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POSOLSTVO SPRAVODLIVOSTI -2.časť 
 

Ďalším posolstvom knihy, ktoré vám zostane uložené je to, že jej Láska ho uzdravila, 

a vyliečila ho práve preto, že ona dokázala ODPÚŠŤAŤ.  

ODPUSTENIE JE DAR SÚCITNEJ LÁSKY. 

Tá mladá žena mala vo svojom srdci súcit, a tak mala aj dar odpustenia.  

ODPUSTENIE je to, čo vás lieči a uzdravuje.  

To hlboké pochopenie a porozumenie, aby ste dokázali odpustiť a byť spravodliví, vám 

prináša Zodpovednosť, pretože ona vás učí vidieť veci a situácie v širších súvislostiach.  

Keď začnete veci vidieť v širších súvislostiach, začnete chápať týmto spôsobom 

dôsledky svojich rozhodnutí a svojich skutkov, a vtedy sa stávate spravodlivými. 

Spravodlivosť je DAR Archanjela Zachariela. 

A nie je Dôvera ako Dôvera, pretože nemôžete dôverovať sami sebe a neveriť Bohu 

a rovnako nemôžete nedôverovať sami sebe a dôverovať, či veriť Bohu, pretože Boh a Láska je 

jedno a to isté. 

Naučili ste sa oddelenosti a nedokážete vidieť a vnímať súvislosti a to, že všetko so všetkým 

súvisí. Je to práve Láska, ktorá so všetkým súvisí. Potrebujete sa naučiť vidieť a vnímať tieto 

súvislosti a najmä to, že Láska všetko vo vašich životoch spája a prepája, a to je to, čo vás všetci 

archanjeli učia, to vám ukazujú a to do vašich životov prinášajú. 

Renesancia bola o Láske. Priniesla krásu do života ľudí, pretože krása je Láska, priniesla 

dôstojnosť ľudským bytostiam, pretože dôstojnosť je Láska a prinavrátila posvätnú lásku medzi 

mužom a ženou.  

Toto renesancia ukazovala na príbehoch Lásky ako bol Rómeo a Júlia, pretože Láska je 

posvätný cit medzi mužom a ženou, a to nie je o peniazoch, nie je to o majetku, nie je to o moci 

a nie je to ani o sexe. 

Preto bol v renesancii taký rozvoj umení, hudby, maliarstva a sochárstva, pretože krása vám 

pomáha vidieť a vnímať Lásku, a tak sa v dnešnej dobe skúste navrátiť ku kráse v umení, 

k prirodzenej kráse, ktorú vidíte v prírode, ktorú stvorila Matka Zem. Táto krása je čistá, úprimná, 

hlboká a pritom je jednoduchá a prirodzená. Táto krása vám pomôže potom vidieť Lásku vo vašich 

životoch.  

Ak nájdete túto Lásku vo svojich životoch, tak začnete vidieť Pravdu vo svetle Lásky 

a potom sa vráti do vašej  spoločnosti Spravodlivosť. Je to tak preto, že platí Zákon ako hore tak 

dole, ako vo veľkom tak v malom, a ako vo vnútri tak navonok. To, čo máte vo svojom vnútri, 

vyžarujete navonok.  

Ak nemáte Spravodlivosť sami v sebe, tak nebude Spravodlivosť ani vo vašej 

spoločnosti.  

Nemôžete mať Spravodlivosť vo svojom vnútri, keď neviete Odpúšťať sami sebe.  

Neviete Odpúšťať sami sebe, ak nemáte vo svojom srdci Súcit a súcitnú lásku.  

Súcit nemáte, ak ste neprevzali Zodpovednosť za všetko, čo sa vo vašom živote deje 

a čo prežívate. 

Zodpovednosť nedokážete prevziať, pretože vám to nedovolí vaša pýcha, pretože ak by 

ste tak urobili, museli by ste sa prestať cítiť byť obeťou.  

Každá krivda vo vašom živote vám niečo zrkadlí a ukazuje.  

Zrkadlí a ukazuje Vám to, čo neprijímate, čo nevidíte vedome,  ale aj to, čo nechcete 

vedome vidieť.  
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Tak by ste museli prevziať Zodpovednosť za všetko, čo je vo vašom vnútri a za všetko, 

čo je okolo vás a vo vašom živote.  

To je Zákon zachovania energie, ktorý hovorí, že všetko čo vytvoríte vo svojich 

myšlienkach, slovách, pocitoch, emóciách a skutkoch zostáva stále vašou súčasťou.  

Každá vaša myšlienka je energia, ktorou tvoríte, a preto je potrebné, aby ste sa naučili 

tvoriť svoje myšlienky s Láskou.  

Myšlienka je nástrojom tvorenia, či si to priznáte alebo nie, a práve preto je tak veľmi 

dôležité, aby ste tvorili krásu, pretože to je Láska.  

Renesancia bola o kráse.  

Začnite vracať krásu do svojich životov, umenia a architektúry. 

Je to uhol pohľadu, ako sa na veci pozeráte a tak nedokážete byť úprimní ani sami k sebe.  

Všeobecným a povrchným posudzovaním boli tieto knihy odsúdené ako knihy plné sexu, pričom 

ste nepochopili hlboké posolstvo týchto kníh, ktoré vám priniesli.  

To, čo bolo podstatné a čo vám v nevedomých rovinách zostalo je skutočnosť, že práve jej 

hlboká Láska ho uzdravila, práve prostredníctvom Odpustenia.  

Mohli ste vidieť, ako mu jej Láska pomáhala vrátiť Dôveru v seba samého a to, ako mu 

Láska vrátila späť Slobodu.  

Až vtedy sa stal sám sebou, teda ľudskou bytosťou naplnenou Láskou, keď sa stal 

slobodným. Potom z tej Lásky dokázal aj konať. A to je to dôležité posolstvo týchto kníh. 

Bola si neúprimná sama k sebe a nedokázala si povedať, že sa Ti tie knihy páčili, že Ťa 

oslovili, hoci si ešte nechápala prečo Ťa oslovili.  

To, čo Ťa oslovilo bola premena človeka, to ako sa menil, keď ho Láska liečila. Sama si 

prešla procesom liečenia Láskou a Odpustením, a tiež si sa zmenila, keď Ťa Láska liečila. 

Výsledky výskumu o tom, ako často denne klamete, nie sú vôbec náhodné.  

Súvisí to s tým, že nie ste úprimní sami k sebe, a teda klamete najmä samých seba.  

A to, čo máte vo svojom vnútri, prežívate aj navonok.  

Preto je vo vašej spoločnosti tak veľa pretvárky, falošnosti a neúprimnosti.  

Úprimnosť je súčasťou Spravodlivosti.    
 

Otázka: Ani ja sama som si posolstvo týchto kníh neuvedomila, prečo je to tak?   

Odpoveď: Lebo ľudia pozdvihli sex na inú rovinu.  

Je to spôsob predávania sa žien za rôznymi účelmi a preto to, čo je dôležité, vôbec nevidia. 

Tým, že je to spoločnosťou šírené, a spoločnosť to v podstate vytvára lebo ju riadia muži, 

ktorí toto chcú, pretože oni sú tými užívateľmi toho.  

Tak sa tým zatieňuje skutočná hodnota Lásky a Spravodlivosti pod úplne niečo iné, a to je 

vkladané ako Pravda a správne, a to sa vnáša do nevedomia celého ľudstva.                 

Preto to ľudia berú ako normu, že je to v poriadku. 

 Aj ženy to prevzali, preto aj ich vnútorná hodnota je veľmi nízka a odovzdávajú sa mužom 

či ženám nielen za peniaze ako predajné, ale aj za určité výhody, za čokoľvek, čo ich niekam 

posunie, čiže aj ony to prijali sami v sebe za niečo normálne a Láska sa  vzdialila zo všetkých sŕdc 

ľudských bytostí. 

 


