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BOLESŤ V ĽUDSKÝCH SRDCIACH – 3.časť 

A tak som vám začal odovzdávať  POZNANIA, ktoré vám boli vzaté, aby sa 

prostredníctvom týchto POZNANÍ vrátila MÚDROSŤ a dokázali ste tak v hlbokej 

Láske a bezpodmienečnom Odpustení uzdraviť a vyliečiť túto nesmiernu bolesť, ktorá 

sa stala vašou súčasťou a ktorú si z generácie na generáciu vo svojich bunkách 

odovzdávate.  

Potrebujete ju vyliečiť a uzdraviť veľmi hlbokým ODPUSTENÍM na úrovni 

vašich duší, aby sa táto bolesť prestala odovzdávať z generácie na generáciu.  

Len vte-dy  keď  tá-to bo –le-sť,  ne-s-mie-r-ne  hl-bo-ká   bo- le-sť bu-de uz-

dra-ve-ná  cez  to-to  od-pus-te-nie,  pre-sta-ne  mať  st-rach  moc  nad va-mi, ako ľud-

ský-mi  by-tos-ťa-mi. 
 

Preto som vám povedal, ako je nesmierne dôležité, aby ste začali chápať Zákon Slobodnej 

Vôle a že Zodpovednosť je jeho nedeliteľnou, nerozdeliteľnou a neoddeliteľnou súčasťou. 

Je veľmi dôležité, by ste prestali oddeľovať, aby ste prijali Poznanie, že všetko so všetkým 

veľmi úzko súvisí, je hlboko prepojené, neoddeliteľne spojené a tak od tých dávnych čias cez vašu 

bolesť, ktorú však nedokážete uzdraviť, má strach nad vami takú veľkú moc.  

Tým, že nedokážete liečiť bolesť vo svojich srdciach, vás strach stále zviera do osídiel 

svojej moci, a v nekonečnom kruhu bolestí a nekonečných bojov, vytvárate stále viac a viac strachu. 

Takto strach podporuje sám seba. 

Všimnite si teraz vo vašej spoločnosti kde všade na Matke Zemi rozosial strach bolesť,               

kde ju zasial, aby sa zakorenila a kde sa ľudstvo dokázalo z tejto bolesti vymaniť a kde sa dostalo 

na takú úroveň, že sa učilo Odpúšťať.  

Tam, kde vedia ľudské bytosti Odpúšťať,  strach nad nimi stráca moc, nemá pevnú pôdu pod 

nohami a tak hľadá nové a nové spôsoby, ako opäť priniesť a vrátiť na tieto miesta strach, 

nevraživosť, neprajnosť, neistotu, neodpustenie a pocity viny.  

Strach veľmi dobre vie, že ľudské bytosti, ktoré prijali tieto Poznania a ktoré sa stali ich 

súčasťou tak, že ich žijú, že už nebudú bojovať, pretože si  veľmi hlboko  ctia Život.  

Tieto ľudské bytosti začali veľmi hlboko chápať Lásku a jej  uzdravujúcu silu, a preto strach 

zneužíva súcit týchto ľudských bytostí, aby opäť mohol priniesť na toto územie sám seba.  

Sami vidíte, ako sa mu to darí.  

Preto je dôležité, aby ste začali rozoznávať aj falošný súcit, ktorý vzniká vtedy, keď je súcit 

manipulovateľný. Keď sa súcit vytvára organizovaným spôsobom, keď neprichádza sám z čistého 

srdca, ale keď je vytváraný na silu niekým iným.  

Keď sa vytvára tento falošný súcit, veľmi ľahko cez ďalší nástroj strachu, ktorým sú 

peniaze, dokáže zmanipulovať ľudské bytosti.  

To je to, čo sa  teraz vo vašej spoločnosti deje.  

Sami vidíte, že sú ľudské bytosti, ktoré to dokážu prehliadnuť, ale sú ľudské bytosti, ktoré sa 

nechajú falošným súcitom zmanipulovať a sú aj ľudské bytosti, ktoré sa nechajú zmanipulovať 

prostredníctvom peňazí.  

Tak sa stratila jednota vo vašej spoločnosti, lebo ste prestali byť jednotní.  

V tejto chvíli to môžete sami vidieť.  

Je to presne to isté, čo sa stalo aj pred dávnymi, dávnymi vekmi.  
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Prišli sem bytosti z Vesmíru s falošným pocitom, ktorý vo vás vyvolali, že potrebujú vašu 

pomoc a vy s tým, že ste boli nesmierne čisté bytosti, naplnené hlbokou, čistou Láskou, ste im 

otvorili svoje srdcia, náručie, domovy, aby ste im pomoc poskytli.  

A oni postupne zničili jednotu, ktorá vo vašej spoločnosti  prebývala.   
 

(Cítila som zvláštnu energiu, ktorá ma ako keby zviazala a nedovoľovala mi nič povedať 

a začala som  hovoriť som veľmi ticho.)  

Vytvorili strach, nesmierne veľa strachu.  

Vytvorili zášť, utrpenie, bolesť, až celú vašu spoločnosť rozložili a tak ste ako ľudské 

bytosti prestali vnímať čo je PRAVDA a čo je falošné.  

Prestali ste vidieť SPRAVODLIVOSŤ, vzdali ste sa svojej MÚDROSTI a ten falošný svet, 

ktorý oni vytvorili, ste považovali za svoj skutočný svet.                    

Až nakoniec, tí z vás, ktorí (veľmi ťažko som dýchala a cítila som veľkú bolesť v srdci),   ste 

sa odmietli podrobiť a prispôsobiť, ste boli zo svojich domovov a vlasti vyhnaní a museli ste odísť. 

 Boli ste vyhnaní veľmi krutým spôsobom. Zobrali vám úplne všetko. A tie ľudské bytosti, 

ktoré predtým boli vašimi priateľmi, rodinou a deťmi, vás vo falošnej ilúzii sami vyhnali. 
 

(Úplne šepotom som pokračovala.)  

To je tá nekonečná bolesť, ktorú si nesiete cez veky v svojich 

bunkách a DNA, pretože vám zobrali nie len vaše domovy, ale zobrali 

vám vaše deti, rodiny aj priateľov. Zobrali vám úplne všetko. 
 

Otázka: Čo môžeme pre to urobiť? 

Odpoveď: Odpustiť každou bunkou v svojom tele. Každou jednou bunkou v svojom tele. 

(Cítila som energiu Lásky v sebe, ako je to keď vstupuje do buniek a rozpúšťa energiu  bolesti 

a neodpustenia.) 
 

Otázka: Ako k tomu zraneniu došlo?  

Odpoveď: Cez reťazenie mnohých manipulácií, kedy nevidíte tú podstatu, prečo k tomu 

dochádza, ste najhlbšie a najviac zraňovaní.  

Je to dômyselne vymyslené. Veľmi dômyselne vymyslená reťaz manipulácií, k tomu, aby 

ste boli hlboko zranení bolesťou, ktorú vám spôsobia  vaši blízki, priatelia, rodina a najmä vaše deti.  

Táto bolesť a následný smútok, zatrpknutie, neodpustenie, vám zatvoria vaše srdcia.  

Vaše srdcia zhasnú a prestanú vyžarovať svetlo, ktoré žiari, lebo prestane do nich vstupovať 

Láska. 

Učil som vás, aby ste si prestali vytvárať bolesť v srdci.  

Je dôležité, aby ste si prestali vytvárať pocit viny.  

Preto pre vás - ľudské bytosti je dôležité, aby ste pochopili a prijali, že v každej chvíli 

a v každom okamihu sa rozhodujete ako najlepšie viete, lebo sa rozhodujete podľa svojho  Poznania 

a možností, ktoré v tej chvíli máte a preto spätne cez posudzovanie a hodnotenie seba samých, 

svojich rozhodnutí a skutkov si potom vytvárate všetky neodpustenia, pocity vín, ktoré vytvoria 

práve tú veľkú bolesť, ktorá vaše srdce zatvorí. 

Ak sa vaše srdce zatvorí a prestane doň vstupovať Láska, stávate sa bytosťami, ktoré sú 

veľmi, nepredstaviteľne ľahko manipulovateľné. Strach vás veľmi ľahko donúti, aby ste bojovali, 

vzdorovali, vracali svoje ublíženie naspäť a tak vytvárali viacej a viacej bolesti.  

Zase tá druhá ľudská bytosť, ktorej ten úder vrátite, sa zachová rovnako, a bolesť, ktorá 

potom vzniká ešte viac zatvorí vaše srdce.  
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A zase tú prvú  ľudskú bytosť strach začne manipulovať a ona vám ten úder vráti naspäť. 

A vy sa točíte v kruhu strachov, bolestí, neodpustení i pocitov vín a strach vás má tam, kde 

vás chcel mať. Ste úplne zovretý v jeho moci.  

Preto je veľmi dôležité, aby ste si prestali vytvárať pocity viny.   

Jediný nástroj v celom Vesmíre, ktorý vám pri tom pomôže,                  

JE LÁSKA  A  BEZPODMIENEČNÉ ODPUSTENIE.  
 

A teraz vidíte ako všetky Poznania sú spolu previazané a všetko  spolu pôsobí. 

Aby ste dokázali pomáhať svojím deťom a druhým ľuďom, potrebujete sa naučiť najprv 

pomáhať sami sebe.  

Len cez svoj príklad, a to s akou hlbokou Láskou a v Láske budete so svojím dieťaťom 

komunikovať vo svojich myšlienkach, srdci, celou svojou bytosťou, každou bunkou svojho 

fyzického ľudského tela, môžete pomôcť potom svojmu dieťaťu.  

Len to, čo ty budeš chápať, čo ty zvládneš, čo sa ty naučíš, môžeš s hlbokou Láskou svojmu 

dieťaťu odovzdať.  

Nejde to iným spôsobom.  

Ak bude, čo len v jednej bunke v tvojom tele prebývať bolesť, tak tú energiu bolesti stále 

k nemu (k svojmu dieťaťu) vysielaš. Rozumieš tomu?  
 

Otázka: Ako sa mám snažiť pomáhať sama sebe?  

Odpoveď: Ja ťa to učím, všetkých vás to učím.  

Prestaň byť na seba tak veľmi prísna.  

Je to cesta, po ktorej kráčaš.  

Tvoje srdce je otvorené a naplnené Láskou.  

Sama vieš, že napriek Láske, ktorá ti neustále prúdi do srdca, stále cítiš bolesť.  

Potrebuješ sa naučiť túto bolesť spracovávať. Odpustením, v bezhraničnej Láske ju 

rozpúšťať a to nejde z jedného dňa na druhý,  z pohľadu času, ktorý plynie - z pohľadu ľudských 

bytostí.  

Preto buď k sebe láskavá, nesmierne trpezlivá a tento čas na tejto ceste daj aj sama sebe. 

Čím viac sa naučíš túto bolesť a nie len túto bolesť, ale aj ostatné bolesti spracovávať a v Láske 

prostredníctvom Odpustenia uzdravovať a rozpúšťať, tak tým viac bezpodmienečnej lásky v svojich 

myšlienkach k svojmu dieťaťu, ale aj k inému človeku, budeš vysielať.  

Aj keď si to neuvedomuješ na energetických rovinách túto Lásku dieťa prijíma, ale tak ako 

dokáže prijímať tvoju Lásku, prijme na energetických rovinách aj tvoju bolesť.  

Je to rovnaké, pretože Láska aj bolesť sú energia - energia, ktorá pôsobí na energetických 

rovinách. 

Keď v srdci cítiš bolesť a vytváraš si sama v sebe pocit viny a neodpustenia a to 

z akýchkoľvek dôvodov, tvoje dieťa túto energiu cíti.  

To je práve táto energia bolesti, ktorá mu potom nedovolí priblížiť sa k tebe, lebo dieťa 

samé, hoci je to na nevedomých rovinách, si vytvára pocit viny, že ti týmto svojím konaním túto 

bolesť vytvára. 

A toto je práve manipulácia, ktorú strach používa, lebo týmto spôsobom vytvára bolesť nie 

len v tebe, ale zároveň aj v  dieťati. 

 

 


