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BOLESŤ V ĽUDSKÝCH SRDCIACH – 5.časť 

To čo sa vtedy, v  tých dávnych vekoch stalo, bolo porušením mnohých Vesmírnych 

zákonov, nie len Zákona Slobodnej vôle.  

Preto všetky tie bytosti, ktoré sem prišli, museli na Matke Zemi zostať, aby oni samé 

pochopili a začali vnímať rozdiel medzi energiou Lásky a energiou strachu, ktorá ich ovládala. 

Tieto bytosti od tých čias prebývajú spolu s vami na Matke Zemi a učia sa vnímať 

a rozpoznávať energiu Lásky.  

Je to pre nich oveľa ťažšie, ako pre vás ľudské bytosti, pretože VY ľudské bytosti, ste boli 

zrodené z nekonečnej Lásky, v hlbokej Láske a pre Lásku, a vašou podstatou je Láska.  

Vám stačí aby ste sa rozpamätali a Láska vo vás môže rásť a prekvitať.  

Ale oni sú naplnení a zviazaní strachom.  

Ich strach živí.  

Pre nich je strach základnou potravou, tak ako je pre vás základnou potravou Láska.  

A preto je to pre nich oveľa ťažšie ako pre vás. 
 

       ( Začala som cítiť silnú bolesť v srdci, ktorá ma pichala a prebodáva mi srdce ako veľká ihla.) 

Ako cítite v tomto živote bolesť v svojich srdciach a odmietnutie, nepochopenie až 

odvrhnutie, to isté ste vnímali aj vtedy, v tých dávnych vekoch. 

Tým, že časť ľudských bytostí naozaj bola zmanipulovaná a začala ich ovládať veľmi silná 

chtivosť, chamtivosť, túžba po moci a bohatstve, sláve, povyšovať sa nad druhých, zakorenil sa 

zároveň aj strach.  

Hoci to boli vaši blízki, milovaní, priatelia, rodičia, deti, manželia, manželky, partneri 

a druhovia, odmietli a odvrhli vás.  

Zostali ste nepochopení.  

Nebolo vám dovolené nič povedať, nič vysvetliť a tak ste museli odísť. 
 

(Prišla nádherná energia, ktorá bola láskavá a ktorú som cítila v celom tele.)  

Učím vás tieto emócie v tomto živote spoznávať a zároveň ich v Láske cez 

odpustenie uzdravovať a rozpúšťať, aby ste sa cez to dokázali pozrieť do minulosti,                  

čo sa stalo a cez prítomnosť sa poučiť z minulosti.  

NIČ SA NEDEJE NÁHODOU. 

 Všimnite si ako je to prepojené.  

To, čo vás najviac zraňovalo v minulosti, vás zraňuje aj v súčasnosti.  

To je to, čo sa potrebujete naučiť. 

A TO JE, ODPUSTENIE, VEĽMI, VEĽMI HLBOKÉ 

ODPUSTENIE  SAMÝM SEBE, ALE  AJ TÝM DRUHÝM. 
Dar Odpustenia, dar schopnosti  Odpúšťať sa stráca v ľudských bytostiach, 

keď sa stratí v ich srdci SÚCITNÁ LÁSKA.  

Sami na sebe si môžete všimnúť, ako veľmi je vaše srdce naplnené súcitnou 

Láskou a ako ste sebe samým dovolili, aby sa táto súcitná Láska stala vašou súčasťou.  

Lebo tak, ako ste naplnení súcitnou Láskou, dokážete Odpúšťať samým sebe 

a aj tým druhým.  
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Vždy je najdôležitejšie ako dokážete Odpúšťať sebe samým.  

Pretože tak, ako dokážete odpúšťať samým sebe, tak dokážete  

Odpúšťať aj tým druhým.  

Toto je Poznanie, ktoré Vám dávam, a ktoré je ako zrkadlo, do 

ktorého keď sa pozriete, dokážete čítať v srdciach ľudských bytostí 

a podľa toho viete poznať a určiť koľko bolesti si v srdci nesú. 

Preto, tak ako sa zo srdca vytráca bolesť, ako z neho bolesť odchádza, tak do 

neho vstupuje súcitná Láska. Je to nepriamo úmerné.  

Čím je viacej v ľudských srdciach bolesti, tým menej miesta zostáva pre súcitnú 

Lásku.  A čím je ľudské srdce viac naplnené súcitom a  súcitnou Láskou, tým menej 

bolesti si vytvára. 

Takto môžete vidieť, koľko bolesti máte uloženej vo svojom srdci a koľko bolesti si nesie 

druhá ľudská bytosť.  

Je to zrkadlo, ktoré som vám dal, aby ste videli do ľudských sŕdc a aby ste v nich mohli 

čítať, a potom na základe vlastného Poznania a pochopenia mohli ľudským bytostiam pomáhať. 

Vedzte, že nie len VY, ktorí ste mali zo svojho domova odísť, ste si vytvorili pocity 

zlyhania, bolesti a pocity viny, ale oveľa väčšie pocity viny si vytvorili bytosti, ktoré vás vyhnali, 

keď pochopili čo sa stalo a čo urobili. Preto ich bolesť je oveľa väčšia ako vaša.  

A tak, keď VY dokážete uzdraviť bolesť vo svojom srdci, potom môžete pomôcť druhým 

ľudským bytostiam začať uzdravovať ich bolesť, ktorú si uložili vo svojich srdciach.  

Takto to funguje.  

Až keď ty uzdravíš samú seba, začneš uzdravovať svoje dieťa, či manžela, priateľa, rodičov, 

proste tých druhých. 

Tak ako to funguje u jednotlivcov, funguje to aj v ľudskej spoločnosti. 
 

Ich bolesť je preto taká veľká, že odmietajú na nevedomých rovinách túto svoju 

minulosť, odmietajú prijímať samých seba, odmietajú prijímať svoje rozhodnutia, odmietajú 

prijímať svoje skutky a tým, nie sú celiství. Stále odmietajú časť seba samých.  

Veľmi to súvisí s kolektívnym vedomím, v ktorom je zakorenené presvedčenie, že je 

potrebné byť dobrý, že je treba byť len dobrý.  

Tým, že stále hodnotíte a posudzujete tieto svoje rozhodnutia a skutky, vnímate ich na 

nevedomých rovinách a odmietate tým samých seba. Nech sa stalo čokoľvek a kedykoľvek, je 

dôležité, aby ste pochopili, že je potrebné prijať samých seba bez podmienok.  

Len tak sa môžete stať celistvou ľudskou bytosťou.  

Tak ako neprijímate samých seba, tak toto neprijatie sa vám v niektorých situáciách 

zrkadlí, ako aj vaše vlastné neprijatie tejto situácie. 

Ak VY dokážete ODPÚŠŤAŤ, prijímať samých seba a všetko to čo sa stalo s hlbokým 

súcitom v srdci bez podmienok, uzdravíte samých seba a aj tých ostatných.  

Je to tak preto, že všetci ste na energetických rovinách navzájom prepojení a spojení.  

Všetko čo vysielate, vedome či nevedome navzájom prijímate tiež vedome aj nevedome. 

Takto ste všetky ľudské bytosti navzájom prepojené.  

A tak aj jeden druhého uzdravujete, veľmi hlbokou LÁSKOU prostredníctvom 

ODPUSTENIA. 
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Teraz sa vrátim ešte k Drakom. 

 

Draci boli bytosti, ktoré boli stvorené k tomu, aby chránili Matku Zem, Život a Harmóniu 

Života na Matke Zemi.  

K splneniu tejto svojej úlohy, boli obdarení  nesmiernou silou, ale aj veľkou a hlbokou 

vnútornou MÚDROSŤOU.  

Toto Poznanie bolo v časoch, keď ste stavali pyramídy vašou súčasťou.  

Nažívali ste s drakmi v Harmónii a v Láske.  

Pomáhali vám a vy ste čerpali z ich veľkej Múdrosti pre svoje životy poznanie a múdrosti, 

ktoré vám s Láskou odovzdávali. 

Civilizácie, ktoré prišli z Vesmíru s úmyslom ovládnuť Matku Zem a pokoriť vás ľudské 

bytosti, vedeli, že v prvom rade je potrebné, aby zničili ochranu Matky Zeme, aby sem mohli prísť. 

Preto ako prvé bolo potrebné zničiť bytosti drakov.  

Draci boli ako prví napadnutí týmito bytosťami. Doslova boli otrávení ich myšlienkami, 

spôsobom rozmýšľania, spôsobom Života a Bytia.  

Rovnako ako medzi ľudskými bytosťami, ktoré sa nechali manipulovať, tak aj medzi drakmi 

boli takí, ktorí sa nechali manipulovať a prijali tie ich myšlienky za svoje vlastné.  

Tak vznikol medzi drakmi boj, ktorí ich veľmi oslabil.  

Draci týmto bojom stratili svoju vnútornú silu.  

Potom zámerne bolo do kolektívneho ľudského vedomia vnesené Poznanie, že draci sú zlé 

bytosti, že zabíjajú ľudské bytosti, že ich jedia, chrlia oheň a zabíjajú Život na Matke Zemi. 

Môžete to vidieť vo svojich rozprávkach. Rozprávky sú dávne spomienky ľudstva.  

Takže vidíte ako veľmi dávno, bolo toto vnesené do kolektívneho vedomia ľudstva.  

Preto je potrebné teraz pomôcť drakom očistiť ich a zmeniť kolektívne vedomie 

ľudstva o drakoch, o ich skutočnej úlohe a poslaní na Matke Zemi, pretože len keď sa zmení 

kolektívne vedomie ľudstva, môže sa drakom navrátiť ich pôvodná sila. 

Draci sa tešia z vášho Poznania, pretože vy ich vnímate ako bytosti v ich pôvodnej kráse, 

celistvosti, a preto je potrebné, aby ste im posielali veľa Lásky, veľa Odpustenia, aby aj oni mohli  

začať liečiť samých seba a uzdravovať tak svoje bolesti, neodpustenia a pocity vín..  

Veľa drakov je schovaných v hlbinách Matky Zeme a s pocitmi vín, ktoré cítia, nedokážu 

vyjsť na Božie Svetlo.  

Žijú len v tme svojej bolesti, neodpustenia a pocitov vín, ktoré si vytvorili, pretože 

nedokázali ochrániť Matku Zem.  

Aj ich pocity zlyhania sú rovnako veľké ako tie vaše.  

Tým, že vy dokážete svoje pocity zlyhaní, vín a neodpustení uzdravovať, môžete svojou 

Láskou pomáhať aj týmto bytostiam, aby  aj oni dokázali začať uzdravovať svoje vlastné pocity 

zlyhaní, vín a neodpustení, aby aj oni dokázali začať vnímať, že sa energia LÁSKY – tej pôvodnej 

LÁSKY – opäť vrátila  na Matku Zem. 

 


