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SLZY 
 

SLZY nezadržiavajte, nechajte ich plynúť, sú nástrojom čistenia bolesti.  

Ako VODA odplavuje nečistoty, SLZY odplavujú bolesť srdca.  
Nechajte ich plynúť, odniesť bolesť, ktorá sa vytvára. 

 Je to bolesť, ktorá už nie je z  minulého života, ale je to bolesť, ktorú si vytvárate tu a teraz.  

Sú to pochybnosti, ktorým dovoľujete, aby vám vytvárali v srdci bolesť. 

Sú to pochybnosti o sebe samých, či ste splnili svoje úlohy v tomto živote tu a teraz,                    

a potom následne sa vytvárajú pocity zo zlyhania, čo vám vytvára tú bolesť.  

Ak príde bolesť, nechajte ju odplaviť, nechajte ju odísť, a v Láske odpustenia sebe samým aj 

svojim milovaným blízkym – deťom, manželom, rodičom, súrodencom, priateľom.  

Pozrite sa na to tak, že aj oni si svoje potrebujú prežiť.  

Potrebujú svoje skúsenosti, aby aj oni mohli, prijať Poznania, ktoré ste VY prijali. 

      ODPUSTENIE prichádza ako súčasť Poznania, viacerých Poznaní 

a skúseností z prežitia a prežívania ľudských bytostí.  

POCHYBNOSŤ je veľmi silný nástroj strachu.  

Je to nástroj, ktorý keď mu dovolíte, aby vás ovládol, získa strach moc a bude rásť jeho 

manipulácia.  

POCHYBNOSŤ cez pocity zlyhaní vytvorí opäť pocity viny. 

Keď budete čeliť v srdci pocitom viny, veľmi ľahkým spôsobom vás strach zviaže, aby vás 

mohol manipulovať a ovládať. 

POCHYBNOSŤ je  nástrojom strachu, aby vás strach zovrel opäť do svojej moci a mohol 

vami manipulovať. Je to jeho hra.  

Už viete akým spôsobom strach pracuje a funguje, a dal som vám nástroj, ktorým                              

je ODPUSTENIE, k tomu, aby ste mohli liečiť bolesť, ktorú strach vo vašom srdci vytvorí.                   

Opäť záleží na vašom slobodnom rozhodnutí, či tento nástroj Lásky budete používať, alebo                       

sa rozhodnete, že túto bolesť si v srdci ponecháte a necháte strach, aby vás manipuloval a ovládal.  
         Je to vaše vlastné SLOBODNÉ ROZHODNUTIE a vaša ZODPOVEDNOSŤ ako 

sa rozhodnete. Či sa rozhodnete pre LÁSKU, alebo pre STRACH. 

Vaša bolesť, ktorú ste si vytvorili pred dávnymi vekmi,  je časom vyliečená, už ste ju 

odovzdali a v hlbokom Odpustení uzdravili.  

To však neznamená, že sa strach nebude opäť pokúšať dostať vás do svojej moci.  

To, čo sa snaží vo vašom srdci vytvoriť, už súvisí s vaším životom tu a teraz.  

Ak mu to dovolíte a on vytvorí vo vašom srdci hlbokú pochybnosť, následne pocit zlyhania, 

pocit viny, odmietnutia a neprijatia, opäť si vytvoríte v svojom srdci pocit viny a emóciu, ktorú si 

nedokážete v tomto živote odpustiť.  

Je to rovnaká energia, akú ste vytvorili v tom minulom živote.  

Tak, ako vás ovládal strach v tom minulom živote, rovnakým spôsobom sa pokúša vás 

ovládnuť aj v tomto živote.  

Už raz sa mu to podarilo, preto sa pokúša opäť.  

Ale už máte v tomto živote iné Poznanie, ktoré ste  v tom minulom živote nemali.  

Už viete, že máte ten najmocnejší nástroj, ktorý vám dala Láska, a to je Odpustenie, aby už 

strach  nad vami nezvíťazil a nemohol vás ovládnuť. 
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SLZY vám pomáhajú. SLZY sú darom vašej duše k tomu, aby vám pomáhali 

odplavovať bolesť, ktorá sa vytvorila. Môžete tento dar používať a sami potom uvidíte, akú 

nesmiernu úľavu vám dávajú, ktorú vám vaša duša cez SLZY prináša. 

Čo myslíš, prečo muži tak málo plačú? 

Prečo je v spoločnosti vytvorený predsudok, že muži nesmú plakať? 

    Tým, že SLZY vyplavujú bolesť zo srdca, môže do srdca vchádzať LÁSKA.  

Ak v srdci uzavrieme bolesť a slzy bolesť nevyplavia, srdcia zatvrdnú, sú ako kamene a Láska 

nemôže do nich vstúpiť. Preto sú mužské srdcia tvrdé ako skala.  

Tento predsudok v ľudskej spoločnosti vytvoril strach.  

Je to tak preto, že ak sú mužské srdcia naplnené bolesťou, muži bojujú.  

Boj vytvoril strach preto, aby podporoval a živil sám seba. 

Tým, že ženy neprijali tento predsudok, a dovolili sami sebe dar svojej duše prevziať 

a používať, bolesť pomocou sĺz vyplavujú, ich srdcia sú naplnené Láskou a Súcitom.  

Preto aj ženy ľahšie Odpúšťajú, ako muži, ktorých srdce je pred Láskou zatvorené.  

Je to úloha žien, keď ony vyliečia svoje bolesti, rozpustia všetky nánosy bolestí uložené cez 

mnohé veky, pomôžu mužom otvoriť srdcia Láske a naučia ich Odpúšťať najmä samým sebe.  

Práve to, čo ľudská spoločnosť vo svojich predsudkoch považuje za slabosť žien, je ich 

najväčšou vnútornou silou.  

Táto vnútorná sila žien, je ich schopnosť Odpúšťať.  

Schopnosť Odpúšťať, má žena práve preto, že dokáže svoje srdce otvoriť Láske 

a bolesť, ktorou bolo jej srdce naplnené, dokáže odplaviť práve prostredníctvom SĹZ. 

Všimnite si ako je to previazané, prepojené a spojené, a kde je schovaná najväčšia sila ženy. 

To je tá sila, ktorej sa muž najviac obáva.  

Nie je to však preto, že by ju ako ľudská bytosť nemal ako muž, ale on sám sebe ju odoprel. 

 Túto veľkú vnútornú silu skryl za hrubú fyzickú silu, a nahradil  ju vo svojej mysli 

predsudkami spoločnosti.  

A tak LÁSKA, ktorá je VNÚTORNOU SILOU každej ľudskej bytosti, bola 

v ľudskej spoločnosti predsudkami nahradená za fyzickú silu.   

K náhrade došlo neprirodzeným spôsobom a preto napriek tomu, že žena ako 

ľudská bytosť je krehká, je nepredstaviteľne silná. Žena je oveľa silnejšia ako muž.  

JEJ VNÚTORNÁ SILA SPOČÍVA PRÁVE V SCHOPNOSTI ODPÚŠŤAŤ. 

Manipuláciou strachu a predsudkami, ktoré sa vytvorili vo vašej ľudskej  spoločnosti,                    

sa Vnútorná sila ženy, ktorá je v jej schopnosti Odpúšťať, zamieňa za schopnosť manipulácie 

s mužmi. Ale to je falošná ženská sila.  

Bolo to zámerne vytvorené strachom v ľudskej spoločnosti, aby ani muži, ani ženy 

nepochopili v čom spočíva skutočná Vnútorná sila každej ľudskej bytosti. Dochádza tak 

k hlbokému nepochopeniu aj medzi ženami i mužmi navzájom, medzi pohlaviami. 

         Je potrebné povedať svetu a ľudskej spoločnosti v čom je podstata sily LÁSKY.   

 Povedať im, že je to schopnosť ODPÚŠŤAŤ.  

VNÚTORNÁ SILA je schopnosť ako dokážeme Láskou naplniť srdce tak, aby sme 

dokázali bez podmienok ODPUSTIŤ sami sebe a zároveň aj tým druhým.  

To je VNÚTORNÁ SILA  ľudskej bytosti. 

Muži ju v súčasnosti zamieňajú s hrubou fyzickou silou a ženy za schopnosť, s ktorou 

dokážu manipulovať mužov. Ani jedno nie je pravá Vnútorná sila ľudskej bytosti.  

Je na čase, aby to začali muži aj ženy chápať, aby sa dokázali z cesty, po ktorej kráčajú, 

vrátiť k samým sebe, k Láske, ktorá sídli v ich srdciach, v duši a v celej ich bytosti. 
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Ak zájdu na tejto ceste príliš ďaleko, nebudú schopní pochopiť nie len podstatu samých 

seba, ale aj tohto druhého pohlavia.  

Odcudzia sa navzájom tak hlboko, že v celej ľudskej spoločnosti môže  nastať to,                           

že rovnako mužy aj ženy postavia okolo seba nepreniknuteľné, aj keď neviditeľné múry. 

Ak získa absolútnu nadvládu nad mužmi hrubá fyzická sila a ich srdcia sa stanú kamenné, 

nedokážu vnímať to, čo k nim prehovárajú ženské srdcia. Silu ženy budú vnímať ako slabosť.  

Budú ich považovať za bytosti úplne nehodné a podradné.  

Takýmto spôsobom sa budú k nim aj správať.  

Až nakoniec ženské srdcia namiesto Lásky, ovládne strach a potom ani ženy nebudú 

vnímať, vidieť a cítiť svoju Vnútornú silu a stratia schopnosť Odpúšťať.                      

Ich srdcia budú naplnené nekonečnou bolesťou a strachom.  

Nedokážu nájsť cestu jeden k druhému a nedokážu potom prežívať svoje životy 

v spoločnom bytí a vytvárať Harmóniu bytia.  

Život pre oboch rovnako, pre mužov i ženy sa stane plným utrpenia, bezmocnosti, 

beznádeje, ale zároveň aj nepredstaviteľnej krutosti a bolesti na obidvoch stranách.  

Práve toto je to nepochopenie, čo potom nedokážu vidieť, že ich manipuluje strach a že to 

oni sami dovolili strachu, aby ich zmanipuloval.  

Ani nevidia a nevnímajú  kedy do ich spoločnosti vstúpil tento falošný boh, ktorého začnú 

uctievať.  

Hlboké utrpenie, ktoré potom muži aj ženy v takejto spoločnosti prežívajú, vytvorí medzi 

nimi nepreniknuteľné, aj keď neviditeľné múry.  

Všimnite si, ako vašu spoločnosť začal strach manipulovať.  

Ako prestávate chápať pôvodné poslanie muža a ženy, ako ste prestali chápať podstatu 

mužskej energie a podstatu ženskej energie, ako uprednostňujete fyzickú krásu, pred krásou srdca, 

ktoré je naplnené čistou Láskou a dokáže bez podmienok Odpúšťať.  

Toto je falošná hra strachu, ktorú vám prináša a snaží sa vniesť do spoločnosti.   

Spoločnosť tak stráca pôvodné hodnoty ŽIVOTA, pre ktoré bola stvorená.  

Ak ich prijmete, vaša spoločnosť stratí schopnosť vytvárať Harmóniu bytia  na Matke Zemi. 

Ako som vám už povedal, deti si berú príklad z vás, lebo VY ste ich vedomým príkladom.  

Povedal som vám, že deti prichádzajú na Zem čisté, ako nepopísané strany knihy a učia sa 

podľa vášho správania.  

Ak budete svoje deti učiť manipulácii, vyhýbať sa Zodpovednosti, neodpúšťať, nevidieť 

krásu Lásky uloženej v ľudských srdciach, ale budete ich učiť vnímať len fyzickú krásu, to isté 

budú odovzdávať svojim deťom.  

Tak sa bude ľudská spoločnosť stávať krutejšou.  

Potom nastane to, že ľudské bytosti, ktoré  dokážu vytvárať Lásku a dávať Odpustenie, ale 

budú fyzicky krehké, hoci budú nesmierne silné v svojej podstate, budú zosmiešňované a vytlačené 

na okraj spoločnosti.  

Nebude potom takých bytostí, ktoré by učili ľudí Odpúšťať a podľa Zákona zachovania 

energie bude stále rásť vo vašej spoločnosti bolesť, nenávisť, neodpustenie a utrpenie. 
 


