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Nespravodlivosť, ktorá ako dôsledok priniesla smrť Márie Antoinetty, bola vytvorená 

nesmiernym nepochopením obrovského počtu ľudských bytostí, ktoré neprijímali svoju 

Zodpovednosť za  svoje životy, ani za to ako sa sami rozhodovali, konali a ako žili. 

Nespravodlivosť  je však  vytváraná najmä ľudskou bytosťou, ktorá vládne a ktorá má 

v sebe pýchu a pripútanosť k svojej vlastne moci a bohatstvu.  

Často krát sa v dejinách stávalo, že ľudská bytosť, ktorá neublížila ani 

jedinej ľudskej bytosti, bola odsúdená na smrť za to, že si dovolila mať iný 

názor, iné myšlienky, ako ľudská bytosť, ktorá vtedy  vládla a mala v svojich 

rukách koncentrovanú moc. 

Toto je podstata NESPRAVODLIVOSTI. 

Tá forma zabitia odsúdenej, hoci nevinnej ľudskej bytosti, je daná dobou, v ktorej ten vládca 

vládne a tak samozrejme  rozsudok môže byť obesením, zastrelením, utopením, upálením, 

popravením, rozštvrtením, odseknutím hlavy  a to gilotinou, sekerou či mečom, zakopaním do 

zeme, zamurovaním za živa, otrávením, vyhladovaním alebo inou formou zabitia, ale vždy je to 

prejav NEÚCTY k ŽIVOTU  ako takému. 

Zapamätajte si, že NESPRAVODLIVOSŤ vždy prinesie do života 

jednotlivca aj celej spoločnosti UTRPENIE a NEÚCTU k ŽIVOTU ako takému, 

práve cez tie rôzne formy zabíjania nevinných ľudských bytostí, ktoré si dovolili 

mať iný názor, ako ten kto vládne. 

A toto je uzatvorený kruh. 

A tá spoločnosť sa potom stáva o to krutejšou, čím ten spôsob zabitia tej nevinnej ľudskej 

bytosti jej prinesie väčšiu fyzickú bolesť a utrpenie. 

A teraz si sami môžete dať odpoveď na otázku, v ktorom období histórie ľudstva, bola vaša 

spoločnosť najkrutejšia. 

A bolo to obdobie „Temného stredoveku“ ako ho sami nazývate, kedy spoločnosť veľmi 

krutým spôsobom verejne na námestiach  mučila a zabijala nevinné ľudské bytosti pred očami 

druhých ľudských bytostí a robila to vedome  a tak zámerne podporovala ukotvovanie strachu, 

nespravodlivosti a krutosti v ľuďoch, čiže v jednotlivcoch, ale aj celej spoločnosti ako takej. 

A vtedy bolo zovretie strachom vo vzťahu k ľudskej bytosti na Matke Zemi najsilnejšie. 

Uvedomte si, že vtedy ste vytvorili v spoločnosti aj v sebe samých najviac predsudkov, 

ktoré ste zapísali do kolektívneho vedomia ľudstva a hoci tento „Temný Stredovek“ už dávno 

skončil, tieto predsudky v mnohých  z vás stále platia, rezonujete s nimi, cez svoje nevedomé 

roviny, lebo strach vo vás, vám nedovolí, aby ste prijali Poznania, v ktorých by ste tieto 

predsudky mohli rozpustiť. 

A toto je uzatvorený kruh, ktorý strach zámerne vytvára vo vás ako v jednotlivcoch, 

tak aj v celej spoločnosti, aby celé stáročia, aj tisícročia dokázal cez tieto predsudky ovládať 

ľudskú bytosť ako takú, ale aj celú spoločnosť. 

Tým, že tieto predsudky sú zapísané v kolektívnom vedomí, stačí potom len veľmi 

málo, a to si uvedomte, stačí  vytvoriť naozaj veľmi málo energie k tomu, aby sa opäť ich sila 

cez strach, ktorý v spoločnosti vzbudzujú, obnovila v plnej miere a vrátila do vašej ľudskej 

spoločnosti rovnakú Nespravodlivosť, ktorá ich  v dávnych dobách vytvorila. 

 



Toto je veľmi dôležité a preto to poviem ešte raz. 

Tým, že  v dávnych vekoch cez pôsobenie strachu, ktorý nespravodlivosť vo vás 

vytvorila, práve preto, že vám zobrala Úctu k Životu ako takému a porušovali ste 

Vesmírny zákon, ktorý je súčasťou vašej DNA a to NEZABIJEŠ, ste tieto predsudky 

zapísali do kolektívneho vedomia ľudstva a hoci ste potom cez mnohé veky dokázali 

prijať poučenia a máte už aj inú úroveň VEDOMIA, stačí len veľmi málo energií 

vytvoriť k tomu, aby sa cez tieto predsudky navrátila do vašej spoločnosti tá istá 

Nespravodlivosť, ktorá v tých dávnych vekoch  tie predsudky vytvorila. 

A toto je uzatvorený kruh. V tomto kruhu je uložená nesmierne veľká sila 

strachu, ktorou dokáže podporovať sám seba. 

A hoci v tomto novom  čase už nepristúpite k tomu, že by  ste tú ľudskú bytosť fyzicky 

upálili za živa ohňom, urobíte to energeticky, pretože teraz máte k dispozícii veľmi silnú zbraň 

strachu, s ktorou dokážete ovládať celé masy ľudských bytostí a týmto nástrojom sú MÉDIA. 

A práve tieto médiá použije strach k tomu, aby ste tú ľudskú bytosť energeticky upálili 

prostredníctvom týchto médií. Je to len iná forma zničenia tej ľudskej bytosti, ale energetická 

podstata je rovnaká, pretože tak ako v tých dávnych dobách sa tá ľudská bytosť nemohla brániť a jej 

hlas nebol vypočutý a stratila sa v priepasti Nespravodlivosti a v hmotnej rovine jej fyzické telo 

zomrelo a bolo upálené na hranici, tak rovnako dnes v sile týchto médií nie je vypočutý jej hlas         

a ak aj zostane žiť, energeticky zhorí v klamstve a manipulácií týchto  masovokomunikačných 

prostriedkov. A tá nespravodlivosť ako taká zvíťazí rovnako, ako to bolo v časoch, keď sa 

upaľovali ľudia na hranici.  Je to len iná forma odsúdenia, ktorá sa dnes používa. 

Tak ako sa strach vytváral v ľudských bytostiach v tých dávnych dobách tým, že sa ľudská 

bytosť akýmkoľvek spôsobom verejne popravila, tak ten istý strach sa dnes v ľudskej bytosti 

vytvorí práve prostredníctvom týchto médií, lebo môže nevinnej ľudskej bytosti zobrať jej česť. 

Preto je veľmi dôležité, aby ste si začali ctiť zákon Slobodnej vôle, aby ste 

prestali slepo prijímať slová a rozhodnutia toho, kto vám vládne, aby ste si dokázali 

ponechať ako sami hovoríte “zdravý sedliacky rozum“, aby ste si ponechali ÚCTU                 

k ŽIVOTU ako takému. 

Pretože ak máte ÚCTU k ŽIVOTU ako takému, je vašou súčasťou POKORA. 

Práve POKORA  rozpúšťa pýchu nadutosti, nadradenosti, povýšenosti, moci, 

chamtivosti a chtíču ľudskej bytosti ako takej. 

A to je uzatvorený kruh. 

A keďže každý jeden z vás máte v sebe „TO aj TO“, je dôležité aby každá jedna 

ľudská bytosť v tej POKORE dokázala REŠPEKTOVAŤ a PRIJÍMAŤ druhú ľudskú 

bytosť, aby mala ÚCTU k ŽIVOTU ako takému, pretože vtedy ju budete mať  ako 

celok, čiže ľudská spoločnosť ako taká. 

A týmto sme sa ako keby  dostali na počiatok, lebo znovu vám opakujem,                          

že každý z vás musí začať sám u seba a za seba samého. 

Potrebujete si najprv pozametať pred vlastným prahom, aby sa vám nestalo,                 

že nebudete vidieť brvno vo vlastnom oku, ale budete poukazovať na smietku, ktorá     

je v oku tých druhých. 

A ak sa toto stane, tak už nemáte POKORU v SRDCI a vás ovláda pýcha a stali 

ste sa zaslepenými, nevidíte OBJEKTÍVNU PRAVDU a nedokážete vôbec vnímať 

SPRAVODLIVOSŤ.  



A vtedy vám strach zoberie ÚCTU k ŽIVOTU ako takému a neviete ani ako,        

ale stávate sa krutou ľudskou bytosťou, lebo ste si v pýche svojej nadradenosti, 

prestali  ctiť ten najväčší dar, ktorým je ŽIVOT. 

A toto je uzatvorený kruh. 

Strach zámerne v minulosti práve cez verejne vykonávané popravy znásoboval svoje 

pôsobenie v ľudskej bytosti ako takej, ale aj v celej spoločnosti a tak cez túto verejnú popravu 

dokázal umlčať ďalšie ľudské bytosti, ktoré dokázali vidieť objektívnu pravdu, aby na tú 

Nespravodlivosť, ktorá sa diala, sa báli poukázať. 

A tak na jednej strane tým, že umlčal PRAVDU, zároveň podporoval rast 

NESPRAVODLIVOSTI v danej spoločnosti na strane druhej. 

Tak ako na jednej strane bola PRAVDA umlčaná, priamo úmerne na 

druhej strane rástla NESPRAVODLIVOSŤ. 

A preto často krát aj keď druhé ľudské bytosti počuli hlas človeka, ktorého nespravodlivosť 

hodila na dno priepasti,  nenašli v sebe ODVAHU, aby jej pomohli sa z tej priepasti dostať von. 

A tak hlas PRAVDY v Nespravodlivosti zanikol a tá ľudská bytosť v beznádeji zomrela. 

A bola popravená ako odstrašujúci príklad pre druhých, aby ani náhodou nenašli v sebe 

ODVAHU postaviť sa za PRAVDU voči Nespravodlivosti, ktorú ten vládca páchal na ľuďoch. 

A tak aj hlas pravdy tých, ktorí zomreli a boli za pravdu, ktorú hlásali popravení,   v strachu 

v tej dobe a v tom živote zanikol, v konečnom dôsledku cez odkaz tých, ktorí prežili a ktorí 

prostredníctvom svojich detí ten hlas pravdy niesli ďalej z pokolenia na pokolenie, mohol potom 

prísť ten čas, keby ten hlas pravdy, prijalo veľmi veľa ľudských bytostí ako svoju súčasť v tých 

nevedomých rovinách svojho bytia, ktoré sa potom keď boli na to pozitívne podmienky dokázali 

preniesť z nevedomých rovín do vedomia a oni potom spoločne v tej jednote sily, tých  mnohých 

hlasov, tú nespravodlivosť zastavili. 

A práve cez toto pochopenie, ktoré sa z tých nevedomých rovín prenieslo do tých vedomých 

rovín bola zastavená inkvizícia, ale rovnako aj pôsobenie Hitlera, Stalina, Napolena a mnohých 

ďalších diktátorov. 

A závisí od počtu ľudských bytostí, ktoré v tom nevedomí tú pravdu príjmu a dokážu 

ju vedome preniesť z nevedomia do svojho vedomia, ako rýchlo  tú nespravodlivosť zastavia. 

A práve preto sa to môže stať v krátkom čase ak to urobí veľa ľudských bytostí, ako sa to 

stalo v prípade Hitlera, ale rovnako to môže trvať celé storočia, ak tú pravdu dokáže prijímať 

v strachu len veľmi málo ľudských bytostí, ako to bolo v prípade inkvizície. 

A toto je uzatvorený kruh, ktorý dokáže cez to spätné pôsobenie 

objektívnej pravdy v nevedomých rovinách ľudskej bytosti sa preniesť časom 

do jej  vedomia a tie ľudské bytosti potom spoločne v JEDNOTE dokážu tú 

nespravodlivosť zastaviť a ona sa v tej objektívnej pravde potom rozpustí. 

A od toho aký je veľký strach, ktorý vytvorí tá spoločnosť  a aké veľké je 

množstvo ľudských bytostí, ktoré dokáže tú objektívnu pravdu prijať najprv 

v nevedomých rovinách a ako rýchlo ju dokážu z nevedomých rovín preniesť do 

vedomých rovín, potom závisí ako dlhý je ten čas  počas, ktorého  tá konkrétna 

nespravodlivosť v tej ľudskej spoločnosti pôsobí. 

A to je uzatvorený kruh. 

 


