
NESPRAVODLIVOSŤ - 3.časť 

Práve cez očistné sily živlov im Matke Zem  z nevedomia postupne prenesie do 

VEDOMIA POKORU, v ktorej sa dokážu tie ľudské bytosti opäť  skloniť a obnoviť 

v sebe ÚCTU k ŽIVOTU ako takému. 

Je to práve energia posvätnej ÚCTY k Životu ako takému, ktorá 

potom v spoločnosti túto  NESPRAVODLIVOSŤ ROZPUSTÍ. 

A to je uzatvorený kruh. 

Posvätná ÚCTA k ŽIVOTU ako takému má v sebe tú silu, aby rozpustila 

energiu  NESPRAVODLIVOSTI. 
 

A je to posvätná ÚCTA k ŽIVOTU, s ktorou tie ľudské bytosti konajú, keď 

pomáhajú tým iným ľudským bytostiam, ktoré sú uväznené na dne tej hlbokej 

priepasti, kde ich šmarila energia nespravodlivosti, aby z nej mohli vyjsť von. 

A táto posvätná ÚCTA k ŽIVOTU ako takému, tým, že rozpustíte  energiu 

NESPRAVODLIVOSTI, rozpustí aj BEZNÁDEJ a tú ľudskú bytosť vráti späť do 

života. 

A toto je ďalší uzatvorený kruh, lebo ľudská bytosť ako taká, zomiera vtedy, 

keď stratí NÁDEJ a je to práve ÚCTA k ŽIVOTU, ktorá vám túto NÁDEJ vráti späť. 

Vysvetlil som vám v posolstve: „Láska , Viera, Dôvera, Nádej“, že ako posledné stratíte NÁDEJ a vtedy ako 

ľudská bytosť zomierate: 1.časť :  https://posolstvalasky.sk/?p=68,  2.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=72 
 

NESPRAVODLIVOSŤ ako taká sa zakorení v ľudskej spoločnosti vtedy, 

keď táto spoločnosť stratí ÚCTU k ŽIVOTU ako takému. 

A toto je uzatvorený kruh. 
 

Je to práve POKORA, ktorá vám vráti späť ÚCTU k ŽIVOTU ako takému a práve 

táto ÚCTA k ŽIVOTU potom rozpustí NESPRAVODLIVOSŤ, ktorú ste ako spoločnosť 

v svojej pýche, nadutosti, chamtivosti, nadradenosti, povýšenosti alebo chtíči vytvorili. 

A to je uzatvorený kruh. 

Je to tak práve preto, že len vtedy a jedine vtedy keď je  vašou 

súčasťou POKORA, si dokážete ctiť Vesmírny zákon - NEZABIJEŠ. 

Ak stratíte POKORU a v svojej pýche vytvoríte NESPRAVODLIVOSŤ, 

zabúdate, že tento Vesmírny zákon – NEZABIJEŠ,  je vašou súčasťou. 

Je vašou súčasťou práve preto, že je zakódovaný vo vašej DNA a  jeho 

nedodržiavaním,  vytvárate  v sebe nesmierne UTRPENIE, ktoré rovnako ako  tento 

Vesmírny zákon – NEZABIJEŠ,  sa zapisuje do vašej DNA. 

A práve preto, že to máte zapísané vo vašej DNA a ste deti Matky Zeme, z ktorej 

sa v hmote rodíte, zapisujete to energeticky aj do energetických rovín Matky Zeme. 

Matka Zem ako každá matka sa snaží chrániť svoje deti a preto sa snaží čistiť a odplavovať 

túto bolesť, aby na tých miestach, kde ako ľudské bytosti žijete, energia utrpenie prestala pôsobiť. 

A koná tak práve preto, že platí Vesmírny zákon : „Podobné  priťahuje podobné“. 

Keď je na tých miestach energia utrpenia, pritiahne to na tie miesta ľudské bytosti, ktoré na 

jednej strane tieto energie vytvárajú a na druhej strane ich žijú. A tak sa na tých  miestach potom 

energia utrpenia znásobuje a preto je dôležité, aby ich Matka Zem čistila. 

https://posolstvalasky.sk/?p=68
https://posolstvalasky.sk/?p=72


 

Preto nie sú náhodné ani monzúnové dažde, ktoré sa opakujú, lebo  oni cez povodne 

odplavujú energie z tých iných častí Matky Zeme. V tých oblastiach, kde neprší, Matka zem tieto 

energie  spaľuje pomocou živla - OHŇA a to je zase Austrália. 

Preto sa skloňte v POKORE pred múdrosťou Matky Zeme a živlov, s pomocou, 

ktorých čistí jednotlivé časti zeme a vstúpte do svojho vnútra a spýtajte sa sami seba, 

prečo  na týchto miestach potrebuje Matka Zem takýmto spôsobom spolupracovať so 

živlami, aby tieto miesta očistila od energií, ktoré práve VY ľudské bytosti vytvárate. 

A toto je uzatvorený kruh, ktorý zatiaľ nevidíte, ale on pôsobí a vedzte, že 

pôsobí nevedome cez vás ľudské bytosti  a vedome cez Matku Zem ako takú. 
 

Bolesť, ktorú vytvorí v ľudskej bytosti nespravodlivosť je nesmierne veľká a naozaj jej 

zoberie schopnosť hovoriť. 

Je to BEZNÁDEJ  tej ľudskej bytosti, že jej hlas nebol nikým vypočutý. 

Táto BEZNÁDEJ  zobrala tej ľudskej  bytosti  jej hlas. 

Objasním to na príklade nesmiernej nespravodlivosti z vašej histórie, ktorý je stále veľmi 

silný, pretože sa s ohľadom na veľkosť bolesti, ktorú v tej nespravodlivo odsúdenej ľudskej bytosti 

vytvoril, zapísal do kolektívneho vedomia celého ľudstva.   

Týmto príkladom je  nespravodlivá a nezmyselná smrť francúzskej kráľovny Márie 

Antoinetty, lebo veľkosť jej bolesti zostala zapísaná v kolektívnom vedomí ľudstva. 

Objasním vám jej smrť z energetického hľadiska, ktoré zostalo pred vašimi fyzickými očami 

stále skryté, pretože práve kvôli nesmiernej nespravodlivosti, bolesti a najmä krutosti, s ktorou bola 

Mária Antoinetta popravená a zabitá, túto energetickú rovinu  nedokážete vidieť. 

Je dôležité, aby ste si v prvom rade uvedomili, že smrť Márie Antoinetty bola nespravodlivá 

a nezmyselná, pretože ona ako žena a matka v tých časoch v skutočnosti nemala žiadnu reálnu moc 

a nerozhodovala o politike Francúzska ako takého. 

Ale práve v tej anarchii a chaose, ktorý sa energeticky v tej dobe vo Francúzsku vytvoril,                 

jej hlas pravdy úplne zanikol a nikto ho nebol ochotný počúvať a hoci ona kričala o pomoc, zo dna 

tejto priepasti nespravodlivosti, nikto ju nevypočul a práve preto potom zomrela.  

Práve v tomto je tá nespravodlivosť zároveň nesmierne krutá a to si uvedomte. 

Pretože tá nespravodlivosť vytvorila krutosť nie len v jednom človeku, ale v nesmierne 

veľkom počte ľudských bytostí, ktoré si potom želali smrť Márie Antoinety, lebo oni doslova 

bažili po jej krvi a boli posadnutí tým, aby bola popravená, hoci vo vzťahu ani k jednému 

z nich, sa ako žena a matka  nijakým spôsobom neprevinila. 

A toto je uzatvorený kruh. 

Je to kruh, ktorý touto NESPRAVODLIVOSŤOU  vytvára KRUTOSŤ v nesmierne 

veľkom počte ľudských bytostí, ktoré potom nedokážu počuť hlas nevinnej  ľudskej bytosti, 

ktorá je daná  na oltár tej nespravodlivosti, ako obetný baránok. 
 

Samozrejme Mária Antoinetta nebola jediným obetným baránkom v histórii ľudstva ako 

takého. Tých obetných baránkov, ktorých strach prostredníctvom moci, chamtivosti a chtíču, 

položil na oltár nespravodlivosti, bolo v dejinách ľudstva nesmierne veľa. 

V čase Veľkej francúzskej revolúcie si veľa ľudí v sebe vytvorilo nesmierne veľký hnev na 

kráľovský pár a najmä ženy na Máriu Antoinettu a v ich poňatí práve ona bola vinná za všetko to, 

čo sa im v ich živote dialo. Toto je to obranný mechanizmus ľudskej psychiky zvaliť tú 

ZODPOVEDNOSŤ na niekoho iného v zmysle tej viny a práve preto mnohí ľudia  za všetko to, čo 

sa stalo v ich  živote začali viniť práve kráľovský pár  a najmä Máriu Antoinettu.  



A aj keď oni sami  boli zodpovední za situáciu, v ktorej sa ocitli, napríklad preto lebo veľmi 

veľa pili, alebo prehrali  svoj majetok v kartách, alebo ho iným spôsobom premrhali, potom v tom 

svojom zlyhaní vynili práve ju, lebo si v sebe vytvorili presvedčenie, že  dôvodom ich zlyhania bola 

práve Mária Antoinetta.  A takto sa cez mnohé drobné manipulácie v živote ľudských bytostí 

vytvorila obrovská bolesť na obidvoch stranách,  aj  v Márii Antoinette, ale  aj v tých ľuďoch.  

Táto bolesť sa však vytvorila z nesmierneho  nepochopenia, ktoré ako dôsledok prinieslo 

nespravodlivosť, odvrhnutie, nenávisť, zášť a bezmocnosť.  

Toto nepochopenie sa vytváralo postupne množstvom rôznych drobných manipulácii, ktoré 

si ľudia ani neuvedomovali a zároveň ich nevideli a tak  nevedeli, že neprijímajú svoju 

ZODPOVEDNOSŤ a za všetko dávajú vinu kráľovi a jeho manželke - Márii Antoinette. 

Aj sami autori Veľkej francúzskej revolúcie, dômyselne vytvárali negatívny obraz 

kráľovského páru,  aby proti nemu a najmä proti nenávidenej „Rakúšanke“ poštvali verejnosť.  

Tu sa zastavím, aby ste si mohli uvedomiť ako sa táto manipulácia vytvára  a môžete vnímať 

a vidieť súvislosti s vašimi  vlastnými prežitými skúsenosťami vo vašom živote Tu a Teraz.  

Spomeňte si koľko krát sa vám stalo v  tomto živote, keď ste boli malé deti a niečo ste 

vyviedli, či urobili, ako ste rodičom povedali, že to urobil niekto iný, napríklad váš  brat alebo 

chlapec od susedov, ale NIE VY SAMI.  

Ja som si uvedomila, že aj u nás doma, je to podobné a my hovoríme, že to urobil „Nikto“. 

Vzniklo to na základe situácie, kedy sme vymaľovali a zrekonštruovali celý byt a náš 4 ročný syn 

do dvoch hodín potom, ako sme sa nasťahovali,  pomaľoval celú stenu voskovými pastelkami.               

Na moju otázku, kto to urobil, mi odpovedal s nevinnými očami:  „Nikto“. Musela som sa 

premáhať, aby som zostala vážna a nesmiala sa, ale odvtedy, keď sa nikto  nechce k „niečomu“, 

priznať, tak hovoríme, že to urobil „ Nikto“. Hovoríme to síce so smiechom, ale uvedomila som si 

teraz, ako je to silné a vlastne to umožňuje, že nikto neprevezme za to, čo sa stalo zodpovednosť.  

Áno, presne tak to je.  Je to taká „nevinná“ a „drobná“  manipulácia, ktorá zbavuje 

ZODPOVEDNOSTI toho, kto niečo urobil.  

A teraz si to predstav v tom  veľkom.  

V mnohých  rodinách v čase Veľkej francúzskej revolúcie, ľudia  neprijímali svoju 

ZODPOVEDNOSŤ za to ako žili a vždy tú ZODPOVEDNOSŤ hodili na kráľa a jeho manželku.  

Bolo to pre nich jednoduchšie, lebo keby tú ZODPOVEDNOSŤ prijali, museli by konať, 

museli by niečo urobiť, museli by sa nejako rozhodnúť, museli by  niečo v živote  ZMENIŤ, ale  to 

oni neurobili,  buď  preto  lebo mali strach, alebo preto, že boli príliš pohodlní niečo zmeniť, alebo 

jednoducho preto, že sa im nechcelo  nič v svojom živote zmeniť.   

A toto je tá energia toho nesmierne veľkého NEPOCHOPENIA, ktorá sa vtedy v spoločnosti 

vytvorila a následne vytvorila  a zhmotnila sa do tej nespravodlivosti, zášte,  hnevu, nenávisti, 

neprijatia, odvrhnutia a bezmocnosti, lebo  státisíce ľudí neprijímali  svoju ZODPOVEDNOSŤ za 

to ako žili a túto ZODPOVEDNOSŤ prenášali na kráľa a jeho manželku, lebo musel byť 

niekto  vinný za ich  nešťastie v živote.   

Avšak  doteraz to ten národ nepochopil, lebo stále ešte  nedokázal tú ZODPOVEDNOSŤ 

prijať.  

Je to tak preto, lebo tú ZODPOVEDNOSŤ najprv musia prijať tí ľudia ako jednotlivci v tom 

malom, až potom  sa to môže premietnuť  do toho národa, ako pochopenie v tom veľkom.  

Tak ako sa to nesmierne veľké  nepochopenie postupne  tvorilo od tých jednotlivcov,  až 

pohltilo celý národ, tak rovnako to pochopenie  najprv potrebujú urobiť tí jednotlivci, aby prijali 

svoju ZODPOVEDNOSŤ, za NESPRAVODLIVOSŤ, ktorú spoločne vytvorili voči nevinnej žene 

a  matke  a potom  sa to poznanie prenesie do toho národa v tom veľkom. 


