
NESPRAVODLIVOSŤ - 2.časť 
 

Takto vznikla inkvizícia, aj všetky vojny vrátane 1. a 2. svetovej vojny v 20-tom storočí. 

Z vašej histórie si asi najlepšie pamätáte obdobia, ktoré sú vám najbližšie, čiže Hitler, Stalin 

Napoleon, ale rovnako sú to aj obdobia vládnutia mnohých pápežov, ktorí v mene Boha vyhlásili 

križiacke výpravy, nie len proti tzv. neveriacim, ale aj voči  veriacim, ktorí si dovolili mať iný názor 

ako pápež a uvedomte si, že práve preto boli  vyvražďovaní  na juhu Francúzska Katari a v 

Nemecku Protestanti. 

V diktatúre sa v jediných rukách absolutistického vládcu zhromaždí energia veľkej 

nadradenosti, moci a pýchy toho  jediného jedinca nad ostatnými ľudskými bytosťami, ktorá zrodí 

v jeho hlave jeho vlastnú NEOMYLNOSŤ. 

NEOMYLNOSŤ je práve ten nástroj STRACHU, ktorý potom 

vo vašej spoločnosti vytvorí NESPRAVODLIVOSŤ. 

OBJEKTÍVNA PRAVDA sa totižto  netvorí  názorom jediného absolutistického 

vládcu, či diktátora proti názorom miliónov tých ostatných ľudí, ale OBJEKTÍVNA 

PRAVDA, je práve naopak tvorená ŽIVOTOM, teda názormi miliónov tých drobných 

ľudí voči tomu jedincovi, ktorý si v svojej NEOMYLNOSTI presadzuje práve tú svoju 

vôľu a ten svoj názor a to je ten okamih kedy vzniká NESPRAVODLIVOSŤ. 

Ak to ako spoločnosť dopustíte, doslova strácate zdravý rozum, prestávate vidieť objektívnu 

pravdu a stávate sa slepými, tak táto nespravodlivosť nasadí na vaše oči pásku a potom už 

neexistuje iná pravda, okrem tej, ktorú vám dal ten absolutistický vládca, či diktátor. 

Takáto ľudská bytosť, ktorá do svojich rúk dostane túto absolútnu moc sa stáva  posadnutou 

práve svojou mocou, ideológiou, náboženským názorom, ktorý ona sama reprezentuje a tej 

spoločnosti prináša, ale práve preto, že ona neprijíma názory druhých ľudských bytostí, prinášča 

cez tú nespravodlivosť nesmierne veľké utrpenie všetkým ľudským bytostiam, ktorým vládne.  

Cez tú absolutistickú moc vládcu prinesie  utrpenie svojmu vlastnému národu a ak okrem tej 

moci prináša  tento vládca, či diktátor aj posadnutosť svojou vlastnou ideológiou alebo určitou 

formou náboženstva a tak potom prináša utrpenie aj ľuďom v rôznych krajinách, ktoré túto 

ideológiu alebo náboženstvo prijmú za svoje vlastné, či už dobrovoľne alebo násilým. 

Preto inkvizícia postupne  zasiahla celú Európu, všetky štáty, lebo oni ju práve cez to 

náboženstvo prijímali. 

Rovnako to platí aj pre ideológie, ktoré priniesol  nie len Hitler, ale aj Stalin, či Napoleon. 

Toto je dôležité, aby ste si to uvedomili v tých širších súvislostiach vlastnej Zodpovednosti. 

Títo absolutistickí vládcovia a diktátori, keď  presadia  svoju vôľu v tom štáte, či krajine, 

ktorá im dala tú moc, čiže ich zrodila, získajú v svojej pýche a nadutosti presvedčenie, že oni majú 

právo tú ideológiu či náboženstvo presadiť aj v okolitých  krajinách, štátoch, či národoch,                         

ba dokonca aj  na celej Zemi. Takéto presadzovanie moci, ideológie, či náboženstva  vytvára  

nesmierne veľa bolesti a utrpenia na celej Matke Zemi, práve násilným presadzovaním tejto moci, 

ideológie, alebo náboženstva. 

Uvedomte si, že rovnako ako mimozemská civilizácia, ktorá v dávnych dobách prišla  na 

Matku Zem a vytvorila nesmierne veľa bolesti vo vašich srdciach, ktorú si z generácie na generáciu 

po celé veky odovzdávate už viac ako 80 000 rokov, ste VY SAMI vytvorili rovnako veľkú bolesť 

v iných častiach Matky Zeme, kde ste násilným spôsobom presadzovali svoju moc, ideológiu alebo 

náboženstvo. Sú to miesta ako je Afrika, Austrália,  Tichomorie, Severná aj Južná Amerika,  ale aj 

niektoré časti Európy či Ázie. 



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. 

Je dôležité, aby ste si teraz uvedomili, že ste v svojej vlastnej histórii často krát ako ľudské 

bytosti aj VY SAMI tak konali práve preto, lebo ste rovnako ako tá mimozemská civilizácia 

nerešpektovali Zákon Slobodnej vôle.  

Nerešpektovali ste  slobodnú vôľu a rozhodnutie tých ľudských bytostí, ktoré na mnohých 

miestach Matky Zeme žili pred vami a priniesli ste VY SAMI na tieto miesta nesmierne veľkú  

nespravodlivosť, utrpenie, porobu a beznádej. 

Nespravodlivosť sa  energeticky vytvára z nesmierne veľkej pýchy, nadradenosti, nadutosti, 

povýšenosti, chamtivosti a chtíču  ľudskej bytosti. Tým, že sa v nej spájajú všetky tieto energie, 

ktoré som vymenoval, je to energeticky nesmierne  veľká sila. 

A hoci to v hmote nevidíte svojimi fyzickými očami, stáva sa to súčasťou ZEME, kde ju 

prinesiete a vytvoríte. 

Táto nespravodlivosť tam ZOSTÁVA. A toto si uvedomte. 

Keďže platí Zákon zachovania energie, môžu ju zmeniť len tie ľudské bytosti, ktoré ju 

sami vytvorili. Avšak dlhé veky sa tak nedeje, lebo neprichádza pochopenie vo vedomí 

ľudských bytostí, ktoré sa opakovane na tieto miesta rodia, ale  práve naopak, namiesto toho, 

aby v POKORE spoločne tú nespravodlivosť rozpúšťali a transformovali prostredníctvom 

LÁSKY ODPUSTENIA na energiu LÁSKY, v tej nespravodlivosti naďalej zostávajú a stále 

ju vytvárajú a preto prichádzajú ďalšie mechanizmy,  ktoré môže samotná Matka Zem ako 

slobodná a vedomá bytosť použiť k tomu, aby mohla samú seba prečistiť. 

Otázka : A teraz mi povedz, akým spôsobom sa podľa teba Matka Zem čistí ? 

Moja odpoveď : No čistí sa ohňom, vodou, pomocou vetra, čiže víchricami, ale myslím si, 

že sa prečisťuje aj zemetraseniami, čiže sa čistí pomocou živlov. 

Áno,  správne to vnímaš a je potrebné, aby ste si uvedomili, že nič sa nedeje náhodou 

a všetko čo sa stane, má svoju príčinu. 

Všetko čo sa stane, je dôsledkom  nejakého rozhodnutia alebo konania. 

A preto nie sú tornáda, víchrice, povodne, zemetrasenia  náhodným javom, lebo Matka Zem 

jednotlivé miesta na svojom povrchu čistí pomocou tých živlov, ktoré  najlepšie dokážu v tom 

konkrétnom mieste  tie energie vyčistiť. 

Tak skúste teraz nad tým porozmýšľať,  prečo tie prírodné udalosti na Matke Zemi vznikajú 

a skúste porozmýšľať nad tým, ako zmeniť svoje rozhodnutia a skutky, aby ich Matka Zem mohla  

prestať očisťovať pomocou živlov.  

Skúste porozmýšľať, čo potrebuje sami v sebe zmeniť v tom malom, aby sa to zmenilo 

v tom veľkom na Matke Zemi. 

Už v Biblii máte priamo uvedený príklad očistenia vodou – potopa sveta.  

Je tam napísané, že potopa prišla ako dôsledok  nemorálneho správania sa ľudských bytostí. 

Vedzte, že na týchto miestach – Sodoma a Gomora bolo vytvorené a spôsobené nesmierne utrpenie 

a preto bolo potom očistené práve pomocou vody. 

Rovnaké energie nesmierneho utrpenia sú uložené aj v Severnej a Južnej Amerike, Austrálii 

a Tichomorí, kde došlo k vyvražďovaniu domorodého obyvateľstva, ktoré na týchto miestach žilo 

v súlade s Matkou zemou a nie proti nej a toto je nesmierne dôležité, aby ste si dnes uvedomili 

a prijali svoju Zodpovednosť za to, čo sa na týchto miestach v minulosti stalo. 
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Africký kontinet utrpel práve tým, že sa tu  vo veľkom rozmohlo otrokárstvo a cez utrpenie 

miliónov ľudských bytostí, ktoré boli násilne odvlečené do otroctva sa do tejto zeme zapísala 

nesmierna bolesť a utrpenie nie len tej ZEME, ale každej ZEME, kde boli tieto ľudské bytosti 

odvlečené a privezené násilím a kde naďalej zažívali kruté ponižovanie, utrpenie a kde absolútne 

nebola rešpektovaná ich slobodná vôľa. 

Takže si uvedomte, že nie len v Afrike je zapísané toto utrpenie, ale aj v každej zemi, do 

ktorej boli tieto ľudské bytosti odvlečené, predané a ďalej ponižované, zneužívané a týrané. 

Toto všetko je NESPRAVODLIVOSŤ 

Je to NESPRAVODLIVOSŤ nie len voči tým ľudským bytostiam, ale vytvorili 

ste ju aj voči Matke Zemi ako takej, lebo tým, že ste vyvraždili domorodé 

obyvateľstvo, ktoré na týchto miestach žilo v súlade s Matkou Zemou, priniesli ste  na 

tieto miesta v svoje pýche nie len utrpenie ľudským bytostiam, ale aj drancovanie 

Matky Zeme ako takej. 

Ak je týchto energií nesmierne veľa, potrebuje sa Matka Zem očistiť a práve preto  vzniknú 

požiare, povodne, víchrice či tornáda, ktoré tieto energie spália, odplavia, odvejú a energeticky tak 

očistí Matka Zem tieto miesta od energií nesmiernej pýchy, nadutosti, povýšenosti, nadradenosti 

a nespravodlivosti, ktoré ste  na nich vytvorili  VY SAMI, ako ľudské bytosti. 

Vrátim sa teraz k Amerike ako takej. 

Otázka : Čo myslíš, prečo ju zasahujú tornáda, hurikány a víchrice? 

Moja odpoveď : Neviem. 

Je to práve pýcha a nadradenosť, ktorú ľudské bytosti vytvárajú v tejto zemi už veľmi dlhý 

čas a stále ju vytvárajú aj v súčasnosti.  

Je to ich súčasná pýcha a nadradenosť nie len predstaviteľov tohoto štátu, ktorí 

sú presvedčení, že majú právo diktovať celému svetu ako žiť, akú mať ideológiu 

a spôsob života. Takéto silné a ničivé tornáda nezasahujú iné kontinenty, ale 

pravidelne vznikajú v severnej Amerike a čistia ju práve od energie pýchy, nadutosti, 

povýšenosti a nadradenosti, ktorá sa v nej stále tvorí, lebo v súčasnosti práve tu vzniká 

energia NESPRAVODLIVOSTI na Matke Zemi ako takej. 

Nie je tu POKORA. Tým, že sú presvedční, že oni majú právo diktovať 

všetkým ostatným, stratila sa v tejto zemi POKORA ako taká. Oni priniesli 

spôsob života, ktorý prináša do ľudského života CHAMTIVOSŤ a CHTÍČ mať 

stále viac a viac a mať všetko a to hneď, lebo včera už bolo neskoro. 

Súlad života s Matkou Zemou, ktoré pôvodné obyvateľstvo  na tomto kontinente v harmónii 

celé veky vytváralo sa úplne vytratil.  Ak to v niektorých jedincoch zostalo, pýcha a nadradenosť 

ostatných to prehlušujú a práve preto potrebuje Matka Zem túto časť sveta tak často od energií 

pýchy očistiť a preto je tu tak veľa tornád, hurikánov a víchric. 

Paradox je v tom, že cez silu tohoto živlu, prináša Matka Zem ľuďom, ktorí tu 

žijú,  naspäť POKORU, lebo oni sa dokážu v POKORE skloniť pred  jeho silou, hoci 

to nerobia  vedome, ale v tej nevedomej rovine tá POKORA v nich vzniká. 

A tak, práve cez tú POKORU, ktorá najprv vznikne v nevedomých rovinách ľudskej bytosti, 

prichádza u nich uvedomenie, že potrebujú niečo zmeniť v spôsobe  ich života, aby prestali 

vytvárať túto obrovskú nerovnováhu, ktorá potom prináša do ich života prostredníctvom jedného zo 

živlov a to vzduchu, veterné smršte vo forme tornád a víchric. 

 


