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BOLESŤ V ĽUDSKÝCH SRDCIACH – 1.časť 

Ak mi je to dovolené, chcela by som pochopiť všetko to, čo sa stalo v dávnych dobách      

v  civilizácii, ktorá postavila pyramídy na území dnešnej  Bosny a Hercegoviny. 
 

Ocitla som sa vonku na veľkom priestranstve a vnímala som tam veľa radosti. Je to oslava. 
 

Otázka:  Koho je to oslava? 

Odpoveď: Je to spoločná oslava Slnka a Mesiaca. Je to oslava ŽIVOTA, 

lebo Slnko a Mesiac spoločne a nerozdielne umožňujú na Matke Zemi  

rozvinutie a vývoj Života, symbolicky a aj v presnom slova význame. 
 

Otázka:  Pozri sa na seba, kto si? 

Odpoveď: Som žena. Na nohách mám obuté biele topánky, niečo ako baleríny. Som celá 

v bielom, mám dlhé biele šaty, vlasy mám rozpustené a mám v nich biele kvety, a aj na rukách 

nesiem biele kvety. Všetky kvety sú biele a vytvárajú kyticu, v ktorej sú  margarétky, zvončeky, 

ľalie a ruže. 
 

Otázka:  Kým si? 

Odpoveď: Volajú ma ELA. To čo robím, vnímam ako poslanie, je to služba. 
 

Otázka:  Akú službu vykonávaš? 

Odpoveď: Chránim pyramídu Lásky. 
 

Otázka:  Akým spôsobom to robíš? 

Odpoveď: Kontrolujem, aby každý človek, ktorý vstupuje do pyramídy Lásky, mal 

v svojom srdci Lásku. 
 

Otázka:  Ako to kontroluješ? 

Odpoveď:  Ja to vidím. 
 

Otázka:  A čo vidíš? 

Odpoveď: Ako žiaria srdcia ľudí.  

Keď sú ich srdcia naplnené Láskou, tak žiaria a vydávajú svetlo.  

Keď nie je v ich srdci Láska, tak sú ich srdcia tmavé. Vtedy sa potrebujú liečiť.                     

Ich srdcia sú naplnené bolesťou, smútkom, hnevom, nenávisťou, závisťou, či neodpustením. 
 

Otázka: Kam ich nasmeruješ, keď majú toto v srdci a nemôžu ísť do pyramídy Lásky? 

Odpoveď: K „múdrym ženám národa“. Ony učia ľudí ODPÚŠŤAŤ. Ukážu im múdrosť 

ich srdca. 
 

Otázka:  Tie múdre ženy žili pri pyramídach? 

Odpoveď: Nie. Tie múdre ženy žili kdekoľvek. Všade tam, kde žili ľudia, žili aj ony.                   

Pomáhali ľuďom nachádzať Múdrosť, Poznanie a Odpustenie.  

To Odpustenie vracia Svetlo do  ľudských sŕdc. Cez Odpustenie sa napĺňajú Láskou. 

A pyramída Lásky ukotvuje Lásku v ľudských srdciach. Pomáha im cez Lásku nachádzať vnútorný 

pokoj, vnútorný mier so sebou samým a so svojím Životom.  

V pyramíde Lásky sa Láska ukotvovala do ľudských bytostí, stávala sa ich súčasťou, 

súčasťou ich buniek a sŕdc. Tak ich aj liečila a uzdravovala. Nevchádzalo sa do pyramídy Lásky 

s hnevom, ani s bolesťou a neodpustením. 
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Otázka:  Čiže mohli do  pyramídy Lásky  vstúpiť až keď boli vyčistení? 

Odpoveď: Nie. Potrebovali prijať Poznanie o Odpustení a tam v pyramíde Lásky, sa tá 

Láska v nich ukotvila.  

Stala sa ich súčasťou.  

Naplnila celú ich bytosť vnútorným pokojom, mierom a porozumením.  

Ukázala im samým, kým sú.  

Ukazovala im ich podstatu.  

Prežiarovala ich vzťahy Láskou, veľmi hlbokou, čistou a bezpodmienečnou Láskou.  

Ukazovala im nehu Lásky a silu Lásky presne v  tej NEHE. A tiež v nesmiernej láskavosti. 

Bol to obrad poďakovania sa Láske, že je našou súčasťou a že sme z nej zrodení, že sme jej 

súčasťou. 

Bolo to uvedomenie si Jednoty a prepojenie kruhu.  

Bolo to uvedomenie si, že všetko so všetkým súvisí.  

Niesla som tie kvety preto, lebo v tom čase som bola strážkyňou pyramídy Lásky.  
 

 

Otázka:  Bola si sama? 

Odpoveď: Nie, bolo nás viac. Učili sme sa vnímať a chápať Lásku, zároveň v jej  

nekonečnej veľmi nežnej a láskavej sile vidieť v tej NEHE aj jej nesmiernu SILU, práve v tom, že 

tak nežne a láskavo pôsobí.  

LÁSKA pôsobí nekonečne od počiatku vekov a stále rovnako, nie je výbušná, je veľmi 

nežná, láskavá a milosrdná. To sme sa učili chápať a potom s tým vedomím konať. Učili sme to aj 

druhých ľudí, aby dokázali chápať, vidieť a precítene konať práve cez energiu Lásky.  

Postavením týchto pyramíd sme vyjadrili podstatu Života a bytia na Matke Zemi, tak ako 

sme to vtedy pochopili. A ten odkaz bol veľmi jednoduchý: 

Matka Zem v hlbokej Láske zrodila svoje deti – Muža a Ženu 

a oni tak, ako je rozdielne Slnko a Mesiac, vytvárajú spoločne 

a nerozdielne Jednotu a Harmóniu bytia na Matke Zemi.  
Matka Zem je veľmi milovaná a chránená bytosť a na svoju ochranu dostala bytosti, ktoré 

boli stvorené z veľkej Lásky a ktoré chránili Múdrosť a Život na Matke Zemi.  

Boli to draci, ktorí nám odovzdali časť svojej Múdrosti a časť svojho Poznania.  

Práve s týmto Poznaním, ktoré nám draci s nesmiernou Úctou a Láskou odovzdali, sme boli 

potom schopní tieto pyramídy postaviť.  

Draci sami stavali na Matke Zemi pyramídy. K tomuto účelu boli obdarení nesmiernou 

silou, ale aj veľmi hlbokým poznaním a veľkou Láskou, pretože túto svoju silu nezneužívali. 

Používali ju  k prospechu Matky Zeme, k ochrane Matky Zeme a k ochrane Života, akéhokoľvek 

Života na Matke Zemi. Veľa nás učili a nažívali sme s drakmi  v harmónii. 

Učili sme sa vnímať svoje emócie a pocity, spracovávať ich a žiť s nimi.  

Ja vnímam Život tam, v tej civilizácii a našej komunite, ako harmonický, lebo sme navzájom 

jeden druhému pomáhali.  

Ešte medzi nami nebola túžba vládnuť si navzájom, vyvyšovať sa nad tých ostatných a mať 

viacej ako tí druhí. Boli sme si všetci navzájom ROVNOCENNÍ.  

Vnímali sme potreby každej ľudskej bytosti ako posvätné, a snažili sme sa zabezpečiť 

potreby nás ľudských bytostí pre všetkých rovnako.  

Vnímam tam naozaj radosť, šťastie a spokojnosť z ľudského bytia.  
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Vnímam v ľudských pohľadoch, keď sa pozerajú na seba navzájom hlbokú Lásku, 

úprimnosť, pocit šťastia, že sú spolu a že majú jeden druhého.  

Keď sa pozerám na zástup ľudí, ktorí sa idú poďakovať Láske, že je tu stále s nami od 

počiatku vekov, tak všetky ľudské srdcia žiaria, vyžarujú Svetlo, nevidím žiadne tmavé srdce.  

Vieme v tých časoch Odpúšťať. Ešte to naozaj vieme.  

Chápeme toto Poznanie, prijímame ho a múdre ženy nám ho s veľkou Láskou odovzdávajú 

a MY všetci prijímame Lásku do svojich sŕdc.  

Nechávame svoje srdcia otvorené, a navzájom si jeden druhému, a aj sami sebe s veľkou 

Láskou, veľmi čistou až nepoškvrnenou Odpúšťame. 

Som tam šťastná, veľmi šťastná.  

Neviem ako v tom čase pracovalo naše ego.  

Aj keď tu a teraz v tomto Živote mi moje ego hovorí, že by som mala samú seba vnímať          

ako niečo viac, alebo skôr výnimočne, že som bola strážkyňou pyramídy Lásky, tak to tak 

nevnímam.  Bolo to poslanie, neznamenalo to niečo viac.  

Každá ľudská bytosť mala svoje poslanie, pre ktoré sa na Matku Zem zrodila.                   

A tak sme to čo ona robila, naozaj dokázali všetci ostatní vnímať ako  jej poslanie.  

Každý to svoje Poslanie mohol slobodne, s veľkou Láskou, nekonečnou                                       

a nepredstieranou podporou ostatných ľudských bytostí napĺňať. Bolo mu to umožnené.  

Vnímali sme poslanie každej jednej ľudskej bytosti ako posvätné, nie len  pre ňu 

samotnú,  ale i pre celé spoločenstvo, v ktorom sme žili.  

Bolo to slobodné rozhodnutie každej ľudskej bytosti a ako spoločnosť sme jej slobodné 

rozhodnutie  bez podmienok a absolútne rešpektovali.  

Chápali sme Zákon Slobodnej Vôle. Uvedomovali sme si ho. Bol súčasťou nášho 

Poznania a mali sme veľkú úctu a rešpekt ku každému slobodnému rozhodnutiu, každej 

ľudskej bytosti. 

Vnímali sme aj Zodpovednosť ako nedeliteľnú, nerozdeliteľnú a neoddeliteľnú súčasť 

slobodnej vôle a slobodného rozhodnutia každej ľudskej bytosti. Bez podmienok sme 

rešpektovali ako jednotlivci i celá spoločnosť Zákon Slobodnej Vôle. 

Ten hlboký rešpekt nám dala a umožnila práve Láska, ktorá prebývala a vyžarovala 

z našich sŕdc. 

Preto sme neobmedzovali jeden druhého, ale ani samých seba. 

Preto ani v našej spoločnosti, a ani v ľudských bytostiach, nebola túžba po nadvláde 

a ovládaní tých druhých.  

Každý konal  to, čo pre túto spoločnosť a sám pre seba si zvolil ako poslanie. 

To je ten veľký rozdiel medzi civilizáciou, ktorá tieto pyramídy stavala a postavila 

a  vašou civilizáciou, ktorej súčasťou ste dnes. 

Preto je nesmierne dôležité, aby ste pochopili Zákon Slobodnej vôle a prijali 

Zodpovednosť, ktorá je nedeliteľnou, nerozdeliteľnou a neoddeliteľnou súčasťou slobodnej 

vôle a každého slobodného rozhodnutia. 

 

 

 

 

 
 

 


