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POSOLSTVO SPRAVODLIVOSTI -1.časť 
 

 

Na seminári o Archanjelovi Zacharielovi sa počas diskusie začalo hovoriť o knihe                       

„Päťdesiat odtieňov sivej“.  

Všeobecné odmietnutie tejto knihy ma síce zaskočilo, ale nedokázala som povedať, že som 

to cítila ináč, že mne sa tá kniha páčila a nepostavila som sa na obhajobu tejto knihy. 

Zrazu sme počuli v miestnosti náhle silné prasknutie. Na to nám prednášateľ  povedal,             

že prišla „Biela pani“, ktorá chodí po arkádach zámku a chodieva sa modliť do kaplnky za muža, 

ktorého milovala. Bola to grófka, ktorá žila na zámku a jej manžel, ktorého milovala, padol v boji 

proti Turkom. Opäť ju vydali za brata jej zosnulého manžela, ktorého však nemilovala a tak bola 

veľmi nešťastná.  

Ja som vnímala, že prišla nádherná žena celá v bielom, ktorá stála vo vstupe do miestnosti, 

kde prebiehala diskusia. 

Naša diskusia pokračovala ďalej a keď skončila, tak som cítila, že mám zostať  na diskusiu 

aj s ďalšou skupinou. Vnímala som počas tejto druhej diskusie túto bytosť, ako stála pri krbe 

a počúvala, o čom sa rozprávame. Cítila som vo svojom srdci, že bola smutná. 

Keď sa už blížil ku koncu čas vyhradený na diskusiu aj s druhou skupinou, začala som cítiť, 

že niečo nie je v poriadku. Nemohla som dýchať. Nedalo sa mi nadýchnuť, ale ani som nemohla 

vydýchnuť a cítila som veľkú ťažobu na srdci. Vnímala som ako mi  povedala: „Píš“ 

Strácate Lásku z vašich životov.  

A v Láske je skrytá Pravda.  

A v Pravde je ukrytá Láska.  

Ak stratíte Lásku, potom neuvidíte Pravdu.  

Ak nevidíte Pravdu, neviete sa postaviť za Spravodlivosť, a tak sa Spravodlivosť stratí 

v spoločnosti.  

Ak sa stratí Spravodlivosť a ani nevidíte, kde je Pravda, potom strácate Vieru v Lásku 

a Dôveru v seba samých.  

Ak stratíte Vieru a Dôveru, zomiera Nádej vo vás samých a stratí sa Láska z celej 

spoločnosti aj z vás samých. 

Vnímala som, že mi hovorí, že nechápe o čom sa rozprávame a pozerá sa na nás v nemom 

úžase a celý čas čaká, kedy začneme hovoriť o Láske, pretože práve Láska nám ukáže Pravdu, aby 

sme dokázali nájsť Spravodlivosť v sebe samých, a aj v celej spoločnosti.  

Povedala mi, že je nesmierne smutná a už celé veky pozoruje, ako sa z nás stráca Láska, 

a ako je jej stále menej a menej v spoločnosti a v ľudských bytostiach. 

Dovoľujeme neláske, teda zlu, aby sa v nás zakoreňovalo a aby sa ukotvovalo v celej 

ľudskej spoločnosti. 

Nad ránom, keď som sa prebúdzala, som vnímala, že chce pokračovať vo svojom posolstve, 

a tak som vstala a začala písať jej odkaz pre mňa, ale nielen pre mňa. 

V celom kole osudu vás všetci archanjeli učia vnímať Lásku a jej kvality.  

Všetci archanjeli vám prinášajú do vašich životov dary a dostanete ich vtedy, ak sa vzdáte 

svojej pýchy a prijmete Zodpovednosť za všetko to, čo  sa vo vašich životoch deje. 

       Archanjel  Gabriel Lásku zhmotňuje. Pretože, čo je to život a životné sily?                   

To je Láska v hmote. 

       Archanjel Rafael vám pomáha rásť, a tak Láska rastie. Rast je priame pôsobenie 

Lásky v živote. 
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       Archanjel Anael vám dáva Súcit.  

       Archanjel Samael vám dáva Vnútornú silu a ňou Vám pomôže vo vašom 

vnútornom prerode.  

       Archanjel Michael vám daruje Dôveru v seba samých, teda uvedomenie si samého 

seba – „JA SOM“.  

       Archanjel Zachariel vám pomôže vidieť Lásku v Pravde a Pravdu v Láske.  
 

Keď sa tak stane, potom vidíte tú Spravodlivosť, ktorú vám Archanjel Zachariel prináša, 

pretože keď Pravdu vnímate v Láske, už nie je subjektívna, ale stáva sa objektívnou. 

Kniha „50 odtieňov sivej“ a jej pokračovania, nesú v sebe hlboké posolstvo.  

Ten balast okolo tam bol preto, aby to bolo pre ľudí zaujímavé a prečítali si to.  

Posolstvo tých kníh bolo o Láske.  

A to o Láske medzi mužom a ženou a o materinskej láske.  
 

To sú dva základné a posvätné princípy na Matke Zemi, pretože posvätná láska medzi 

mužom a ženou je princíp, prostredníctvom ktorého sa rodí a obnovuje nový život na Matke Zemi. 

Tento princíp je však porušený, a tak sa nový život nerodí v Láske, v Jednote a v Harmónii, pretože 

muž a žena nie sú vo vašej spoločnosti Rovnocenní. 

Druhý posvätný princíp je materinská Láska, ktorá dokáže v ľudskej bytosti uzdraviť to,             

čo vytvorila neláska pri jeho zrodení. 

Tá kniha bol v princípe rovnaký príbeh o hlbokej Láske medzi mužom a ženou, ako sú aj iné 

príbehy o Láske, pretože tá mladá žena svojou Láskou, tým, že ho dokázala milovať, ho uzdravila.  

V knihe bolo ukázané, aké  nesmierne je deštrukčné pre ľudskú bytosť, ak nedostane Lásku 

pri svojom zrode a ak dieťa nedostane materinskú lásku. 

Intuitívne siahli po knihe ženy, pretože najprv sa potrebujú uzdraviť ženy a vyliečiť všetku 

bolesť uloženú vo svojich srdciach, aby potom mohli milovať svojich mužov bez podmienok,                       

tak aby ich svojou Láskou liečili. 

Tá kniha vás v niečom priťahovala, ani ste nemuseli vedieť v čom, pretože to bolo 

intuitívne. Prezradím vám, že to, čo vás oslovovalo, bola hĺbka súcitu v srdci mladej ženy, pretože 

je to práve súcitná láska, ktorá jej pomáhala ODPÚŠŤAŤ.  

Ak by nemala v srdci súcit, nedokázala by odpustiť jemu a ani sama sebe, a tak by 

nedokázala uzdraviť jeho srdce, aby opäť začal veriť v Lásku a v samého seba.  

Posolstvo tých kníh je, že hlboká Láska, bezpodmienečná Láska, Súcit a Odpustenie vás 

dokážu uzdravovať. Tým, že on bol zrodený v neláske a nedostávalo sa mu materinskej lásky, 

pôsobilo naňho, ako na ľudskú bytosť, veľmi deštruktívne.  

Všetky choroby spôsobuje nedostatok Lásky, či už na našom fyzickom tele alebo na duši. 

 Potrebujete opäť nájsť Lásku a potrebujete začať chápať Lásku v širších súvislostiach,             

aby ste začali vidieť Pravdu vo svetle Lásky, len vtedy nájdete Spravodlivosť. 

Tým, že princíp posvätnej lásky medzi mužom a ženou je hlboko narušený, bola  kniha 

napísaná tak, aby zaujala človeka dnešnej doby, ale na nevedomých rovinách vám posolstvo,                 

ktoré prináša zostalo. 

Uložilo sa to posolstvo, že ak sa deťom nedostáva  materinská láska a nie sú zrodené 

v Láske, je to pre ich vývoj nesmierne deštruktívne, a tieto ľudské bytosti nedokážu sami seba 

uzdraviť, a tak ubližujú druhým ľudským bytostiam, pretože nedokážu dať Lásku sebe  samým. 

 

 


