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ZÁKON ZACHOVANIA ENERGIE - 2 časť 

       AK NEVIETE ODPÚŠŤAŤ, NEVIETE, ČO JE LÁSKA. 
Je to tak preto, že nie je možné jedno od druhého oddeliť. Sú navzájom spojené, 

previazané, prepletené, je to jeden jediný celok. 

Toto Poznanie vám strach zobral tým, že vo svojej falošnej hre oddelil ODPUSTENIE 

od LÁSKY.  

Všetky ľudské bytosti ste túto hru strachu prijali. V súčasnosti nevidíte, nevnímate 

a necítite, že ODPUSTENIE je nerozdielnou, nedeliteľnou a neoddeliteľnou súčasťou 

LÁSKY.  

Práve preto nedokážete pri prežívaní a spoznávaní jednotlivých energií, pocitov 

a emócii konať zo svojej podstaty, pretože neviete a nerozumiete tomu, čo znamená 

ODPUSTENIE. Čo ODPUSTENIE v svojej hĺbke a podstate prináša.  

Nechápete a nedokážete si uvedomiť jeho význam a dokonca vám bolo zobraté aj 

Poznanie, aby ste mohli vidieť energiu, ktorú toto slovo vytvára.  

Keďže nevnímate energiu  slova ODPUSTENIE – neviete pocítiť, zavnímať a nevidíte, 

čo ODPUSTENIE v skutočnosti dokáže. Preto Vám vraciam toto Poznanie. 

Učte sa Odpúšťať, vnímajte ako hlboko Odpustenie lieči a uzdravuje vaše bunky, ako 

prostredníctvom Odpustenia vstupuje do vašich buniek a tiel Láska v celej svojej podstate, ako 

Odpustenie napĺňa vaše bunky i telá energiou Lásky, ako ich lieči a uzdravuje.  

Keď sa naučíte Odpúšťať, prestanete potrebovať všetky chemické produkty, ktoré vytvára 

farmaceutický priemysel, aby vám liečil vaše choré fyzické telá. Láska prostredníctvom Odpustenia 

ozdraví vaše fyzické telo. Bez akýchkoľvek vedľajších následkov. 

Tým, že Odpúšťate, liečite všetky bunky vášho tela. 
Keď užívate chemické lieky, tak tie uzdravia iba niektorý váš orgán, ale ostatné  bunky 

a orgány poškodzujú. Síce ich užívaním vyliečite orgán, ktorý bol chorý, ale zasiahnu sa a poškodia 

iné orgány, ktoré tieto lieky nenávratne poškodili svojím pôsobením a účinkami.  

To, že ste ako ľudské bytosti stratili Poznanie, čo znamená slovo Odpustenie je začiatok 

toho, že ste ako ľudské bytosti začali trpieť mnohými, mnohými ochoreniami vášho fyzického tela.  

Ak sa navrátite k svojej podstate a začnete konať v Láske, z ktorej ste boli zrodení, aby ste 

mohli túto Lásku prežívať, cítiť, vnímať, vidieť, dávať a prijímať, začnete uzdravovať aj vaše 

fyzické telá. 

Ak sa vráti Láska a Odpustenie do ľudskej spoločnosti, bude stále menej a menej chorôb. Aj 

toto je meradlom toho, ako je vaša ľudská spoločnosť naplnená bolesťou.  

Čím viac bolesti prebýva v ľudskej spoločnosti, tým 

viacej chorôb a ochorení sa v ľudskej spoločnosti rodí. 
Určité zoskupenia ľudských bytostí vytvorili celý farmaceutický priemysel, len ako 

prostriedok nepredstaviteľného obohatenia samých seba. Vedome vytvorili tento biznis, pretože oni 

majú Poznanie na základe čoho vznikajú a čím sú spôsobené ochorenia fyzického tela.  

Majú Poznanie a vedia ako bolesť, ktorá vzniká z neodpustení uložených v ľudských 

srdciach vytvára ochorenie fyzického tela. Práve toto Poznanie zneužili k vytvoreniu 

nepredstaviteľne veľkého biznisu, ktorý vytvorili ako farmaceutický priemysel.  
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Zámerne používajú lieky s vedľajšími účinkami, ktoré len naoko liečia ľudské bytosti, lebo 

vo svojej podstate spôsobujú smrť a nesmierne utrpenie ľudských bytostí, a tak vytvárajú v ľudskej 

spoločnosti ešte väčšiu bolesť. 

Opäť prišla energia, Lásky a hlbokého Súcitu, ktorý som cítila v srdci ako teplo. 

Pritom stačí tak málo a zároveň nepredstaviteľne veľa.  

Stačí naučiť ľudské bytosti hlboko vo svojom  srdci ODPÚŠŤAŤ.  
Povedal som nepredstaviteľne veľa preto, lebo obidve samé na sebe viete, akú dlhú cestu ste 

museli prejsť na to, aby ste v srdci našli silu čokoľvek Odpustiť. 

Je to cesta, proces, na ktorý je potrebné, aby ľudské bytosti 

a celé ľudstvo vykročilo. Aby sa krôčik po krôčiku učili Odpúšťať 

samým sebe a aj tým druhým. 
Všimnite si, ako strach v súčasnosti vytvára bolesť v ľudských srdciach, ako sa snaží v nich 

ukotvovať nenávisť, odmietnutie ľudských bytostí navzájom, zatrpknutie, pocity krivdy, ale aj 

bezmocnosti, beznádeje, ľahostajnosti, sebeckosti, bezohľadnosti a arogancie.  

Všetko toto používa k tomu, aby manipuloval ľudské bytosti a celú spoločnosť. Robí tak 

preto, aby znemožnil ľudským bytostiam sa učiť Odpúšťať. 

Čím viac bolesti, bezmocnosti, beznádeje, ale zároveň aj sebeckosti, bezohľadnosti 

a arogancie je v ľudských bytostiach uložených, tým  menšia schopnosť Odpúšťať a učiť sa 

Odpúšťať je v ľudských bytostiach. 

Pochopili ste to?  Áno. 

Uvedomili ste si to? Áno. 

Je nesmierne ťažké pre matku a manželku, ktorej srdce je naplnené hlbokou bolesťou nad 

smrťou svojich detí alebo manžela, aby dokázala dať Odpustenie tým ľudským bytostiam, ktoré to 

spôsobili. Zároveň tieto ľudské bytosti, ktoré sú manipulované, veľmi hlboko manipulované 

predsudkami a slepou vierou, nevidia bolesť a utrpenie, ktoré svojím konaním tejto matke spôsobili. 

Tie ľudské bytosti, ktoré majú svoje srdcia naplnené sebectvom a manipulujú tými, ktorí sú 

naplnení slepou vierou a predsudkami vôbec nechápu, akú bolesť spôsobujú.  

Vnímajú cez svoje zaslepenie a pýchu len svoju moc, túžbu po ovládaní druhých ľudských 

bytostí a vedia, že najľahšie ako to dokážu je cez bolesť, ktorú im spôsobia.  

Pretože ak sú plní bolesti, sú najľahšie ovládateľní a manipulovateľní. Zároveň im táto 

bolesť nedovolí dať Odpustenie.  

Všimnite si ako to funguje v kruhu.  

Ako je to previazané a prepojené. Ako strach a zároveň pýcha „mocných“ týmto spôsobom 

manipulácie celú ľudskú spoločnosť využíva,  manipuluje a ovláda. 

K tomu, aby ste to dokázali zmeniť vám nepomôže nenávisť, ktorú ľudské bytosti cítia voči 

týmto druhým ľudským bytostiam, ktoré to všetko spôsobujú. Nenávisť zostane vždy nenávisťou.  

Je to Zákon zachovanie energie. Pamätajte na to. Práve táto nenávisť na základe Zákona 

zachovania energie posilňuje samu seba a rastie. Čím viac jej je v ľudských myšlienkach, slovách, 

pocitoch, emóciách, rozhodnutiach,  tým viac sa ukladá v srdciach ľudských bytostí. 

To čím toto všetko môžete zmeniť je Láska a hlboké Odpustenie.  

Preto som sa ťa spýtal, aby si pozrela do svojho srdca, či je už tak veľmi hlboko naplnené 

Láskou a Súcitom, že dokážeš dať všetkým ľudským bytostiam Odpustenie. Nielen tým, čo ubližujú 

Matke Zemi, ale aj tým, ktorí zámerne vyvolávajú rôzne ochorenia ľudských bytostí v ľudskej 

spoločnosti, i tým ktorí vedome a zámerne šíria bolesť a strach v ľudskej spoločnosti. 
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Dokážeš to? Nie. 

Nesúdim ťa, len ťa učím, ako tento proces prebieha, po akej ceste ľudské bytosti a celá 

ľudská spoločnosť začala kráčať.  

Je to len kontrolná otázka, aby si vnímala Súcit, ktorý rastie v srdci. Nie je to otázka na to, 

aby som ťa súdil. Vnímaj svoje srdce. Koľko Lásky, Súcitu a Milosrdenstva je potrebné do svojho 

srdca uložiť, aby sme takéto Odpustenie naozaj z hĺbky srdca dokázali dať. 

Len Láska dokáže tieto bytosti uzdraviť.  

Pretože, ak na základe Zákona zachovania energie, im nebudete posielať Lásku, ale budete 

vytvárať vo svojich myšlienkach  nenávisť, a stačí len v myšlienkach, nemusíte konať žiadne 

skutky, nemusíte vyslovovať žiadne slová, tak energiu tejto emócie nepredstaviteľným spôsobom 

posilňujete a zhmotňujete. Pozrite sa, ako v ľudskom svete, v ľudskej spoločnosti, táto nenávisť 

narastá. Je viditeľná – ľudskou rečou povedané - voľným okom. 

Aby ste to zmenili, je potrebné veľa Lásky, Súcitu, Milosrdenstva vo vašich srdciach, je 

potrebné dať im Odpustenie a je potrebné posielať Lásku aj bytostiam, ktoré sú naplnené bolesťou. 

  To je ten SÚCIT.  

Jednak k bytostiam, ktoré v predsudkoch  vytvárajú  ostatným bolesť, mysliac si, že konajú 

dobro a bytostiam, ktoré v sebeckosti manipulujú ostatných, túžiac po osobnej moci, sláve 

a bohatstve. Všetkým bez rozdielu je potrebné posielať hlbokú Lásku a bezpodmienečné 

Odpustenie v myšlienkach, slovách, zo svojho srdca, vo všetkých svojich rozhodnutiach, skutkoch, 

emóciách a pocitoch. 

Strach sa len veľmi ťažko vzdáva svojej moci nad ľudskými bytosťami 

a stále hľadá nové a nové spôsoby, prostredníctvom ktorých by vytváral 

v ľudských srdciach viac bolesti, aby ich mohol držať vo svojom zovretí a mohol 

ich veľmi ľahko manipulovať a ovládať. 

JEDINÝM NÁSTROJOM V CELOM  VESMÍRE,  

AKO TO MÔŽETE ZMENIŤ, JE  LÁSKA A ODPUSTENIE. 

 

 

 

 

 

 

 


