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NÁDEJ A BEZNÁDEJ – 2.časť 

Bolesť je základným prvkom strachu. 

Bolesť je jeho základnou jednotkou. 

Bolesť je podstatou strachu. 

Bolesť je od strachu nedeliteľná, neoddeliteľná, nerozdeliteľná a nerozlučiteľná.  

Vyživuje ho,  preto je jeho nedeliteľnou, nerozlučiteľnou a neoddeliteľnou súčasťou.  

Strach pochopil toto poznanie. 

Ak sa toto poznanie stane veľmi hlbokou súčasťou Vašich buniek, Vášho vnímania, 

pochopíte, že keď prestanete vnímať bolesť, prestanete vytvárať strach a keď nebude mať 

strach z čoho ŽIŤ, tak sa stratí. 

Aj v tomto procese vidíte, ako je všetko veľmi úzko prepojené. Ako navzájom všetko so 

všetkým súvisí. Je nesmierne dôležité, aby ste si to začali uvedomovať. Aby ste tieto prepojenia 

začali vnímať vo svojom Živote, v životoch druhých ľudí, v Živote Matky Zeme, a aby ste ich 

vnímali v celom Vesmíre. Uvedomujte si  platnosť Vesmírneho zákona: „Ako hore, tak aj dole 

a ako dole, tak aj hore, ako vo veľkom, tak aj v malom a ako v malom, tak aj vo veľkom.“ 
 

Veľmi ma začala bolieť ľavá lopatka a bolesť mi vystreľovala až do ramena. 

Otázka: Čo túto bolesť vytvára? 

Odpoveď: Sú to opakované nepochopenia. Sú to opakované zneužitia moci - moci strachu 

pred poznaním. Mnohé ľudské bytosti sú príliš zovreté strachom. Sú naplnené úzkosťou, strachom 

z poznania. Ten strach, má sám strach, že keby ľudské bytosti prijali tieto poznania, oslabila by sa 

jeho moc, ktorú nad ľudskými bytosťami má. A tak do  procesu pojal strach aj túžbu ľudských 

bytostí po moci, a sláve. Tieto ľudské túžby sa stali súčasťou kolobehu strachu a prostriedkom 

strachu k tomu, aby udržal ľudské bytosti v nevedomosti.   

Využil túžbu ľudských bytostí po moci, vládnutí a po ovládnutí druhých ľudských bytostí, 

aby každý zárodok poznania, ktorý by oslabil jeho moc, samé ľudské bytosti zničili. 

Preto ľudské bytosti, ktoré mali prístup k týmto poznaniam a v každom veku ich bolo 

mnoho, nemohli tieto poznania učiť druhé ľudské bytosti, pretože boli týmito ľudskými bytosťami, 

ktoré boli ovládané strachom a túžbou po svojej vlastnej moci zabité. Nebolo im dovolené, 

umožnené, aby tieto poznania mohli učiť a odovzdávať ďalej  druhým ľuďom.  

Strach vytvoril v nich strach pred tým, aby tieto poznania druhým ľuďom odovzdávali.      

Opäť všetko so všetkým súvisí, pretože celé stáročia inkvizícia upaľovala a zabíjala ľudí, ktorí mali 

prístup k poznaniam, ale na druhej strane práve títo ľudia ukazovali silu Viery, ktorú v sebe niesli. 

Pretože Viera je to Svetlo, ktoré dokáže rozpustiť tmu beznádeje. 

Opäť vidíte, ako všetko so všetkým úzko súvisí. Sú to uložené pocity krivdy, neodpustenia, 

ktoré je potrebné v bezpodmienečnej Láske rozpustiť. 

Ukázal som Ti, že ľudské bytosti, ktoré odsúdili druhé ľudské bytosti, nekonali zo svojej 

podstaty. Konali, a stále konajú len to, čo im strach dovolí. Preto je potrebné  nájsť silu vo svojom 

vnútri, aby ste týmto bytostiam dokázali odpustiť. Len bezpodmienečné odpustenie môže všetky 

tieto bolesti a pocity krivdy rozpustiť.  Tým, že ich rozpustí, bolesť pominie a uzdraví sa. Je to cesta 

a spôsob, ktorý som Vám tiež ukázal. Ako sa liečia a uzdravujú akékoľvek bolesti spôsobené 

strachom. Rozpúšťajú sa, liečia a uzdravujú bezpodmienečnou Láskou a Odpustením. 

Už viete, že nástrojom, ktorým Láska lieči a uzdravuje je BEZPODMIENEČNÉ 

ODPUSTENIE. Je to jediný  nástroj, ktorý dokáže uzdraviť a vyliečiť všetky bolesti, ÚPLNE 

VŠETKY BOLESTI, ktoré strach vytvoril. Neexistuje iná cesta, ako je cesta ODPUSTENIA.  
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CESTA BEZPODMIENEČNÉHO ODPUSTENIA 

HLBOKO V SVOJICH SRDCIACH. 
Cez bezpodmienečné odpustenie všetkým bytostiam, ktoré vám v ktoromkoľvek z minulých 

životov spôsobili akúkoľvek bolesť, sa môže táto bolesť rozpustiť. Tak ako zostáva vo vašom  srdci 

akékoľvek neodpustenie, je to práve to neodpustenie, ktoré vám potom nedovoľuje používať dar 

spevu a spájať sa s duchovnými bytosťami prostredníctvom spevu. 

Len bytosti, ktorých srdce je absolútne čisté, je naplnené nekonečnou, 

bezpodmienečnou a bezhraničnou Láskou k všetkým bytostiam. Myslím tým naozaj všetky 

bytosti, nie len ľudské, len takéto úplne čisté srdce, v ktorom nie je ani zrniečko neodpustenia 

vie sa spojiť s vysokými duchovnými bytosťami prostredníctvom spevu. Spev vychádza zo 

srdca tejto bytosti a je to spev čistý, nepoškvrnený, je spevom bezpodmienečnej Lásky, ktorou 

som túto bytosť stvoril. 

Až keď dokážete svoje srdce očistiť od akéhokoľvek neodpustenia, ale naozaj od úplne 

akéhokoľvek neodpustenia, akejkoľvek bolesti, získate znova naspäť svoj dar a budete sa 

vedieť opäť prostredníctvom spevu spájať s vysokými duchovnými bytosťami, a nie len 

s nimi, budete sa spájať so MNOU SAMÝM. 

Nie je to žiadna podmienka, ktorú by som Vám stanovil. Je to samá podstata čistej, 

nepoškvrnenej a bezpodmienečnej Lásky, pretože jej súčasťou je tento spev, ktorý  vychádzal 

z vnútra srdca naplneného takouto Láskou. 

Čím viacej bolesti je ukryté vo Vašom srdci, čím viac neodpustenia vo svojich srdciach 

nosíte, tým ťažšie sa Vám spievajú vyššie tóny. Môžete vidieť a vnímať na vývoji ľudskej 

spoločnosti, ako sa ľudské srdcia zanášajú bolesťou, ako si v nich vytvárate stále viac a viac 

neodpustenia, lebo vidíte, že stále viac a viac ľudí nevie spievať. Všímajte si ako nádherne 

a čarovne spievajú vtáci. Aké prekrásne tóny vedia vylúdiť ich útle telíčka. Je to preto, lebo v ich 

srdiečkach nie je žiadna bolesť, žiadne neodpustenie. 

Na počiatku bytia všetky ľudské bytosti vedeli takto nádherne spievať, ako vedia dnes 

spievať už len vtáci. Všetky ľudské bytosti sa spájali so MNOU cez spev. Teraz vidíte, ako cez celé 

veky túto schopnosť stále viac a viac strácate. Môžete vidieť koľko bolesti a strachu, nie len ako 

jednotlivci, ale aj ako celá ľudská spoločnosť nosíte vo svojich srdciach. 

Tým, že strach Vám zobral nástroj, ktorým je bezpodmienečné odpustenie, ktorým by ste sa 

vedeli liečiť a uzdravovať, strácate ako jednotlivci, ale aj ako ľudstvo túto schopnosť sa spájať so 

MNOU a s vysokými duchovnými bytosťami.  

Vnímala som energiu, ktorá prestupovala mojimi bunkami a veľmi ťažko som dýchala. 

Chcem, aby ste si opäť všimli a zasa si veľmi hlboko uvedomili, ako je to 

prepojené, úzko previazané a ako VŠETKO SO VŠETKÝM SÚVISÍ.  

VŠETKO SO VŠETKÝM SÚVISÍ,   

Je to prvé poznanie, ktoré Vám strach zobral.  
Je nesmierne!!!, nesmierne!!!, nesmierne!!!!!! dôležité, aby sa toto poznanie ľudstvu 

navrátilo. Bez jeho pochopenia sa nedokážete pohnúť ďalej. Je to základné poznanie, ktoré je 

potrebné, aby sa opäť stalo súčasťou každej ľudskej bytosti.   

Prosím, podčiarkni to celé, je to tak nesmierne dôležité.  

Toto prvé poznanie je tak veľmi, a tak úzko s druhými poznaniami prepojené, že stačí, aby 

prvé poznanie Vám strachom bolo zobraté a všetky ostatné poznania sa stratia, presne ako pri 

domine. Stačí, aby ste zhodili prvú kocku a spadnú všetky. 
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Ale JA som to zariadil tak, aby návrat všetkých poznaní nebol taký ťažký. 

Nepotrebujete opätovne postaviť všetky kocky domina. Stačí ak pochopíte a prijmete ako 

svoju neoddeliteľnú, nerozlučiteľnú a nedeliteľnú súčasť toto prvé poznanie, a postupne sa 

Vám vrátia všetky. A vrátia sa Vám všetky vo veľmi krátkom čase. 

Čas je veľmi relatívny pojem, pretože pri MNE čas neexistuje, ale pre Vás  je čas dôležitý. 

Keď ako ľudstvo, prijmete toto prvé poznanie ako svoju súčasť - nedeliteľnú, neoddeliteľnú, 

nerozlučiteľnú, tak v rámci jednej generácie Vášho ľudského bytia sa Vám vrátia všetky poznania. 

Opäť sa všetky poznania stanú Vašou súčasťou. 

Otázka: Čo pre to môžeme urobiť? 

Odpoveď: Treba si uvedomiť, že odpúšťanie je nikdy sa nekončiaci proces.                             

Je potrebné sa naučiť vo svojom srdci stále odpúšťať, pretože nedokážete prijímať samých 

seba, aj iných ľudí a iné bytosti bez podmienok a bezhranične, práve takých akí sú v danom 

každučkom okamihu svojho bytia. Aj to som Vám ukázal a toto poznanie povedal.  

 Je to súčasť procesu a preto sa potrebujete najprv učiť odpúšťať. Odpúšťať všetko 

bez podmienok. Aj poznanie, čo to znamená „BEZ PODMIENOK“ som Vám vysvetlil.  

A sami viete, že v súčasnosti ľudská spoločnosť nechápe význam týchto slov.  

Nevie si  predstaviť čo znamená BEZ PODMIENOK.  

A pretože nechápete význam slov BEZ PODMIENOK, nedokážete prijímať druhých 

ľudí, ani samých seba BEZ PODMIENOK a preto nedokážete odpúšťať BEZ PODMIENOK.  

Je to proces, je to cesta a opäť  vidíte, že VŠETKO SO VŠETKÝM SÚVISÍ.    

Je to základné a najdôležitejšie poznanie, že VŠETKO SO VŠETKÝM SÚVISÍ.   

Učíte sa vidieť, cítiť, vnímať všetky tie súvislosti. Len tak sa to poznanie, že  vidíte, cítite 

a vnímate všetky tie súvislosti, môže stať Vašou nedeliteľnou, nerozlučiteľnou a neoddeliteľnou 

súčasťou tak,  ako je aj MOJOU SÚČASŤOU. Čím menej bolesti máte vo svojich srdciach a čím 

menej neodpustenia, tým vyššie tóny čistej, bezpodmienečnej Lásky dokážete zaspievať. Tento dar 

bol daný všetkým bytostiam bez podmienok. Žiadnej bytosti som tento dar nezobral. Len 

skutočnosť, že ste svoje srdcia naplnili bolesťou a neodpustením, Vám nedovoľuje tieto tóny čistej 

a bezpodmienečnej Lásky zaspievať.  

Bolesť vytvorená z pocitu krivdy, zloby a nedôvery rozbila vaše  srdcia hlbokým pocitom 

viny voči sebe samým, nekonečným pocitom neodpustenia a večného zatratenia, ktorý ste si 

vytvorili  sami voči sebe. Sú to veľmi hlboké neodpustenia, ktoré sú vytvorené z nepochopenia 

a vnesenej, zámerne vytvorenej nedôvery, ktorá stvorila krivdu a bezmocnosť. A bezmocnosť 

vytvorila beznádej. Práve táto beznádej roztrhala vaše srdcia na nekonečne veľa kúsočkov 

neodpustení. Potom cez tieto neodpustenia stratíte schopnosť vytvárať vo svojom srdci tóny čistej 

a bezpodmienečnej lásky, ktorou by ste sa dokázali spájať so MNOU a s vysokými duchovnými 

bytosťami. 

Týmto spôsobom si to vytvárajú mnohé ľudské bytosti, čím sa postupne strácajú tieto dary, 

pretože napĺňate svoje srdcia bolesťou, neodpustením a beznádejou. Je to hudba čistej, 

bezpodmienečnej lásky, a preto ak je Vaše srdce touto Láskou naplnené, tak veľmi rýchlo vytvoríte 

a zaspievate tieto vysoké tóny. 

Veľmi hlboký pocit nedôvery, ktorý bol vnesený medzi ľudské bytosti v Atlantíde, spôsobil 

v ľudských srdciach veľmi veľa beznádeje, neodpustenia, bolestí a pocitov viny.  

Každá ľudská bytosť potrebuje cez svoje vlastné poznanie všetky tieto bolesti a beznádeje 

vyliečiť láskou a bezpodmienečným odpustením. Je to cesta každej ľudskej bytosti, pretože je to 

cesta každej duše, ktorá žila svoj život na Matke Zemi. Touto cestou musí prejsť každá duša, aby 

uzdravila samú seba, a aby opäť naplnila svoje srdce súcitnou a bezpodmienečnou láskou. 
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Otázka: Ako robiť proces bezpodmienečného odpúšťania? 

Odpoveď: Učím Vás odpúšťať a ukazujem Vám to pri každej príležitosti.  Uvedomte si, 

keď nastane situácia, ktorá akýmkoľvek spôsobom začne vytvárať pocit bolesti, či si ho vytvárate 

sami voči sebe, alebo ho vytvára iná ľudská bytosť, uvedomte si v danej chvíli, že bolesť je 

nástrojom strachu, že je jeho nedeliteľnou, nerozlučiteľnou a neoddeliteľnou súčasťou. Je potrebné, 

aby ste si v danej chvíli uvedomili, že je to hra strachu, ktorý sa snaží opäť vytvoriť falošnú ilúziu, 

ktorá Vás donúti bojovať akýmkoľvek spôsobom. Dosiahne to tak, že si neuvedomíte  strach, ktorý 

pôsobí na Vás samých alebo druhú ľudskú bytosť, či viaceré ľudské bytosti. Keď pochopíte, že 

konajú zo strachu, ale nekonajú zo svojej podstaty, že im to strach nedovoľuje, a ich slová, 

myšlienky, činy, sú len tie, ktoré im dovolí strach povedať. Vtedy keď máte toto poznanie, keď ste 

ho pochopili a keď máte vo svojom srdci aj SÚCIT, keď máte v srdci kvalitu súcitnej Lásky, tak 

vtedy je potrebné, aby ste sa pozerali sami na seba alebo na druhé ľudské bytosti práve cez súcitnú 

lásku v svojom srdci. V danom okamihu ich potom nebude posudzovať, kritizovať, súdiť, 

porovnávať. Prijmete ich, či samých seba a akékoľvek konanie presne také, aké v danej chvíli je. 

Prijmete ho bez podmienok. Tak nevytvárate v svojom srdci žiadnu bolesť ani neodpustenie. Vaše 

srdce zostane čisté, naplnené láskou a súcitom.  

Teraz, keď sa pozriete na tento postup, ktorý som Vám povedal, si všimnite, ktoré z poznaní, 

ktoré som Vám odovzdal, potrebujete použiť. 

Všimnite si ako všetko so všetkým súvisí, a ako hlboko sú navzájom prepojené.  

Ak sa naučíte používať jedno poznanie, aj tie ďalšie poznania začnete používať 

automaticky. 

 Ak sa tieto poznania stanú Vašou súčasťou, celý tento proces, na ktorý si sa pýtala,  sa stane 

pre Vás ľahký a prirodzený.  


