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Prišla ku mne Spravodlivosť ako  bytosť.  

Ako bytosť je nesmierne veľká a  drží v ruke obrovské váhy. 

Bytosť Spravodlivosti chce odo mňa, aby som sa na jednu z misiek posadila. 

Z mojej strany je to ľavá miska a  z jej uhľa pohľadu je to tá pravá.  

Na tej druhej miske je položené vtáčie pierko, ale je veľmi veľké, asi bude z nejakého 

veľkého orla. Je to naozaj obrovské pero, musí byť z nejakého veľmi veľkého vtáka a vôbec nie je 

biele, to vtáčie pero je tmavé.  

Je to pre mňa prekvapujúce, ale nemám z tej bytosti Spravodlivosti žiadny strach. 

Keď som si sadla sadla na tú misku, neklesla som dole, ale som s tým vtáčim perom 

v rovnakej výške. Netuším, ako je to merané, či posudzované, lebo hmotnostne to vtáčie pero musí 

byť oveľa ľahšie ako som ja sama, ale jazýček na váhach sa vôbec nevychýlili na žiadnu stranu.  

Zatiaľ neviem čo to znamená.  

Bytosť Spravodlivosti, mi povedala,  že je so mnou spokojná, že môžem ísť z tej misky dole 

a potom vymenila to vtáčie pero.  

Ale aj toto vtáčie pero je tiež pomerne veľké, tak neviem, možno to predchádzajúce bolo 

z nejakého mega obrovského vtáka, lebo aj toto druhé  vtáčie pero sa mi zdá veľmi veľké. 

To prvé vtáčie pero bolo také zvláštne, lebo bolo veľmi tmavé, skoro až čierne a toto druhé 

je prskané, ako je perie našich dravcov, ako má orol skalný.  

Bytosť Spravodlivosti mi opäť povedala, aby som sa posadila na misku a jazýček na váhach 

sa nevychýlil.  Misky zostali stáť oproti sebe v rovnakej výške. Nič sa nezmenilo.  

Bytosť Spravodlivosti sa na mňa usmiala a povedala mi,  že môžem ísť dole. 

Teraz položila na misku vtáčie pero, ktoré  vyzerá ako husacie brko. 

Zase mi povedala, aby som sa posadila na tú druhú misku. Tak som si sadla a teraz mám 

pocit, že keď som si sadla, tak som sa zmenšila.  

Som opäť menšia ako predtým a primerane veľkosti vtáčieho pera sa aj ja sama zmenšujem.  

Jazýček na váhach sa nikam nevychýlil,misky stále zostávajú v rovnakej výške oproti sebe.  

Bytosť Spravodlivosti, mi znovu povedala,  že je so mnou spokojná a že môžem ísť dole. 

Vymenila husacie brko za menšie vtáčie pierko a zase mi povedala, aby som si sadla.  

Tak som si sadla  na misku a znova som sa zmenšila.  

Váhy sa nikam nevychýlili a misky stále zostávajú v rovnakej výške oproti sebe.  

Bytosť Spravodlivosti, mi opäť povedala, že môžem ísť dole a teraz položila na misku 

pierko z holuba, alebo iného vtáčika, ale asi takej veľkosti ako bývajú holubie pierka, len to pierko 

je celé snehovo biele. 

Znovu mi povedala, aby som sa posadila na tú druhú misku a už som dosť maličká, keď sa 

tam posadím.  Jazýček na váhach sa opäť nevychýlil a bytosť Spravodlivosti mi povedala, že som ju 

veľmi príjemne prekvapila a že môžem zísťz tej misky dole. 

Teraz dala na misku ešte menšie pierko, ale neviem z akého vtáčika to je, či to bol vrabec, 

alebo sýkorka, lebo pierko je  naozaj malé a povedala mi, nech si sadnem a ja  som sa opäť 

zmenšila. Už som veľká len asi ako moja dlaň.  

Jazýček na tých váhach sa pohol, ale vrátil sa naspäť a vyrovnal sa.  

Bytosť Spravodlivosti mi povedla, že je to v poriadku a že môžem zísť dole. Povedala mi, že 

som ju naozaj veľmi potešila a že si myslela, že to až takto nedokážem. 



Teraz položila na  misku váhy veľmi maličké pierko, také to páperie, čo majú malé kuriatka, 

keď sa vyliahnu a povedala mi, nech si sadnem na tú druhú misku a ja samú seba vnímam, že som 

už taká maličká ako palec na ruke.  

Sadla som si a miska na tej váhe, kde som sa ja  posadila, klesla úplne na zem oproti miske, 

na ktorej bolo položené to páperie. 

Je to veľmi zvláštne, lebo teraz si nemyslím, že je to taký veľký váhový rozdiel, veď som 

maličká ako palec a nie som až tak ťažká, že ma to muselo švihnúť až na zem. 

Bytosť Spravodlivosti sa však vôbec netvári nespokojne. Povedala mi, že môžem z misky 

vystúpiť a že by bola prekvapená, keby som to dala tak, že by sa ten jazýček na váhach nepohol, 

lebo keby som aj toto ustála, tak už by som vlastne vedela a dokázala milovať, prijímať 

a odpúšťať bez podmienok úplne všetkým.  

Povedala mi, že je to ľudské a prirodzené, že to proste zatiaľ neviem, lebo je to energetická 

rovina našej duše, ktorá dokáže milovať, prijímať a odpúšťať bez podmienok, ale ako ľudská bytosť 

tým, že máme  v sebe viacej energetických rovín, tak to nevieme a len sa to učíme cez tie mnohé 

životy, do ktorých sa inkarnujeme.  

Bytosť Spravodlivosti mi povedala, že je vlastne sedem stupňov, ktorými tá ľudská bytosť 

môže prejsť, alebo prechádza a podľa toho, kde na ceste svojho vývoja sa práve nachádza tak 

energeticky dokáže ustáť tú rovinu tej spravodlivosti.  

S tým súvisí skutočnosť, ako potom tá ľudská bytosť dokáže vnímať objektívnu pravdu 

a realitu života, lebo od toho závisí či sú jej skutky a rozhodnutia spravodlivé alebo nie.  

Vlastne platí, že čím viacej ľudská bytosť v svojom bytí vytvorí nespravodlivosti, tak 

tým menej vie ODPÚŠŤAŤ  a rovnako platí, že čím menej vie ľudská bytosť  ODPÚŠŤAŤ, 

tak tým viacej nespravodlivosti v svojom živote a bytí vytvára.  

Tie prvé dva stupne, kedy na misku váh položila  bytosť Spravodlivosti tie veľké tmavé 

vtáčie perá, ak sa jazýček váhy vychýli a misky zostanú v nerovnováhe, tak tá ľudská bytosť vôbec 

nevie odpúšťať a  nedokáže vôbec vnímať a vidieť objektívnu realitu a vytvára si svoj vlastný obraz 

života, v ktorom žije a je jedno, či ho vytvára z pozície prejavenej pýchy, čiže nadradenosti, 

nadutosti, povýšenosti, dôležitosti, či  arogancie moci, alebo z pozície pýchy tej obete, lebo 

v obidvoch prípadoch vytvára nespravodlivosť. 

Až keď sa na misky váh položia tie pierka, ktoré majú bielu farbu, je tá ľudská bytosť 

naplnená Láskou a Súcitom do tej miery, že dokáže vnímať tú objektívnu pravdu toho, čo sa naozaj 

deje a tak si začína uvedomovať, vnímať a vidieť manipulácie, ktoré energetická rovina strachu, 

pýchy a ega nej vytvára.  

Čím je viacej ľudská bytosť naplnená Láskou a Súcitom, tým ľahšie dokáže 

Odpúšťať, samozrejme až po tú energetickú rovinu bezpodmienečnosti.   

Čím je viacej energie Lásky na Matke Zemi, tak tým sa viacej ľudských bytostí 

nachádza v tých vyšších stupňoch videnia a vnímania objektívnej reality a tým je viacej v tej 

spoločnosti Spravodlivosti.  

Keďže Láske sa ľudská bytosť ako taká učí práve v RODINE, do ktorej sa narodila, je 

RODINA tým najdôležitejším prvkom a nástrojom zachovania života na Matke Zemi 

v LÁSKE, pretože ak ľudská bytosť nebude poznať Lásku, nebude mať v svojom srdci Súcit 

a nebude vedieť Odpúšťať, tak samú seba dokáže zničiť.  

Možno si to neuvedomujete, ale dokážete vytvoriť  nespravodlivosť v ľudskej spoločnosti 

v priebehu života jedného človeka.   

Je to tak preto, že v priebehu života jedného ľudského človeka sa narodí a vyrastie päť 

ďalších generácií.  



Ak im nie je odovzdávaná Láska ako taká, tak tá posledná piata generácia je už 

nepredstaviteľne krutá, sebecká a bezohľadná sama k sebe,aj k životu ako takému, nielen vo vzťahu 

k sebe samej a k druhým ľudským bytostiam, ale aj k všetkým bytostiam i k samotnej Matke Zemi.  

Práve preto je úloha RODINY ako takej v ľudskej spoločnosti nezameniteľná. 

Je to tak práve preto, lebo len v RODINE sa ľudská bytosť môže naučiť LÁSKE,              

a čo to znamená MILOVAŤ, PRIJÍMAŤ a ODPÚŠŤAŤ bez PODMIENOK, nielen tým 

druhým, ale najmä sama sebe.  

Je to umožnené práve preto, že v rámci pokrvnej rodovej línie ako súčasť DNA vám 

bol daný SÚCIT ku všetkým členom tejto pokrvnej rodovej línie.  

Práve vibrácia SÚCITU je tá kvalita LÁSKY, ktorá vám prináša a prinavracia späť 

schopnosť ODPÚŠŤAŤ bez PODMIENOK. 

Druhý obraz, ktorý môžete vnímať, aby ste dokázali vidieť ako je vaša ľudská spoločnosť na 

tom vo vzťahu k Spravodlivosti, je práve tá skutočnosť, ako si ľudská spoločnosť dokáže vážiť 

a ctiť RODINU ako takú a jej poslanie.  

Toto je veľmi dôležitý moment vo vývoji každej civilizácie, ktorá tu na Matke Zemi kedy 

existovala, lebo ak si ľudská spoločnosť prestane vážiť RODINU a vaše deti, respektíve vašim 

deťom nebude umožnené, aby vyrastali v RODINE, nenaučia sa Milovať, Prijímať a  Odpúšťať bez 

podmienok.  

Každá nasledujúca generácia, ktorá sa zrodí z týchto ľudských bytostí bude mať túto 

schopnosť Odpúšťať bez podmienok stále menšiu a menšiu a to potom vedie k tomu okamihu, kedy 

sa ako ľudská spoločnosť dostanete do bodu, keď sa vrátite k zákonu: „oko za oko, zub za zub“.  

V spoločnosti, kde vládne tento zákon:  „oko za oko, zub za zub“ , nie je Spravodlivosť. 

V takej spoločnosti platí právo silnejšieho, čiže toho, kto má moc a peniaze.  

Ak takáto spoločnosť naďalej bude pokračovať v tomto vývoji a nestane sa niečo, aby sa 

z tohto bodu vrátila späť, vo veľmi krátkom čase zničí a zahubí samú seba.  

Stane sa tak práve preto, že behom života jednej ľudskej bytosti sa narodí a vyrastie tých päť 

generácií a tá posledná piata má v sebe tak málo Lásky, že bez ohľadu na to, že zničí aj samú seba, 

je skutočne schopná týmto deštruktívnym spôsobom konať.  

Udeje sa tak preto, že pýcha, ktorá ju ovláda ju tak zaslepila, že tá piata generácia už vôbec 

nedokáže vidieť objektívnu realitu toho, čo sa skutočne deje. Nemusí sa tak udiať nijakými 

vojnami, ale zahubí samú seba tým, že zničí podmienky pre život na Matke Zemi.  

Nemusí vždy ísť o vojny, lebo úplne stačí, ak zničíte podmienky pre život vašich fyzických 

tiel, čiže biologických organizmov, ktorými sami ste.  

Tak ako spôsobujete vyhynutie mnohých živočíšnych druhov, rastlinnej aj zvieracej ríše, 

spôsobíte vyhynutie aj samých seba. Je to tak preto, že vaše fyzické telo je tvorené najmä z vody 

a zároveň k tomu, aby ste tu mohli žiť a existovať potrebujete dýchať a keď zničíte pitnú vodu 

a zamoríte vzduch, ktorý dýchate, vyhubíte samých seba. Opäť len konštatujem, že sa nachádzate 

veľmi blízko toho bodu zlomu, ktorý keď dosiahnete, nebude už možná cesta späť.  

Čo sa týka ovzdušia, dokážete rýchlejšie eliminovať škodlivé látky, ktorými vzduch 

zamorujete, lebo tam stačí, aby ste zastavili výrobu v továrňach, ktoré znečisťujú ovzdušie, ktoré 

dýchate, ale čo sa týka vody, je tento proces veľmi zdlhavý.  

Je to tak preto, že voda má pamäť a to, čo raz do vody vložíte, si voda v  sebe nesie ako 

energetickú informáciu. Zatiaľ nemáte vyvinuté technologie k tomu, aby ste dokázali tieto škodlivé 

energetické informácie z vody odstraňovať, aby ste ju vedeli čistiť na energetickej úrovni, len viete 

vodu filtrovať od rôznych hmotných nečistôt, chemických látok a usadenín, ale vôbec nedokážete 

vyčistiť vodu, ktorú ste zamorili energeticky.  


