
PONÍŽENIE – 2.časť 
 

A toto sa vám  ako ľudstvu stalo v civilizácii, ktorá postavila pyramídy na území dnešnej 

Bosny a Hercegoviny. Bolesť, ktorú ste vtedy sami v sebe vytvorili, som vám vysvetlil už dávnejšie 

v posolstve „Bolesť v ľudských srdciach“, 1.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=1254,                    

2.časť : https://posolstvalasky.sk/?p=1263 , 3.časť:  https://posolstvalasky.sk/?p=1265,                     

4.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=1267,   5.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=1269 . 

Táto bolesť bola nesmierne veľká a práve túto nesmiernu bolesť ste si cez pamäť svojich 

buniek  a prostredníctvom DNA odovzdávali z generácie na generáciu. 

Veľmi pomaly a nežne tak, ako Láska pôsobí, prichádzalo k zmene vnímania ľudských 

bytostí, k zmene ich poznaní a skúsenosti a tak opäť Láska zmenila ľudské srdcia, aby opäť mohli 

žiariť SVETLOM LÁSKY.  

Museli ste najprv prejsť  tú nesmierne dlhú cestu, ktorá trvala 80 000 rokov, kým ste opäť 

dospeli do tohto bodu, že môžete ako VEDOMÉ BYTOSTI prijať svoju ZODPOVEDNOSŤ              

a  zrušiť všetky kliatby a prekliatia, ktoré ste v tých dávnych časoch v Bosne, v svojej bolesti 

vytvorili. 

Mimozemská civilizácia, ktorá vtedy prišla, priniesla na Matku Zem, nie len nadradenosť 

a hierarchiu moci, ale aj sexuálnu manipuláciu, čím sa  vytvorilo  nesmierne veľké PONÍŽENIE 

ľudskej bytosti ako takej a tým myslím poníženie nie len žien, ale aj poníženie mužov. 

Pretože slovo „prostitúcia“ neznamená len to, že ľudská bytosť predáva 

svoje telo, ale je to aj o tom, že predáva svoju česť, svoje presvedčenia a zásady,  

predáva samú seba ako ľudskú bytosť. 

A toto všetko vytvorilo Poníženie. 

A práve preto je na Matke Zemi stále tak veľa krutosti. 

A teraz sa pozri kde všade vo vašej spoločnosti sú ľudské bytosti ponižované a akým 

spôsobom sa predávajú 

A dôsledkom krutosti, jej energetickým dôsledkom 

je práve VOJNA vo vašom hmotnom  ľudskom svete. 

Krutosť ako taká vždy  vyústi do boja. 
A tým strach tento kruh opäť uzatvoril. 

A je to kruh, v ktorom  strach nesmiernym spôsobom podporuje sám seba 

a ukotvuje  strach ako taký na Matke Zemi. 

Strach, ktorý je vytvorený krutosťou, pre vás ako ľudské bytosti, pôsobí na 

Matke Zemi veľmi dlhé veky.  

Tento strach, ktorý je vytvorený krutosťou, je potom súčasťou kolektívneho 

vedomia ľudstva a preto  vám taký  dlhý čas trvá, kým  sa vám ho podarí rozpustiť 

v Súcitnej Láske odpustením sebe samým  a aj tým druhým. 

 

(Prišla nádherná energia, ktorú som cítila v celom tele.)  

Len cez ODPUSTENIE uzdravíte tú nesmiernu bolesť, ktorá 

zatvorila Vaše srdcia pred LÁSKOU  a zmenila ich na kameň.  
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Neexistuje v celom Vesmíre iná sila, ako LÁSKA, ktorá vám 

môže pomôcť túto bolesť uzdraviť. 

Preto vám znovu zopakujem, že je veľmi dôležité, aby ste sa naučili 

prijímať každú ľudskú bytosť v jej jedinečnosti a prestali v spoločnosti 

vytvárať uniformitu toho ako má ľudská bytosť  vyzerať, ako má konať, 

rozhodovať sa, hovoriť a myslieť. 

Pretože  táto uniformita potláča JEDINEČNOSŤ  každej ľudskej bytosti 

a AUTOMATICKY !!!! začne vytvárať vo vašej spoločnosti PONÍŽENIE 

a ODMIETNUTIE tých ľudských bytostí, ktoré do tejto uniformity nezapadnú. 

Preto je veľmi dôležité, aby vašou súčasťou bola TOLERANCIA. 

A to  TOLERANCIA nie len k tým druhým, ale najmä SAMI  k SEBE, 

aby ste sa v prvom rade  naučili vnímať svoju vlastnú jedinečnosť, aby ste 

potom dokázali vnímať a prijímať jedinečnosť druhých ľudských bytostí. 

A toto dosiahnete vtedy, keď je  súčasťou vašej spoločnosti Láska, Súcit, 

Láskavosť, Porozumenie, Tolerancia, Súcitenie a toto všetko sú tie kvality 

Lásky, ktoré sa učíte ako malé deti v RODINE a ktoré sú súčasťou 

MATERINSKEJ  LÁSKY a ktorých vibráciu do seba  vsajete spolu 

s materským mliekom. 

Preto je tak veľmi dôležitá RODINA vo vašej spoločnosti. 
Preto je tak dôležité, aby MATKY svoje deti DOJČILI, lebo materské  mlieko 

nemá len  tú výživnú hodnotu pre vývoj fyzického tela dieťaťa,                          ale 

MATERSKÉ MLIEKO má v sebe nesmierne vysokú vibráciu LÁSKY,  ktorá všetky 

tieto kvality LÁSKY obsahuje a malé dieťa s MATERSKÝM MLIEKOM  prijíma do 

svojho energetického poľa LÁSKU MATKY a pre každé dieťa je preto MATERSKÉ 

MLIEKO rovnako ako LÁSKA MATKY nenahraditeľné. 

Je to ten  základ, ktoré dieťa dostáva v prvých mesiacoch života, prostredníctvom 

materského mlieka od svojej matky. 

Toto sú energie, ktoré sa stávajú súčasťou jeho energetického poľa – dieťaťa a ako dospelá 

ľudská bytosť z nich potom môže čerpať v celom svojom živote, ale aj ako bytosť v svojom 

nekonečnom vývoji a ktoré z nevedomých rovín mu pomáhajú rozpúšťať nie len tie bolesti, ktoré sa 

v ňom ako dieťati vytvorili z ponížení, ktoré v dieťati často krát  práve rodičia vytvoria. 

Ak by táto energetická ochrana nebola dieťaťu daná a nebola súčasťou jeho energetického 

poľa na nevedomých rovinách, nedokázalo by prijímať a rozpúšťať poníženie,  ktoré im rodičia 

nevedome vytvárajú, alebo aj iné deti a stávali by sa už v detskom veku nesmierne krutými 

bytosťami. 

Preto je úloha RODINY a MATKY vo vývoji každej jednej ľudskej 

bytosti nenahraditeľná. 

Je nesmierne dôležité, aby toto Poznanie zostalo súčasťou vašej 

spoločnosti, aby bolo stále zapísané v kolektívnom vedomí  ľudstva, pretože ak si 

prestanete CTIŤ RODINU, prestanete chápať úlohu MATKY pre vývoj 



dieťaťa, nie len fyzicky, ale aj duchovne a vaša spoločnosť sa odkloní z cesty 

LÁSKY, po ktorej stále ešte kráčate a nastúpi na cestu strachu a nenávisti  

a stane sa nesmierne krutou sama voči sebe a opäť v nej začne platiť zákon   

„oko za oko, zub za zub“ a takáto spoločnosť nevie ODPÚŠŤAŤ. 

A to je ďalší uzatvorený kruh. 
 

A teraz si uvedomte ako veľmi veľa ľudí vytvára vo vašej spoločnosti snahu 

o degradáciu RODINY ako takej. 

Vedzte, že RODINA tu nie je preto, aby zabezpečovala len materiálne 

blaho a fyzický vývoj detí, ale RODINA je tu preto, že vytvára  ochranu 

duchovného rozvoja pre dieťa, teda pre každú ľudskú bytosť, ktorá sa na 

Matku Zem narodí. 

Pretože len v RODINE dokáže byť dieťaťu odovzdaná 

BEZPODMIENEČNÁ MATERINSKÁ LÁSKA. 
Pokiaľ tento základný kameň, čiže RODINU ako takú, pre obnovu života 

na Matke Zemi zachováte, bude TU na Matke Zemi prebývať LÁSKA 

a zároveň nenarastie vo vašej spoločnosti strach a krutosť. 

A to je uzatvorený kruh. 
 

RODINA RODÍ LÁSKU. 

Tam, kde nie je RODINA, tak tam sa v ľudskej bytosti rodí strach 

a krutosť. 

A to je ďalší uzatvorený kruh. 
 

 Ak sa stráca z ľudských bytostí POKORA a ÚCTA k ŽIVOTU ako 

takému, prestáva si ľudská spoločnosť vážiť a ctiť RODINU ako takú. 

RODINA JE ZÁKLAD ŽIVOTA NA MATKE ZEMI. 

Preto ak stratíte  Pokoru a Úctu k Životu, ZOBERIE vám pýcha, 

nadradenosť a nadutosť vás ľudských bytostí, práve RODINU, v ktorej sa ten 

ŽIVOT v LÁSKE rodí a obnovuje. 

A to je uzatvorený kruh. 
 

Čiže poviem vám to ešte inými slovami. 

Ak, sa k vám vráti ÚCTA a POKORA, opäť si začnete vážiť RODINU, 

lebo pochopíte jej význam pre obnovu ŽIVOTA na Matke Zemi v LÁSKE. 

Život na Matke Zemi bol stvorený z hlbokej, čistej a bezhraničnej Lásky.  

Bol stvorený tak, aby sa tu vytvárala a neustále obnovovala harmónia 

bytia v Láske, s Láskou a pre Lásku, aby  Láska samú  seba vyživovala, 

obnovovala, podporovala, aby rástla a mocnela. 

 LÁSKA v tej ÚCTE, POKORE a HARMÓNII  vytvára kruh, ktorý nemá 

začiatok ani koniec.  

A tak to je. Amen. 


