
NESPRAVODLIVOSŤ - 5.časť 

 

Práve tým, že nespravodlivosť berie všeobecne tej spoločnosti Úctu                        

k životu ako takému, práve ten strach o svoj vlastný život potom umlčuje a berie 

hlas tým ostatným  ľudským bytostiam, ktoré tú objektívnu pravdu vidia 

rovnako ako tá ľudská bytosť, ktorá je položená na ten oltár nespravodlivosti 

ako obetný baránok a zámerne verejne popravená a to akýmkoľvek spôsobom 

pre výstrahu práve tým ostatným ľuďom, aby ich ten strach , ktorý sa vytvoril, 

umlčal. 

Verejná poprava, ktorá sa spravidla konala  na námestí, alebo inom verejnom mieste, 

v prítomných ľuďoch vytvárala VEDOMÝ STRACH a oni potom v tom strachu o svoj vlastný 

život a život svojej rodiny, manželky, detí, rodičov, starých rodičov, súrodencov a tých ktorých 

milovali, sa nepostavili a nepomohli tej ľudskej bytosti, ktorá bola nespravodlivo odsúdená. 

Ale uvedomte si, že aj ten vládca žil v strachu, lebo on bol plný strachu o svoju vlastnú moc, 

majetky, bohatstvo, čokoľvek k čomu bol vo svojej pýche pripútaný a preto sa v tejto pýche 

rozhodol zobrať život nevinnému človeku, aby ten prestal ohrozovať všetko to, k čomu si on  

v svoje pýche tú pripútanosť vytvoril.  

Tá NESPRAVODLIVOSŤ  sa potom  v spoločnosti tým ľahšie vytvorí, 

čím  viacej ľudí ten strach ovládne a zovrie do svojej moci. 

A preto si naozaj dnes dávajte dobrý pozor práve na informácie, ktoré sa šíria cez  

masovokomunikačné prostriedky, lebo často krát je zámerne šírená práve strachom cez nich 

nepravda, klamstvá, rôzne manipulácie a dezinformácie. 

Ak ten strach ako jednotlivci, čiže ako ľudská bytosť prijmete a on vás 

ovládne, tým ľahšie a rýchlejšie táto NESPRAVODLIVOSŤ potom  vráti 

STRACH do celej vašej spoločnosti. 

Práve preto  využíval strach v minulosti verejné popravy na šírenie strachu ako takého 

a dnes  si našiel iný prostriedok a sú to práve médiá prostredníctvom, ktorých dokáže tento strach 

cez rôzne manipulácie šíriť sám seba  a vnášať do vás  semienko, ktoré v príhodný okamih vzklíči. 

Zároveň k tomu využíva aj filmový priemysel, lebo cez vaše podvedomie zámerne a vedome  

vnáša do vás semienko krutosti, pretože  cez rôzne filmy, v ktorých vám ukazuje ľahkosť, s ktorou 

sa  navzájom ľudské bytosti vraždia a zabíjajú, vám zoberie Úctu k Životu ako takému a vôbec si 

pri pozeraní týchto filmov túto objektívnu pravdu neuvedomujete. 

A vedzte, že keď príde ten príhodný čas, toto semienko krutosti vo vás dokáže vzklíčiť 

a zoberie vám Úctu k Životu ako takému a sila, s ktorou vašu spoločnosť zasiahne Nespravodlivosť, 

vám ako dôsledok prinesie UTRPENIE, ktoré vráti do vašich sŕdc rovnako veľkú bolesť, ktorú na 

Matku Zem priniesla mimozemská civilizácia pred 80 000 rokmi. 

A preto si veľmi dobre a dôkladne zvážte, aké filmy dovolíte pozerať svojim deťom, pretože 

to potom oni prijmú za samozrejmé a budú to považovať za správne a za absolútne reálne správanie 

sa medzi ľudskými bytosťami navzájom. 

A uvedomte si ako sa táto krutosť dostane cez tento filmový priemysel aj do rozprávok pre 

deti, ktoré  v dobrej viere dovoľujete pozerať už malým deťom bez toho, aby ste si túto objektívnu 

pravdu o tom ako to  ovplyvní ich podvedomie a neskôr v dospelosti ich život,  dokázali 

uvedomovať. 



Toto je veľmi silná manipulácia strachu, pretože s vaším súhlasom, vás starostlivých 

a milujúcich rodičov, začne vytvárať vzorce správania vo vašich milovaných deťoch, ktoré sa 

ukladajú a v tomto útlom veku, veľmi ľahko zapisujú do ich nevedomých rovín. 

Zopakujem vám to ešte raz, aby ste si zo zvedomili: deje sa tak s vaším súhlasom, pretože 

si túto skrytú manipuláciu strachu vôbec neuvedomujete. 
 

Ak vaše deti prijmú v tomto útlom veku do svojho podvedomia 

informácie, že je úplne normálne a prirodzené, že sa ľudia medzi sebou 

vraždia, zabíjajú, intrigujú, nenávidia sa, závidia si, neprajú si navzájom,                     

tak vedzte, že keď dospejú, v príhodnej chvíli toto semienko, ktoré prijali                       

do PODVEDOMIA v detstve,  vzklíči v ich VEDOMÍ a zoberie im Úctu k Životu 

ako takému a oni SAMI vrátia  NESPRAVODLIVOSŤ do svojho života aj                  

do života celej ľudskej spoločnosti, a to bez toho, aby si to dokázali uvedomiť. 

A toto je uzatvorený kruh, ktorým strach v nevedomých rovinách sám 

sebe pripravil podmienky k tomu, aby sa mohol vrátiť späť a zovrieť vás do 

svojej moci. 
 

A je to tak preto, lebo VY ako ľudské bytosti sa učíte príkladom. 

A preto ak chcete, aby vaše deti, vnúčatá a vaši potomkovia dokázali žiť                    

na Matke Zemi v Láske, Jednote, Spravodlivosti, Rovnocennosti a Harmónii 

bytia, učte ich VEDOME a ukazujte im LÁSKU svojím vlastným príkladom, 

svojím spôsobom života v Láske a rovnako ich to učte aj prostredníctvom 

v rozprávok, v ktorých  sa hovorí o Pokore, Úcte k životu, Súcite a Odpustení. 

Učte  svoje deti LÁSKE, učte ich POKORE, učte ich PRIJÍMAŤ, učte ich 

ODPÚŠŤAŤ, aby LÁSKA  ponechala ich oči otvorené,  aby dokázali vidieť 

SRDCOM, aby dokázali vnímať a vidieť OBJEKTÍVNU PRAVDU, ktorá 

umožňuje SPRAVODLIVOSŤ vo vašej ľudskej spoločnosti. 

Pretože OBJEKTÍVNA PRAVDA ako taká je previazaná                                       

so SPRAVODLIVOSŤOU a to  nedeliteľne, nerozdeliteľne a neoddeliteľne 

a preto platí, že ak  prestanete vidieť OBJEKTÍVNU PRAVDU, stratí sa z vašej 

spoločnosti SPRAVODLIVOSŤ. 

A rovnako platí, že ak panuje vo vašej spoločnosti NESPRAVODLIVOSŤ, 

nedokážete vidieť OBJEKTÍVNU PRAVDU. 

          Vtedy sa stane vaša ľudská spoločnosť nesmierne krutou a energeticky                  

sa vrátite do obdobia a času, kedy na Matke Zemi platil Zákon: „OKO ZA 

OKO, ZUB ZA ZUB“. 

A toto je ďalší uzatvorený kruh. 
 

A vysvetlil som vám to podrobnejšie v dvoch posolstvách. Prvé je „Posolstvo spravodlivosti“, ktoré 

má  dve časti : 1.časť:  https://posolstvalasky.sk/?p=1138  2.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=1141 

a druhé je posolstvo „Pravda v Láske a Láska v Pravde“, ktoré má 4 časti :  

1. časť : https://posolstvalasky.sk/?p=518, 2. časť:  https://posolstvalasky.sk/?p=544  

3. časť: https://posolstvalasky.sk/?p=548, 4. časť: https://posolstvalasky.sk/?p=551 
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Od toho, do  akej spoločnosti sa VY SAMI v nasledujúcich životoch narodíte, závisí to, ako 

v súčasnosti vychovávate svoje vlastné deti, čiže od toho,  čo im odovzdávate a čo ich učíte a to nie 

len na tých vedomých rovinách, ktoré vidíte prostredníctvom svojho fyzického zraku, ale závisí to 

aj od toho, čo nevidíte svojím fyzickým zrakom, čiže sú to tie nevedomé roviny, ktoré dokážete 

vidieť len svojím vnútorným zrakom. 

Vnútorným zrakom vidíte len vtedy a jedine vtedy, keď je vašou súčasťou  

LÁSKA, POKORA a SÚCIT. 

A je to tak preto, že práve POKORA a SÚCIT vám ako svoj dar prináša 

ÚCTU k ŽIVOTU ako takému. 

A toto je uzatvorený kruh. 
 

A toto som vám podrobnejšie vysvetlil v posolstve „Dôvera, Úcta, Pokora Súcit“, ktoré má 4 časti : 

1.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=651, 2.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=654,  

3.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=656,  4. časť: https://posolstvalasky.sk/?p=660 

 

Nespravodlivosť ako taká, sa vytvára nie len v tej hmote s dôsledkom fyzického utrpenia 

vášho  hmotného, fyzického tela, ale sa vytvára aj v tej energetickej rovine vo forme mentálneho 

utrpenia, keď sa ľudskej bytosti zobrala jej česť, bezúhonnosť, či dobré meno. 

A to sú všetky tie nepravdy, ktoré sa potom o týchto ľuďoch v minulosti vytvorili a zapísali 

sa do kolektívneho vedomia ľudstva, že to boli čarodejnice, zlodeji, vrahovia, podvodníci, 

zradcovia, či prostitútky, kedy to pravda nebola, ale ten „mocný vládca“, ktorý v tej dobe vládol 

a túto mienku o nich vytvoril a následne ju  aj zapísal  do kolektívneho vedomia ľudstva.  

A to sú všetky nepravdy a klamstvá o kataroch, templároch, kacíroch, Márii Antoinette, 

z vašich dejín to bol  napríklad Ján Hus, ale aj o mnohých a mnohých ďalších ľuďoch, ktoré v tom 

konkrétnom čase ich života,  boli  vytvorené, práve za tým účelom, aby potom boli nespravodlivo 

odsúdení a následne nezmyselne verejne popravení. 

V dnešnom čase strach toto mentálne utrpenie vytvára prostredníctvom médií, kde veľmi 

ľahko dokáže zobrať človeku  jeho česť, bezúhonnosť, či dobré meno, ak sa  tento človek znepáči 

tomu kto vládne a ovláda tieto masovokomunikačné prostriedky. 
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