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BOLESŤ V ĽUDSKÝCH SRDCIACH – 2.časť 

Otázka: Čo sa stalo potom? 

Odpoveď: (Nasledujúce slová som povedala veľmi, veľmi ticho. Šepkala som tieto slová 

skoro až nepočuteľne, veľmi bolestne a  ťažko som ich dokázala povedať. Cítila som fyzickú bolesť 

v srdci.) 

Cítim príliš veľa bolesti, nesmierne veľa bolesti, ktorá zatvorila ľudské srdcia pred Láskou. 
 

Otázka: Môžeš nám to bližšie vysvetliť? 

Odpoveď: (Hovorila som veľmi ticho a bolestne.)  

Tá bolesť bola nesmierne silná, spojená s hlbokým smútkom z veľmi veľkej  straty. 

Zámerne a veľmi kruto bola odstránená Múdrosť starých žien z vtedajšej spoločnosti a nebolo toho, 

kto by vám povedal a pomohol prijať Poznanie, ktorým by ste mohli túto bolesť Odpustiť. 

A tak, keď všetky srdcia ľudských bytostí stmavli a už nevyžarovali Svetlo, musela sa 

potom zatvoriť pyramída Lásky. Nemohli ľudia do nej už vstupovať, keď ich srdcia boli tmavé.  

Láska, ktorá prebývala a stále prebýva v pyramíde Lásky, by už nemohla do ich sŕdc 

vstupovať a napĺňať ich bunky, ukotvovať sa v ich fyzických telách.  

Najprv sa potrebovali naučiť opäť Odpúšťať.  

Stačilo, aby aspoň chceli Odpustiť, ale oni nechceli. Stratila sa Múdrosť a ich srdcia stmavli, 

zatrpkli, zhorkli a zmenili sa na kameň. Nepustili Lásku do svojich sŕdc.  

A práve túto nesmiernu bolesť si cez pamäť svojich buniek odovzdávate z generácie        

na generáciu. Veľmi pomaly a nežne tak, ako Láska pôsobí prichádza k zmene vnímania,               

k zmene poznaní a skúsenosti ľudských bytostí a tak opäť Láska mení ľudské srdcia, aby 

opäť mohli žiariť svetlom Lásky a prestali byť tmavé. 

Raz si sa ma spýtala, čo je to prvotný hriech a či sa naozaj malé deti už narodia s týmto 

hriechom.  

Ja som Ti povedal, že žiadny hriech neexistuje.  

Povedal som Ti, že je to ZODPOVEDNOSŤ, ktorú čakám, že ľudské 

bytosti prijmú ako svoju nedeliteľnú, nerozdeliteľnú a neoddeliteľnú súčasť.  

To je to, čo si cez pamäťovú stopu v svojich bunkách z generácie                         

na generáciu odovzdávate.  Je to strata  Poznania.  

A Ja trpezlivo čakám, kým ju opäť prijmete ako svoju nedeliteľnú súčasť.  

Z generácie na generáciu pôsobí sila Lásky, veľmi nežne, stále a nepretržite, veľmi láskavo 

a trpezlivo, a tak postupne táto Láska opäť otvára srdcia ľudských bytostí, vracia sa do nich, napĺňa 

ich a postupne opäť žiaria Svetlom Lásky a VY opäť  získavate svoju Múdrosť a prostredníctvom 

tejto Lásky sa učíte Odpúšťať. 

 

(Prišla nádherná energia, ktorú som cítila v celom tele.)   

Len cez ODPUSTENIE uzdravíte tú nesmiernu bolesť 

a smútok, ktorý zatvoril Vaše srdcia a zmenil ich na kameň.  

Neexistuje v celom Vesmíre iná sila, ako LÁSKA, ktorá 

vám môže pomôcť túto bolesť uzdraviť.  
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Pomáham vám, celé veky vám pomáham, aby sa Láska opäť stala vašou 

súčasťou a naplnila nielen srdce, ale každú bunku vo vašich fyzických telách. 

Len tak dokážete obnoviť harmóniu bytia na Matke Zemi.  

To, čo sa teraz deje na Matke Zemi je dôsledok toho, čo sa stalo pred 

dávnymi vekmi, keď táto bolesť zachvátila vaše srdcia a nebolo tej Múdrosti, 

ktorá by vám pomohla prijať Poznanie, aby ste dokázali Odpustiť.  

Neodpustenia vytvárajú stále viacej a viacej bolesti a veľmi hlbokého 

smútku. S bolesťou a smútkom prichádza zatrpknutie, neodpustenie 

a nesmierne veľa pocitov vín a toto všetko  zmení vaše srdcia na kameň. 
 

Zákon slobodnej Vôle, ktorý platí v celom Vesmíre, a ktorý tak ako na Matke 

Zemi, tak aj vo Vesmíre bytosti porušujú, bol veľmi hrubým spôsobom porušený na 

Matke Zemi.  

Tým, že VY ste Zákon Slobodnej Vôle ctili, rešpektovali a mali v hlbokej úcte, 

verili ste, že tak konajú a budú konať všetky bytosti v celom Vesmíre. 

Ale už som vám vysvetlil Zákon ako hore, tak dole, ako vo veľkom, tak 

v malom, ako vo vnútri, tak navonok a podľa tohoto zákona veci, ktoré sa dejú na 

Matke Zemi,  dejú sa aj vo Vesmíre a platí to aj naopak.  

( Začala som hovoriť veľmi ticho a bolestne, len som šepkala.)  

Aj vo Vesmíre sú bytosti, ktoré hrubým spôsobom porušili Zákon Slobodnej Vôle, 

pretože nerešpektovali vašu Slobodnú Vôľu a tým Vám spôsobili nesmierne  veľa utrpenia.  

(Nasledujúce slová som ani nedokázala vyslovovať v celku.)  

Nes-mier-ne veľ-kú bolesť, kto-rú stá-le od tých č-ias a-ko jed-not-liv-ci, a-le aj 

a-ko ce-lá spo-lo-čnosť v  se-be ne-sie-te a s-pra-co-vá-va-te. U-čí-te sa ju pos-tup-ne  

veľ-mi po-ma-ly p-ri-jať a od-pus-tiť. Od-pus-tiť je-den dru-hé-mu, ale aj sa-mi se-be.  

Tá-to bo-le-sť vyt-vo-ri-la v k-a-ž-d-o-m  j-e-d-n-o-m z vás hl-bo-ký po-cit       

zly-ha-nia,  ne-dô-ve-ry,  bez-hra-nič-ný  po-cit  st-ra-ty VIE-RY a BEZ-N-Á-DEJ. 
 

Otázka: Kde tú bolesť cítiš? 

Odpoveď: V tele, úplne všade to cítim. Je to ako keď sa rozplynieš v tme a nikde, absolútne  

nikde, nie je žiadne svetlo. Je to beznádej. 

Život na Matke Zemi bol stvorený z hlbokej, čistej a bezhraničnej Lásky.  

Bol stvorený tak, aby sa tu vytvárala a neustále obnovovala harmónia 

bytia v Láske, s Láskou a pre Lásku.  

LÁSKA v tej JEDNOTE a HARMÓNII vytvárala kruh, ktorý nemá 

začiatok ani koniec.  

Sama seba vyživovala, obnovovala, podporovala, aby rástla a mocnela.  

Preto bola stvorená Matka Zem.  
 

Ale vo Vesmíre boli bytosti, ktoré chceli túto Lásku vlastniť.  

Boli bytosti, ktoré chceli Matku Zem ovládať.  

Boli bytosti, ktoré chceli pokoriť a zničiť Život na Matke Zemi.  

Boli bytosti, ktoré chceli, aby im všetky poklady Matky Zeme, patrili - len im.   
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A tak tieto bytosti porušili a nerešpektovali Zákon Slobodnej Vôle a prišli na Matku Zem, 

aby tieto svoje ambície naplnili.  

A VY ste ich v hlbokej Láske a čistote svojich sŕdc, bezpodmienečne, s veľkou Láskou 

prijali. Boli ste nekonečne čistí a mysleli ste si, že všetky bytosti sú rovnako čisté, že ich srdcia sú 

rovnako naplnené Láskou, bezhranične, bezpodmienečne, tak ako vaše srdcia.  

Prijali ste ich do svojich sŕdc, do svojich domovov.  

Prijali ste ich s otvorenou náručou, bez podmienok. Nevedeli ste, čo je ľstivosť, závisť, 

falošnosť, neúprimnosť, manipulácia a zákernosť, bezhraničná krutosť, ovládanie a ani poroba.  

Oni ľsťou vnikli do myšlienok a do sŕdc niektorých z vás, uložili tam svoje programy 

a začali ich manipulovať.  

Vložili do ich sŕdc a myslí túžbu po nadvláde a vládnutí, po ovládaní druhých ľudských 

bytostí.  

Vložili im pocit nadradenosti nad tými druhými.  

Vložili im pocit moci nad tými druhými. 

Naučili ich, ako je jednoduché manipulovať druhých, ktorých srdcia sú úplne čisté. 

Takto sa stratila JEDNOTA, ktorá vo vašej spoločnosti vládla. 

Ukázali im, ako môžu nesmierne bohatstvo, ktoré má Matka Zem, využívať a používať len 

pre seba. 

Naučili ich, že to bohatstvo Matky Zeme patrí len im a nemusia sa oň deliť s druhými 

ľudskými bytosťami. 

Ukázali im, ako je možné nad ľuďmi vládnuť, ovládať ich a manipulovať a vytvoriť tak 

hierarchiu. 

Hierarchiu moci, ktorá je od tých čias až do dnes vo vašej spoločnosti. 
 

Otázka: Sú to mimozemské civilizácie? 

Odpoveď: Áno. Prišli mnohé mimozemské civilizácie, ktoré sa tu na Matke Zemi usídlili 

a ktoré naučili ľudské bytosti bojovať, a tým, že ich manipulujú, využívajú ľudské bytosti, aby 

bojovali za ich vlastné záujmy.  

Tieto mimozemské civilizácie bojujú medzi sebou o absolútnu nadvládu na Matke Zemi. 

K tomuto boju využívajú vás – ľudské bytosti. 
 

Otázka: Deje sa to aj teraz? 

Odpoveď: Samozrejme. Deje sa to stále.  

Ste pre nich len pešiaci na veľkej šachovnici, ktorí nemajú vôbec žiadnu hodnotu.                     

Ste pre nich nepotrební a nahraditeľní druhými pešiakmi. A tak vytvárajú stále nové konflikty, 

nevraživosť, vojny, aby vás ľudské bytosti udržiavali v strachu, lebo tak ste veľmi ľahko, 

nepredstaviteľne ľahko manipulovateľní  a  vtedy konáte tak, ako oni chcú.  

Mnohé z týchto civilizácii sa práve strachom živia. Strach je ich pokrmom. 

Tak ako VY – ľudské bytosti potrebujete k tomu, aby ste mohli existovať VODU, tak oni 

pre svoj život potrebujú STRACH. Energia strachu je ich potrava.  

Preto na ľudské bytosti útočia strachom, lebo keď máte strach, tak BOJUJETE.  

Už som Ti povedal, že boj vytvára bolesť.  

Je to uzatvorený kruh, v ktorom bolesť vytvára strach. 

Ak by v ľudskej spoločnosti prevládla Láska, ukotvila by sa vo vašich srdciach, vo vašich 

bunkách fyzického tela a vaše srdcia by opäť vyžarovali Svetlo Lásky.  

Tieto bytosti by nemali potravu, nemali by z čoho žiť a tak by buď zomreli, alebo by museli 

odísť preč z Matky Zeme.  


