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MATERINSKÁ LÁSKA – 3.časť 
 

Celý systém a kolobeh, ktorý vo vašej spoločnosti funguje a je udržiavaný, je riadený 

práve prostredníctvom HIERARCHIE a PEŇAZÍ, pričom peniaze sú len nástrojom strachu 

k tomu, aby vás strach dokázal ovládať, manipulovať a využívať.  

Vedzte, že peniaze boli vytvorené práve za týmto účelom. Peniaze sú jedným 

z najmocnejších nástrojov strachu k tomu, aby prostredníctvom nich vás strach udržiaval 

v systéme falošných obrazov a ilúzií  spôsobu života na Matke Zemi. 

Ak by neexistovali peniaze, nemohol by strach vytvoriť hierarchiu a celý 

hierarchický systém, ktorý v súčasnosti vo vašej spoločnosti funguje a veľmi 

hlboko si uvedomte toto prepojenie peňazí a hierarchie moci vo vašej spoločnosti.  

Pretože sú to práve peniaze, ktoré matky odtrhajú od vašich detí, a ktoré deti 

vytrhávajú z náručí svojich matiek, pretože v rámci  hierarchického systému sú peniaze takým 

dokonalým prostriedkom k ovládaniu a manipulácii, že práve pomocou ich nedostatku, 

pričom si uvedomte, že práve tento nedostatok je vytvorený zámerne a umelo, musia ísť 

matky malých detí pracovať, lebo ich muži a otcovia týchto detí,  nedokážu zarobiť toľko 

peňazí, aby títo muži mohli svoje rodiny uživiť sami. 

Všimnite si čo sa pritom deje, lebo nie je to len tá skutočnosť, že ženy musia                        

ísť pracovať a svoje deti zverujú do starostlivosti druhých ľudí, ale je to aj skutočnosť,                  

že muži sa nedokážu dostatočne postarať o svoje rodiny a teda nemôžu napĺňať svoje 

základné posvätné poslanie. Tým, že ženy pracujú rovnako ako muži, stále rastie ich mužská 

energia, a tak nedokážu napĺňať svoje základné a posvätné poslanie a tým je :                                           

MILOVAŤ, MILOVAŤ, MILOVAŤ, BEZ PODMIENOK MILOVAŤ SVOJICH 

MUŽOV, DETI A SAMÉ SEBA, A V TEJTO LÁSKE VYTVÁRAŤ RODINU. 

 RODINA JE ZÁKLADNÝM, JEDNÝM  Z  NAJZÁKLADNEJŠÍCH  

PRVKOV, K OBNOVE NOVÉHO ŽIVOTA NA MATKE ZEMI V LÁSKE. 

Tak sa stráca Láska z vašej spoločnosti, pretože tieto ženy stále viacej a viacej 

posilňujú mužskú energiu vo svojom vnútornom chráme a tým, že stále viacej a viacej je 

mužskej energie, aj ženy získavajú schopnosť bojovať.  

Tak začínajú bojovať so svojimi mužmi, sami začínajú chrániť a živiť svoje deti.  

Tak sa stráca posolstvo rodiny a vaše rodiny sa rozpadávajú, a vaše deti nevidia 

príklad posvätnej Lásky medzi mužom a ženou, a tento príklad si potom berú do svojho 

života, do svojej dospelosti. 

Toto máte ďalší uzatvorený kruh.  

Sú to tie ďalšie roviny, ktoré vytvára hierarchia moci prostredníctvom peňazí.                      

Keďže je všetko so všetkým prepojené a previazané, tak sa pomaly a postupne menia energie, 

ktoré pôsobia vo vašej spoločnosti a vedzte, že oni sa musia zmeniť, lebo sa menia v súlade 

s tým, ako pôsobia Vesmírne zákony a oni pôsobia stále rovnako, či VY konáte v súlade 

s týmito zákonmi, alebo konáte proti nim. 

Pretože vám všetkým bolo vzaté Poznanie o tom, ako pôsobia Vesmírne zákony, 

v súčasnosti celá vaša spoločnosť ako celok idete a konáte proti Vesmírnym zákonom. 
 

Uvedomte si, že je potrebné vrátiť Lásku do vašich sŕdc a rodín. A vedzte, že 

ZÁKLADNOU  ÚLOHOU ŽENY,  JE  MILOVAŤ, MILOVAŤ, MILOVAŤ, BEZ 

PODMIENOK MILOVAŤ SAMÚ SEBA, SVOJHO MUŽA  A SVOJE DETI.  
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Práve preto je Materinská Láska tak nesmierne dôležitý  posvätný princíp na 

Matke Zemi, pretože ŽENA je tá, ktorá učí Láske a ktorá dáva Lásku svojim deťom 

a to nerozdielne chlapcom i dievčatám.  

Preto je potrebné aby ženy, matky, učili svojich synov a dcéry Láske, a aby ich 

učili milovať v prvom rade samých seba, bez podmienok milovať samých seba a aj tých 

druhých. Pretože potom tieto deti, ak ich matky začnú milovať aj samé seba, dokážu 

v tejto Láske budovať a postaviť svoj vnútorný chrám, kde v tejto Láske a v tomto 

vnútornom chráme budú bez podmienok ROVNOCENNE prijímať svojho vnútorného 

muža a svoju vnútornú ženu.  

Ak táto Láska je ich súčasťou nerozdielne, nedeliteľne a neoddeliteľne, dokážu 

s Láskou aj sami sebe bez podmienok Odpúšťať.                     

Tak ako Odpúšťajú sami sebe, budú vedieť Odpúšťať aj druhým.  

Keď vo svojom vnútornom chráme budú prebývať v Rovnocennom postavení 

vnútorný muž a vnútorná žena, stane sa tak aj vo vašej spoločnosti. 
 

Vaše deti, sú tie bytosti, ktoré môžu prinavrátiť Lásku do vašej 

spoločnosti a preto je potrebné, aby opäť vaše ženy a matky mohli 

MILOVAŤ, MILOVAŤ, MILOVAŤ, BEZ PODMIENOK MILOVAŤ 

SAMU SEBA, SVOJE DETI  A  SVOJHO MUŽA.   

Aby v tejto Láske učili svoje deti, a aby touto Láskou otvárali a uzdravovali 

srdcia svojich mužov, aby sa prostredníctvom bezpodmienečného odpustenia uzdravili 

srdcia všetkých žien a mužov, a energia Lásky potom rozpustí všetku bolesť, ktorú 

nosíte v svojich srdciach a tie sa naplnia energiou Lásky.  

Ak vo vašich srdciach bude prebývať Láska, nebude v nich už miesto pre strach.  

Láska ten strach rozpustí. 
 

Najmä si uvedomte, že nejde jedno od druhého odtrhnúť a izolovane to posudzovať, 

lebo všetko so všetkým súvisí, všetko je prepojené v kruhu, z jedného vyplýva druhé 

a z druhého vyplýva to prvé, a práve preto sa potrebujete zase učiť vnímať v JEDNOTE, nie 

oddelene, ako sa pozeráte doteraz. Keď veci vnímate oddelene, nesmiernym spôsobom všetko 

hodnotíte, posudzujete, porovnávate, kritizujete, prehodnocujete a práve to je ten okamih, keď 

v sebe vytvárate bolesť, neodpustenia a pocity vín.  

Ale keď sa začnete na veci pozerať v súvislostiach, keď začnete vnímať JEDNOTU, 

ktorá všetko spája a prepája, tak začnete vnímať, vidieť a cítiť toto Poznanie, Pochopenie, 

ktoré vám pomôže všetko v Láske, hlbokej Láske prijať a prijať všetko bez podmienok, 

a rovnako bez podmienok aj všetko ODPUSTIŤ. 

Vaše neodpustenia, pocity vín, hodnotenie a nepochopenie vznikajú práve preto, že 

vám bolo zobraté vaše Poznanie a schopnosť vidieť všetko v súvislostiach práve pomocou  

Poznania. Toto je ďalší kruh, ktorý strach vytvoril za tým účelom, aby vám na jednej strane 

zobral vaše Poznanie a na druhej strane, aby ste sami v sebe vytvárali pocity vín 

a neodpustení. 
 

Vedzte, že to, čo vytvára a buduje IMUNITNÝ SYSTÉM v každej ľudskej 

bytosti je MATERINSKÁ LÁSKA. 

Je to Láska matky, ktorá chráni svoje dieťa, svoje novonarodené dieťa 

pred všetkými chorobami, a práve prostredníctvom tejto Lásky, ktorú dáva 

matka svojím deťom, materským mliekom zo svojich pŕs, láskavými a nežnými 
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dotykmi svojich rúk, nehou a láskou naplneným pohľadom, keď sa díva na svoje 

dieťa, každým objatím, pohladením, slovom, pohľadom, dotykom, touto Láskou 

vytvára a buduje vo svojom dieťati jeho Imunitný systém.  

Toto je ďalší dar, ktorý som vám prostredníctvom Lásky daroval.                       

Je to práve energia Lásky, ktorá vás chráni pred akýmkoľvek ochorením.                

Je to práve dar žien, matiek  milovať, milovať bez podmienok a milovať 

bezhranične svoje deti, ktoré prostredníctvom tejto Lásky deti chránia pred 

chorobami.  

Od narodenia v nich Láska vytvára a buduje ich Imunitný systém, ktorý 

sami potom ako dospelé ľudské bytosti s tou Láskou, ktorú prijali a naučili sa od 

svojich matiek vytvárajú a budujú už sami. 

Aj podľa toho, aký je stav chorôb vo vašej spoločnosti, môžete vidieť koľko Lásky 

a či nelásky prebýva vo vašej spoločnosti. A tak to je. Pretože od toho ako milujete sami seba, 

naozaj hlboko vo svojom vnútri, a to je ten skrytý obraz, ktorý vytvárate a budujete vo svojom 

vnútri, a  ktorý je skrytý vo vnútri pred vami samými, od toho závisí, či ste zdravý alebo 

chorý.   

Tak sami môžete vidieť, ako je Láska dôležitá vo vašich životoch 

a ako vás sprevádza od prvého okamihu, od vášho zrodu celým životom              

až po smrť, keď vaša duša opustí vaše fyzické telo, aby sa duša navrátila 

DOMOV, kde je nekonečná, všeobjímajúca a bezpodmienečná LÁSKA, 

KTOROU VY SAMI  STE, A KTORÁ JE VAŠOU PODSTATOU. 

Akákoľvek choroba, či ochorenie, ktoré sa prejaví vo vašom 

fyzickom tele, je prejavom nelásky k sebe samému a tak to je.  
Toto si prosím veľmi hlboko, veľmi hlboko sami v sebe a vo svojom vnútri uvedomte. 

Choroba je nedostatok Lásky k sebe samému, a prejavuje sa práve preto, 

že sami seba hodnotíte, posudzujete, kritizujete a spätne prehodnocujete svoje 

rozhodnutia.  

Vytvárate si tak neodpustenia a pocity vín, zlyhaní, nehodností, 

pochybnosti o sebe samých, ponížení, odmietnutí samých seba, zatratenia samých 

seba, alebo si z rôznych pocitov krívd vytvárate hnev, zlosť, nenávisť, ktoré 

vytvárate ako dôsledok toho, že nedokážete odpúšťať.  

Ale to, že nedokážete odpúšťať, je opäť nedostatok Lásky k sebe samým. 
 

Toto je ďalší uzatvorený kruh. 

V tomto kruhu z jedného vyplýva to druhé a z druhého vyplýva to prvé.  

A tak môžete sami vidieť a vnímať, ako je energia Lásky, ktorou Vy sami ste,  

prepojená a previazaná s vaším Imunitným systémom, a ako nedostatok Lásky vytvára vo 

vašom fyzickom tele rôzne ochorenia a choroby. 

Láska je alfou i omegou vášho Života.  

Láska je alfou i omegou Života na Matke Zemi. 

Láska je alfou i omegou Života v celom Vesmíre. 

Z Lásky všetko bolo stvorené a zrodené  a preto  

Láska je alfou i omegou všetkého živého v celom Vesmíre. 


