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BOLESŤ V ĽUDSKÝCH SRDCIACH – 4.časť 

Keď ty dokážeš na svojej ceste prijať tieto Poznania a všetky tieto bolesti v hlbokej 

Láske prostredníctvom Odpustenia – bezpodmienečného odpustenia -  uzdraviť, tak na 

všetkých – úplne všetkých – energetických rovinách dokážeš svojmu dieťaťu vysielať Lásku. 

A práve táto Láska spôsobí to, že na nevedomých rovinách prestane tvoje dieťa vo 

vzťahu k samému sebe si vytvárať pocit viny, že sa takto k tebe zachovalo a tým ti spôsobilo 

bolesť.  

Až v tomto okamihu môže začať proces liečenia a uzdravovania tvojho dieťaťa. 

Je to veľmi silné.  

Strach má veľmi veľa ciest a spôsobov ako vás manipulovať a ovládať.  

A až ty dokážeš uzdraviť samú seba, môžeš začať ozdravný proces u tvojho dieťaťa.  
 

Práve toto sa stalo aj v tých dávnych vekoch. 

(Prišla energia silnej, drvivej bolesti, nemohla som sa ani nadýchnuť a nasledujúce slová som úplne 

šepkala.) 

Pre-to  bo-le-sť, s kto-rou ste o-di-šli  bo-la ne-s-mier-ne veľ-ká.  Tá  b-o-l-e-s-ť  b-o-l-a      

ú-p-l-n-e  z-d-r-v-u-j-ú-c-a a  z-a-s-i-a-h-l-a v-á-s a-ž  n-a ú-r-o-v-n-i v-a-š-i-c-h b-u-n-i-e-k  

a  v-a-š-e-j  D-N-A. 

Preto až keď dokážete uzdraviť túto bolesť vo vašich bunkách, môžete začať pomáhať 

ju uzdravovať vo vašich deťoch a druhých ľudských bytostiach.   

O-n-a, t-á b-o-l-e-s-ť v-á-s ú-p-l-n-e r-o-z-d-r-v-i-l-a. 
 

Keď teraz skúmajú tieto pyramídy a vracajú sa postupne spomienky vám, ľudským 

bytostiam, ktoré ste v tých časoch žili, nikto si zatiaľ nevie spomenúť akú úlohu mala pyramída 

Mesiaca.  

Je to úloha, ktorá na vás čaká a keď budete na ňu pripravení, a keď nájdete v svojom vnútri 

silu na to, aby ste sa dokázali vrátiť do svojho domova, tak Vám duša tieto spomienky vráti.  

Zatiaľ ten čas neprišiel.  
 

Otázka: Ak mi je to dovolené, chcela by som pochopiť to, čo sa deje medzi  ľudskými 

bytosťami, ak si v minulých životoch zanechali energie vzájomného nepochopenia 

a neodpustenia. 

Odpoveď: Rovnako je pre všetky ľudské bytosti dôležité naučiť sa odpúšťať a prestať si 

vytvárať pocity viny a neodpustení vo vzťahu k sebe samej.  

Je to pre vás veľmi dôležité, pretože na energetických úrovniach, aj keď sú tieto energetické 

úrovne vo vašich nevedomých rovinách, vysielate to, čo preciťujete.  

Keď si vytvárate pocity viny a neodpustení vysielate energeticky do svojho okolia 

neodpustenie a pocit viny, a vtedy nevysielate energiu Lásky.  

Učím vás spracovávať tieto pocity vín, neodpustení a následnú bolesť, ktorú si potom 

vytvoríte, prostredníctvom neodpustenia.  

Ak sa naučíte, opäť naučíte, odpúšťať samým sebe a aj tým 

druhým, naozaj v hlbokej a čistej Láske bez podmienok, dokážete 

potom na všetkých úrovniach vedomých aj nevedomých, energeticky 

vysielať a šíriť čistú bezpodmienečnú LÁSKU.   
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To je to, čo ste v tých dávnych vekoch vedeli.  

To je to, čo si TY svojím vnútorným zrakom videla. Bol to Tvoj dar.  

Tvoja vlastná, hlboká, vnútorná Múdrosť, prostredníctvom ktorej si pomáhala ľuďom 

rozpoznávať, keď vo svojich srdciach vytvorili bolesť a pomáhala si  im túto bolesť uzdravovať 

a odpúšťať.  Toto bola Múdrosť, ktorej si sa musela vzdať, ktorej si sa musela zriecť.  

Práve preto, že už si nedokázala vidieť to Svetlo, ktoré vyžarujú ľudské srdcia, zatvorila sa 

potom  pyramída Lásky, aby energie, ktoré sú v tejto pyramíde zostali čisté, nepoškvrnené a aby do 

nej nevstupovali ľudské bytosti, ktorých srdcia sú naplnené bolesťou, hnevom, nenávisťou, 

smútkom, zlobou, závisťou, neprajnosťou, zášťou a neodpustením a z tohto všetkého vyplývajúcich 

hlbokých pocitov vín. 

Ak pochopíte a naučíte sa ako si prestať vytvárať pocity viny i neodpustení, a následne 

bolesti, ktorá sa potom na energetických rovinách  vysiela z každej ľudskej bytosti, nájdete v sebe 

vnútornú silu, aby ste dokázali Odpúšťať nie len sami sebe, ale aj všetkým ostatným. 

(Vnímala som ako ku mne prichádza SILA, bola to energia veľmi zvláštnej sily, ktorú som 

doteraz ešte nikdy necítila. Bola nežná, ale zároveň nesmierne silná, hrdá, víťazná a cítila som sa 

neporaziteľná.) 

Začnete na všetkých úrovniach vysielať energiu Lásky.  

Vtedy budete mať v sebe vnútornú silu k tomu, aby ste opäť tieto 

pyramídy otvorili. Energeticky otvorili.  

Ak sfunkčníte a otvoríte tieto pyramídy, energia Lásky, ktorú 

tieto pyramídy začnú vysielať na Matke Zemi, bude taká silná, mocná 

a mohutná, že sa zmenia energie na celej Matke Zemi.  
Preto vám postupne vraciam vaše dary a pomáham vám ich opäť rozvíjať, (prišla energia 

silnej bolesti, ktorá ma celú ochromila a opäť som hovorila veľmi tichým šepotom) pretože ste sa 

v tej nesmiernej bolesti svojich darov zriekli.  

Je potrebné, aby ste ich teraz postupne prijímali.  

Postupne sa ich naučili používať a rozvíjať.  

Tak, ako sú ľudské bytosti, ktorým som vrátil dar, že môžu rozpúšťať karmické dlhy 

a záťaže, ktoré vás zväzujú a bránia vám prijímať vaše dary, sú ľudské bytosti, ktoré majú dar,  ich 

čistiť od útokov tej doby – strachu, ktorý nazývate „čierna mágia“.  

Vedzte, že tak, ako rastie vaša sila, budú rásť útoky druhej strany, aby vám znemožnili vašu 

úlohu a vaše poslanie splniť. 

Ale teraz už ste natoľko silní a odolní, že môžete tieto dary prijať naspäť, môžete ich 

rozvíjať, používať nielen pre seba, ale aj pre ostatných, vytvárať ochranu, aby ste mohli vo svojej 

práci pokračovať a mohli svoje poslanie naplniť.  

Tieto dary sú jednou z podmienok k tomu, aby ste sa mohli vrátiť do svojho domova  a na 

pyramídu Mesiaca. Táto pyramída bola zamknutá a bola ukradnutá jej vnútorná sila.  

Je tam použitých veľmi, veľmi veľa energetických zábran, aby nemohla svoju vnútornú silu 

rozvinúť. To isté sa deje aj vo vašom ľudskom svete. 

      Táto pyramída MESIACA predstavuje VNÚTORNÚ SILU ŽENY.  

Ak vrátite tejto pyramíde jej silu, dokážu ženy, ako ľudské bytosti, 

prijať naspäť svoju vnútornú silu v celistvosti.  
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Aby ste tam dokázali ísť, potrebujete sa naučiť najprv samých seba Láskou uzdraviť.  

Preto sa dejú vo vašich životoch situácie, aby ste sa naučili prestať si vytvárať pocity viny 

a neodpustení, aby ste ich dokázali Láskou, prostredníctvom Odpustenia uzdravovať.  
Lebo je to nesmierne, nesmierne dôležité k tomu, aby ste sa mohli vrátiť domov 

ako bytosť, ktorá na všetkých úrovniach, vedomých aj nevedomých, na všetkých 

energetických rovinách vyžaruje LÁSKU.  

Opäť tu vidíte, že všetko so všetkým súvisí, je prepojené, previazané a veľmi úzko spojené. 

Pamätajte,  že  ak  Odpustíte a uzdravíte  sami seba v tomto čase, uzdravíte to  

v celej línii času, vo všetkých vekoch, všetkých priestoroch a všetkých dimenziách.            

Nič sa nedeje náhodou.  

Učím Vás pracovať s pocitmi viny, učím Vás prestať si pocit viny vytvárať.              

Ak si ho vytvoríte, tak vás učím si ho v hlbokej Láske  a bezpodmienečne Odpustiť.  

Táto civilizácia je pre vývoj ľudských bytostí na Matke Zemi veľmi dôležitá.     

Sú to len prvé kroky, prvé stretnutia s ňou, prvé energetické spoznávanie.  

Veľa krát na tejto  svojej ceste sa s ňou stretnete a bude potrebný ešte dlhý čas, z vášho 

ponímania času, aby ste  si uvedomili všetky energie a emócie, ktoré ste tam vytvorili. 
 

(Prišla veľmi zvláštna energia, ktorú cítim aj teraz, keď prepisujem tento text regresnej 

terapie. Je to energia bolesti, ale ja zároveň viem, že som pred touto bolesťou chránená a niekto 

tu bolesť nesie za mňa. Ja ale viem, že tam tá bolesť je a je nepredstaviteľne veľká, berie mi celú 

moju životnú silu. Vnímam to, ako keby som bola tu a teraz, ale zároveň aj nebola, a som niekde 

úplne inde, v inom čase, kde sa pod ťarchou tej bolesťou úplne strácam. Tá bolesť ma drví a 

trhá ma na kusy, a ja sa rozpadám na jednotlivé bunky. Vyschlo mi v ústach a mám úplne sucho 

v krku. Nedokážem povedať jediné slovo, som tou bolesťou úplne rozdrvená. Vidím ju a vnímam 

tú bolesť, ako keby cez závoj. Viem, že tam je, ale cez ten závoj sa jej nemôžem dotknúť. A to je 

moje šťastie a záchrana. Ten závoj ma tu a teraz chráni, pretože keby som sa jej dotkla, tak ma tá 

bolesť dokáže rozdrviť aj tu a teraz. Cítim ako sa teplo začalo rozlievať v celom mojom tele. To 

teplo vchádza do každej mojej bunky a ja viem, že  to teplo ma chráni a vrátilo mi sliny do úst 

a hlas do môjho hrdla. To teplo je LÁSKA, ktorá naplnila celé moje fyzické telo, každú jednu 

bunku v mojom fyzickom tele. LÁSKA ma chráni, uzdravuje ma, vracia mi späť moju vnútornú 

silu  a ja cítim, že som tú bolesť ODPUSTILA.)  

Nasledujúce vety som hovorila veľmi ticho. 

Nie je možné, aby som vám v tejto chvíli ukázal a vrátil všetky vaše 

nespracované emócie.  

Energie týchto dávnych emócií by vás ako ľudské bytosti vo vašich fyzických 

telách v živote tu a teraz  rozdrvili.  

Ich ťarchu by ste neuniesli.      

Len veľmi malé záblesky týchto emócií sú vám ukázané.  

Vy sami vidíte, ako ich ťažko nesiete.  

Bolesť, ktorá sa tam vytvorila, nie je len bolesť vás, ako jednotlivých ľudských 

bytostí, ale je to bolesť (veľmi ťažko som dýchala a hovorila som len veľmi tichým 

šepotom) celého ľudstva,  ktorá je uložená v kolektívnom vedomí ľudstva. 

 

 


