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Prišiel ku mne bič s drevenou rúčkou. Tá časť biča, s ktorou môžeme švihnúť, je nesmierne dlhá. 

Otázka: Čo máš s tým bičom urobiť? 

Odpoveď : Mám s ním švihnúť. 

Otázka : A chceš to urobiť ? 

Odpoveď : Áno, už som to urobila  a vnímala som pri to dva obrazy. 

V prvom obraze som  sa ocitla  na zelenej lúke, ktorá je prázdna a ja stojím v jej strede 

a môžem švihať tým bičom úplne voľne a slobodne.   

V druhom obraze  som sa ocitla v nejakom  zamurovanom priestore a švihnutím biča tie  

steny rúcam a odhadzujem ich preč a keď všetko zrovnám, stojím sama  na zelenej lúke. 

Ukázalo mi to, že na rovnakom mieste sa môžu odohrávať rôzne situácie. 

Aj odstránením  toho čo nás viaže, znesväcuje, môžeme vytvoriť niečo krásne, voľné 

a slobodné. Súvisí to s možnosťou, že to krásne a slobodné, čo vytvorila Matka Zeme, môžeme 

zmeniť našou ľudskou činnosťou a môžeme to aj znesvätiť  tým, čo tam postavíme, či energeticky 

vytvoríme a zase to môžeme našou energiou vyčistiť a vrátiť tam tú pôvodnú krásu, voľnosť, 

slobodu, čiže vrátiť tam tie pôvodné energie. 

Zároveň s tou ľudskou činnosťou nie len  na tých miestach Matky Zeme môžeme vytvárať 

to krásne, čisté, slobodné, ale rovnako to vytvárame aj v sebe samých.  

A rovnako tak ako  môžeme tie miesta zmeniť, ak ich zanesieme negatívnymi energiami, 

negatívnymi vibráciami, podľa toho, čo  tam vytvoríme, postavením hmotných vecí, aj energiou 

svojich myšlienok, slovami, vibráciami, môžeme to urobiť aj sami v sebe, lebo každý z nás má 

v sebe nástroj, ktorým dokáže urobiť to aj to. 

Máme v sebe  nástroje k tomu, aby sme vytvorili to krásne, čisté, slobodné, ale ja tie ťažké 

negatívne, nesmierne bolestné energie, ktoré zmenia vibráciu nie len toho miesta, ale aj nás samých. 

Ten BIČ je toho obrazom.  

Keď bičom švihneš tak, že niekoho udrieš, spôsobíš mu bolesť, hlbokú ranu, ale bičom 

môžeš udrieť aj samého seba, ak ho nesprávne použiješ.   

Ak  použiješ bič správne, môžeš to negatívne vymrštiť energeticky preč.  

Záleží len na tebe ako ten nástroj v sebe použiješ. 

Môžeš ten bič použiť tak, že švihneš len do vzduchu a dokážeš počuť zvuk, ktorý to šibnutie 

urobilo, ale nikomu si neublížil, nikoho si neudrel, ale to šibnutie vytvorilo veľmi silnú energiu, 

lebo si ten zvuk počul, aj keď očami si tú energiu nevidel, ale ten zvuk, čiže tá energetická odozva, 

ktorá sa premietla do zvuku, tá počuť bola. 

Použitím nástroja, ktorý v sebe vo svojom vnútri máte, hoci fyzickými očami nedokážete 

vidieť, že ste niečo urobili, ale tie dôsledky jeho použitia, sú vo fyzickom živote viditeľné, rovnako 

ako keď  počujete to šibnutie  bičom. 

Ak správne tento nástroj použije, dokážete s ním urobiť veľmi veľkú zmenu vo svojom 

vnútri, ktorá fyzickými očami nie je viditeľná, ale je rovnako silná a rovnako mocná ako tá sila, 

ktorú to šibnutie biča urobí. 

Ten nástroj, ktorý máte v sebe, ak ho použijete nesprávne, tak rovnako ako ten bič, keď ho 

použijete voči niekomu inému, aby ho udrel, vytvorí  vo vás veľmi veľa bolesti.  

Týmto vnútorným nástrojom rovnako spôsobíte bolesť, ako keď fyzicky inú ľudskú bytosť 

švihnete bičom. Tie rany dokážu byť rovnako  hlboké, bolestné a krvavé, ako ten bič urobí na 

fyzickom tele človeka. 



Rovnako ako tým šibnutím biča, keď ním tú ľudskú bytosť znova a znova udierate, môžete 

spôsobiť smrť vo fyzickom tele, aj týmto vnútorným nástrojom, lebo aj ním dokážete tak veľmi 

ublížiť, že môžete ním inú ľudskú bytosť, ale aj samých seba  zabiť, ak ju otočíte voči sebe samým.  

Ten vnútorný nástroj sa dá použiť tak aj tak. 

Otázka : Vieš mi teraz povedať, čo je tým vnútorným nástrojom ? 

Odpoveď moja:  Myslím si, že je to ľudská reč, náš jazyk, slová, ktoré vyslovujeme. 

Odpoveď zhora:  Slovo áno, aj.  Slovo má svoje  energetické vyjadrenie, ale aj iné  nástroje 

máte v sebe. Jeden z týchto nástrojov sa dá pomenovať ako SLOVO, lebo to nie je len zhluk 

písmen, ale za ním je nesmierna energetická sila. Každé slovo má svoje energetické vyjadrenie a je 

dôležité, aby ste dokázali vnímať energiu, ktorú týmto energetickým nástrojom - slovom vytvoríte. 

To ako používate tento nástroj, čiže SLOVO, závisí na vašom rozhodnutí, lebo slovom viete 

dať Radosť, Slobodu, Šťastie, ale viete  ním  aj zabíjať a vytvárať bolesť a utrpenie. 

Ale nie tento nástroj som mal na mysli, keď som sa ťa spýtal, či už vieš, čo je týmto 

vnútorným nástrojom. 

Otázka : Prosím Ťa, povedz mi , čo je ten vnútorný nástroj? 

Odpoveď :  Je to  vaša  SCHOPNOSŤ  ODPÚŠŤAŤ.   

A je to  veľmi jednoduché, ak máte LÁSKU v SRDCI. 

Ak ľudská bytosť ODPÚŠŤA, vytvorí energiu LÁSKY a PRIJATIA,                

je slobodná, voľná, nič ju nezväzuje, pretože cíti LÁSKU v sebe vo svojom  

vnútri  a vníma LÁSKU aj okolo seba, lebo ju navonok vysiela. 

Ak ľudská bytosť NEODPÚŠŤA, šľahnutie, ktoré vytvorí,  je NENÁVISŤ. 

NENÁVISŤ nepredstaviteľne silne zväzuje ľudskú bytosť, ktorá ju vytvorila, 

ale aj tú druhú ľudskú bytosť, ktorú tou  NENÁVISŤOU a NEODPUSTENÍM tým 

švihnutím zasiahla.  Tá NENÁVISŤ práve preto spôsobuje nesmierne veľa bolesti, 

lebo je podstatou KRUTOSTI. 

NENÁVISŤ ZRODÍ KRUTOSŤ. 

KRUTOSŤ je energia, ktorá dokáže samú seba znásobovať exponenciálne, 

všetko spáli, nenecháva za sebou žiadne mosty a necháva za sebou iba absolútne čiernu 

spálenú zem. 

Poviem vám to ešte raz. 

KRUTOSŤ je energia, ktorá dokáže znásobovať samú seba. 

A ak sa raz v ľudskej bytosti vytvorí, v danom konkrétnom živote, ju tá ľudská 

bytosť už nedokáže ovládať, ani ju zastaviť, lebo krutosť pohltí a spáli celé vnútro 

ľudskej bytosti a spáli aj tento nástroj, ktorý každá ľudská bytosť pri svojom zrodení 

dostáva do vienka ako dar a to je SCHOPNOSŤ ODPÚŠŤAŤ. 

Ak KRUTOSŤ pohltí celé vnútro ľudskej bytosti a spáli tento nástroj, nikdy sa ľudská 

bytosť v tom konkrétnom živote už nezmení. Musí sa narodiť znova, aby s krutosťou, ktorej 

dovolila v sebe samej narásť,  dokázala pracovať a zmenšovať ju. 

Je to tak preto, že tieto ľudské bytosti, ktoré dovolili, aby ich vnútro pohltila 

KRUTOSŤ, stratili  absolútne POKORU. 

Je to protipól a oni stoja energeticky na opačných koncoch pomyselného kyvadla, čiže 

POKORA je  na jednom konci a KRUTOSŤ je na druhom konci kyvadla. 



Preto tie ľudské bytosti, ktoré ovládne krutosť, nemajú v sebe POKORU a preto nedokážu 

v tom konkrétnom ľudskom živote energeticky to v sebe zmeniť, 

Vždy existuje BOD ZLOMU, za ktorý keď tá ľudská bytosť zájde, už sa nevie vrátiť naspäť. 

Týmto nástrojom, ktorý máte v sebe môžete vytvárať na jednej strane LÁSKU, 

SLOBODU, VOĽNOSŤ,  RADOSŤ a ŠŤASTIE a na druhej strane bolesť, nenávisť, 

nepochopenie, neporozumenie a krutosť. 

Rovnako tak ako rany bičom nechávajú na fyzickom tele jazvy, aj tieto šibnutia zanechávajú 

jazvy vo vašom vnútri. 

Je potrebné potom veľmi veľa LÁSKY, aby ste tieto jazvy uzdravili. Čím sú jazvy hlbšie, 

ale aj väčšie a dlhšie, tým dlhší čas vám to vo vašom bytí trvá, kým ich uzdravíte. 

Tie rany  a jazvy sú tým  hlbšie a dlhšie, čím väčšia NENÁVISŤ a KRUTOSŤ ich vytvorila. 

Tieto rany väčšinou dávate a vznikajú z nepochopení, neporozumení a neprijatí. 

A práve nepochopenie a neporozumenie vznikne vtedy, keď medzi sebou nekomunikujete, 

nerozprávate sa a vytvárate si svoje predstavy a očakávania, ako by mali konať, čo by mali urobiť 

tie druhé ľudské bytosti. 

Preto je veľmi dôležité, aby ste sa medzi sebou rozprávali, aby ste medzi sebou nevytvárali 

neporozumenia a na to ste dostali dar slova a reči, ktorý však často krát nepoužívate. 

A práve týmto darom slova a vzájomnej komunikácie môžete predchádzať nepochopeniam 

a neporozumeniam, lebo toto je práve energia, z ktorej vznikne nenávisť a neprijatie. 

V hmotnom vyjadrení je nenávisť ako keby to semienko, ktoré zasadíte do zeme 

a z ktorého už môže reálne vyrásť krutosť ako taká. 

Ako vysoko necháte krutosť vyrásť, ako veľmi ju necháte rozrásť, závisí práve od energie 

nenávisti, ktorou toto semeno vyživujete. 

Práve preto je tak ťažké Krutosť ako takú zastaviť a zmeniť, lebo ona je už naozaj hmotná 

a hmatateľná vo fyzickom vyjadrení vášho bytia. Nenávisť nie je vidieť, ani ju necítite, ale dôsledky 

krutosti môžete vidieť, vnímať aj cítiť.   

Je to ako ten zvuk, ktorý po šľahnutí bičom počujete.  

Je to už hmotná rovina a nie je to niečo, čo je vyjadrené len v energetickej rovine.  

Všetko to, čo dokážete ako ľudské bytosti preniesť do hmoty, čo má fyzickú podobu je trvalé a 

rany, ktoré vám spôsobila krutosť, sú rany ktoré energeticky najdlhšie zostávajú vašou súčasťou, 

vás ľudských bytostí, s ktorými sa do nasledujúcich životov rodíte. 

Potrebujete prežiť veľmi veľa životov, v ktorých sa ako ľudská bytosť naplníte energiou 

lásky, aby ste energeticky vytvorili v sebe ten protipól k energii krutosti a aby sa to pomyselné 

kyvadlo prevážilo na druhú stranu a vašou súčasťou sa  stala POKORA, lebo až vtedy dokážete tie 

rany , ktoré vám spôsobila energia krutosti ODPUSTIŤ, aby sa v LÁSKE ODPUSTENIA zahojili 

a rozpustili. 

Ako ľudská bytosť potrebujete byť naplnený takou veľkou LÁSKOU a POKOROU, ktorá 

dokáže vyvážiť veľkosť krutosti, ktorou vám tie rany a jazvy boli spôsobené a preto to trvá taký 

dlhý čas. 

Kým sa vašou súčasťou  nestane kvalita LÁSKY POKORA, neviete 

krutosť uzdravovať a hojiť. Už som vám vysvetlil, že práve POKORA 

prichádza ako dar vyšších princípov Vesmírnych zákonov, lebo POKORA nie je 

automaticky vašou súčasťou. 


