balvan je veľmi zvláštny. On je priesvitný, ale napriek tomu je 

tak nesmierne ťažký, aj keď cez neho vidím. Mal by byť ľahký ako vzduch, keď je priesvitný, ale 

on ma nesmierne drví, utláča ma do zeme, nemôžem sa pod ním ani pohnúť, ani mi nedovolí sa 

nadýchnuť, hoci to vyzerá, že na mne nič nie je, lebo je to len vzduch. Je to tak nesmierne drvivé 

a ťažké, že to cítim, akoby to drvilo úplne na kúsky nie len moje srdce, ale aj každú jednu bunku 

v mojom tele a hoci navonok vôbec nič nie je vidieť, tak ja nie som schopná v tomto zovretí a pod 

týmto kameňom vôbec dýchať a žiť. 

Je to nes-mier-ne,  ne-s-mie-r-ne, n-e-s-m-i-e-r-n-e  ť-a-ž-k-é. 

Otázka: Čo spôsobuje, že je to ťažké, čo je ten kameň? 

Odpoveď: Je to ne-lás-ka. Ne-dos-ta-tok Lás-ky. Je to ch-lad, nev-ší-ma-vosť.                   

Je to po-cit ne-dos-ta-toč-nos-ti. Je to po-cit, že nie som do-sť dob-ré  die-ťa, aby ma              

ro-di-čia  mi-lo-va-li.  

Je to tá ľa-hos-taj-nosť dos-pe-lých k to-mu, ako vy-ras-ta-jú de-ti bez Lás-ky.              

Je to ne-lás-ka dá-va-ná de-ťom. Je to všet-ka ne-po-zor-no-sť k pot-re-bám de-tí.  Je to zat-

vá-ra-nie očí pred zod-po-ved-nos-ťou za de-ti, za to ako vy-cho-vá-va-me  nas-le-du-jú-cu    

ge-ne-rá-ciu, či v lás-ke a-le-bo v ne-lás-ke. Sú to všet-ky  po-ci-ty  zly-ha-ní  de-tí. Je to aj      

zod-po-ved-no-sť nás dos-pe-lých, kto-rú pre-ná-ša-me na út-le te-lá svo-jich detí. Oni ju                

ne-do-ká-žu nie-sť. Z to-ho všet-ké-ho sa u de-tí vyt-vá-ra po-cit, že nie sú hod-né Lás-ky,               

že nie sú hod-né byť mi-lo-va-né. 

Otázka: Máme s tým kameňom niečo urobiť? Či je ti to len ukázané? 

Odpoveď: Je mi u-ká-za-né to, čo cí-tia  de-ti, a-ko sú v tom v-še-t-kom  zov-re-té,             

a-ko  ich to du-sí a dr-ví. 

Pritom je to naša Zodpovednosť, nás dospelých ľudských bytostí, aký svet a aké podmienky 

pre život našim deťom vytvárame. Je to viacej rovín, ktoré spolu súvisia a sú spolu previazané. 

Súvisí to s vaším vnútorným chrámom, ktorý potrebujete vo svojom vnútri obnoviť v Láske. Váš 

vnútorný chrám, aby ste ho v Láske obnovili, potrebuje k tomu to, aby ste začali sami sebe 

Odpúšťať. 

A zase sme pri Odpustení sebe samým a vedzte, že práve preto, že dieťa               

je  krvou, bunkami a DNA spojené na celý svoj život so svojou matkou,                         

je Materinská Láska preňho najdôležitejší cit v jeho živote.  

Práve preto, že vo vašej spoločnosti začali ženy bojovať za rovnoprávne postavenie 

s mužmi, sa posilnila a znásobila mužská energia vo vašej spoločnosti, a tak ženy vo vašej 
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spoločnosti príliš skoro odkladajú svoje deti do starostlivosti druhých ľudských bytostí,                              

a odchádzajú od svojich detí a zo svojich domovov za prácou. Za tou prácou, ktorú majú vykonávať 

muži. Ženy majú málo času na svoje deti, a práve preto, že musia pracovať ako muži, nepoznajú 

hlboké túžby a potreby svojich detí, lebo všetok čas, ktorý majú k dispozícii im pohltí práca 

potrebná na zabezpečenie živobytia rodiny a im nezostáva čas pre svoje deti, a ani čas pre seba 

samé. 

Toto je práve tá Zodpovednosť, to je Zodpovednosť vás dospelých, ktorú 

prenášate na svoje deti, na ich útle plecia, aby oni samé uspokojovali svoje 

hlboké túžby po Láske, ukryté v ich detských srdciach.  

Keď VY im tú Lásku nedáte, neukážete im ju, nedáte im príklad, a už som vám veľa krát 

povedal, že ako ľudské bytosti sa učíte príkladom, a rovnako som vám už povedal, že deti budú 

vždy robiť to, čo vidia robiť svojich rodičov a nie to, čo im rodičia hovoria, že by mali robiť, tak sa 

stále viacej a viacej bude vo vašej spoločnosti ukotvovať neláska. 

Ste to práve VY, ktorí sa potom do  prostredia nelásky, ktoré vytvorí nasledujúca generácia, 

teda vašim deťom, vnukom a pravnukom narodíte. Oni vám budú odovzdávať práve tú nelásku, 

ktorú VY ich teraz učíte. 

Opäť vám poviem, že je potrebné, aby ste si uvedomili, že všetko so všetkým súvisí.  

Aby ste obnovili pôvodnú Jednotu a Harmóniu bytia na Matke Zemi je 

potrebné, aby ste začali Odpúšťať sami sebe i druhým, aby ste v Láske obnovili svoj 

vnútorný chrám, kde v Rovnováhe a Rovnocennom postavení prebýva vnútorný muž 

a vnútorná žena, aby ste obnovili princíp posvätnej Lásky medzi mužom a ženou, kde 

muž a žena sú síce rozdielni, ale navzájom absolútne Rovnocenní.  

Práve preto, že sú rozdielni,  je možné obnovovať nový život na Matke Zemi 

v Jednote a Harmónii bytia.  

Je nesmierne dôležité, aby bolo dovolené ženám a matkám voľne a slobodne 

dávať a ukazovať svojim deťom Materinskú Lásku. Aby ženy mali dostatok času, aby 

Lásku mohli dávať svojim deťom, mužom i sami sebe.  

Zároveň je nesmierne dôležité dovoliť mužom, aby sa mohli postarať 

a zabezpečiť svoje rodiny, svoje ženy a deti, aby aj muži mohli naplniť svoje základné 

a posvätné právo pri obnove života na Matke Zemi. 

Všimnite si, že všetko je spolu previazané a prepojené.  

Keď porušíte jeden z princípov, postupne sa narušia aj ostatné.  

Je to tak preto, že porušením jedného  posvätného princípu, poruší sa Rovnováha, Jednota aj 

Harmónia. Aby ste ju opäť mohli vytvoriť na Matke Zemi, potrebujete obnoviť všetky tieto 

princípy. Nie je možné dodržiavať a uplatňovať len jeden princíp a ostatné porušovať.  

Potrebujete obnoviť všetky. 

Každý z vás, či už muž, či žena má svoju základnú a posvätnú úlohu pri obnovení a zrode 

života na Matke Zemi, a u každého z vás je rozdielna, ale nesmierne dôležitá a nezastupiteľná. 

Práve preto si uvedomte, naozaj uvedomte, že ste si absolútne navzájom Rovnocenní. 

Práve túto ROVNOCENNOSŤ potrebujete pochopiť, precítiť, uvedomiť si 

a naozaj prijať naspäť ako svoju súčasť.  

Pretože až vtedy, keď prijmete naspäť Rovnocennosť, tak až vtedy, dokážete 

zmeniť celý hierarchický systém, ktorý ste v spoločnosti vytvorili, ako dôsledok toho, 

že sa stratila Rovnocennosť. 


