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Spôsob ako z  tohto kruhu môžete vyjsť von, je len jeden jediný 

a tým je ODPUSTENIE, BEZPODMIENEČNÉ ODPUSTENIE. 

ODPUSTENIE, ktoré opätovne vo vašich srdciach vzkriesi  SÚCITNÚ LÁSKU, 

ktorá naplní vaše srdcia.  

Táto SÚCITNÁ LÁSKA rozpustí všetky múry a steny, ktoré ste si okolo seba 

postavili a potom znovu začnete vnímať a cítiť energiu Lásky, ktorá medzi vami prúdi. 

Ak dokážu ženy, matky uzdraviť svoje srdcia cez ODPUSTENIE,  ktoré najprv dajú 

sami sebe, aby tak uzdravili všetky pocity viny, ponížení, zlyhaní, nehodnosti a krívd, dokážu 

sa potom cez svoje srdcia naplnené nekonečným, hlbokým a bezhraničným súcitom pozrieť 

na svojich mužov.  

Práve táto Láska, ktorú všetky ženy vyšlú zo svojho srdca, táto ženská energia, plná 

vnútorného ohňa, súcitu a bezpodmienečnej Lásky pomôže mužom uzdraviť ich vlastné  

pocity vín, zlyhaní a nedopustení, ktoré si sami voči sebe hlboko zatvorili vo svojich srdciach.   

Len táto SÚCITNÁ LÁSKA, ktorá vytryskne zo ženských sŕdc, smerom k srdciam 

mužov, dokáže pomôcť otvoriť mužské srdcia, aby tak oni dokázali dať sami sebe odpustenie.  

Ak muži dokážu všetky tieto pocity vín, zlyhaní, nenávisti, neodpustení a závisti 

vo svojom srdci odpustiť voči sebe samým, naplní sa ich srdce SÚCITOM  a práve SÚCIT 

rozpustí v ich srdciach ľahostajnosť, bezcitnosť a krutosť, ktorá urobila ich srdcia chladnými 

a slepými voči bolesti, ktorú vytvárajú nie len sami sebe, ale aj v ženách.  
 

Keďže opakovanie je matkou Múdrosti, poviem vám to ešte raz: 

Žena vo vzťahu k mužovi vytvára ten vnútorný kruh a muž vytvára ten vonkajší kruh. 

Ak dokážu ženy, ktoré vytvárajú ten vnútorný kruh, voči vonkajšiemu kruhu, 

uzdraviť všetky svoje zranenia ODPUSTENÍM SEBE SAMÝM a bezhranične ODPUSTIA 

všetky pocity vín,  zlyhaní, nehodnosti, bezmocnosti, neodpustení, ponížení, krívd a nenávisti, 

ktoré našli v svojich srdciach, dokážu vytvoriť energiu SÚCITU, ktorá naplní ich srdcia, 

tak potom dokážu v tomto vnútornom kruhu zapáliť oheň BEZPODMIENEČNEJ 

a SÚCITNEJ LÁSKY.  

A tento vnútorný oheň BEZPODMIENEČNEJ a SÚCITNEJ LÁSKY, ktorý ako ženy 

zapálite, rozpustí a roztopí ľad, ktorým sú zamknuté  mužské srdcia  v tom vonkajšom  kruhu 

a vytvoríte tak DÔVERU A VIERU jeden v druhého a tak mužská energia opäť začne plniť 

úlohu, pre ktorú bola stvorená a začne ten vnútorný kruh chrániť, ochraňovať 

a bezpodmienečne milovať. 
 

Muži teraz nevidia ako sami seba zatvárajú stále do väčšej a väčšej bolesti.  

Nevidia, že touto bolesťou živia strach, ktorý mocnie a rastie v ich srdciach, a ktorý ich 

stále viac a viac  zväzuje do svojej moci. 

Ak dovolíte, aby prostredníctvom ODPUSTENIA mohol vo Vašich srdciach vzklíčiť a 

vyrásť SÚCIT, bude pre Vás jednoduché a ľahké vidieť, vnímať a cítiť všetky tieto 

manipulácie, ilúzie a falošné hry, ktoré vytvára strach, a ktoré vnímate ako svoju vlastnú 

realitu vo svojich Životoch.  

Uvidíte svojím srdcom, že to všetko je falošné, že je to len strach, aby podporil sám  

seba a držal vás vo svojej moci. 



Strach tým, že vytvoril túto hierarchiu, nadradenosť a zhmotnil bytosť moci, sa moc 

ako taká,  stala súčasťou Života ľudských bytostí na Matke Zemi a týmto strach vytvoril 

veľmi komplikované podmienky pre Život na Matke Zemi. 
 

Strach vám prostredníctvom moci, zobral ďalšie poznanie.  

To poznanie je, že každý jeden z vás JE SÁM ZODPOVEDNÝ za seba samého, 

za svoje konanie, rozhodnutia, slová a myšlienky.  

Tým, že ste sa stali podriadenými, prestali ste vnímať túto ZODPOVEDNOSŤ. 

Odovzdali ste ju tým nadradeným, tým mocným, tým najvyšším. 

Toto bol zámer strachu, pretože tým, že ste stratili túto zodpovednosť, stali ste 

sa nevedomými a vzdali ste sa svojho veľkého daru, ktorý som Vám daroval a to je, že:   

SVOJ ŽIVOT TVORÍTE SVOJIMI MYŠLIENKAMI, 

SLOVAMI,  ROZHODNUTIAMI A SKUTKAMI .  

Stali ste sa hračkami a nástrojmi v hre, ktorú s vami hrá strach. 

Ani nevidíte, že ju hráte tak, aby strach podporoval a živil sám seba. Všetky udalosti, ktoré 

na Matke Zemi vytvárajú v ľudských bytostiach akékoľvek obavy a strach, sú vopred naplánované 

samotným strachom a naplánuje ich prostredníctvom tých ľudských bytostí, ktoré si myslia, že majú 

neobmedzenú moc. 

Ďalším nástrojom moci, ktorý strach vytvoril, sú PENIAZE.  

Peniaze a bohatstvo. Bohatstvo je však len ilúzia, pretože žiadne materiálne 

bohatstvo si nemôžete zobrať so sebou. 

Vaším skutočným bohatstvom, bohatstvom Vašej duše je len to, 

čo sami prežijete a čo sa stane Vašou prežitou skúsenosťou a súčasťou 

nerozdielnou, nedeliteľnou a neoddeliteľnou od Vašej duše. 
Tým, že Vám strach zobral tieto poznania, dokázal veľmi ľahko prostredníctvom peňazí 

a bohatstva manipulovať tých „mocných“ vášho ľudského sveta.  

Oni vôbec nedokážu vnímať svoju podstatu. Nevidia, kým v skutočnosti sú.  

Ich duše ako keby spali a oni sú úplne ovládaní strachom. Ich duše nemôžu akýmkoľvek 

spôsobom k nim prehovoriť, lebo oni sú zaslepení svojou mocou. 

           Mocou peňazí a bohatstva a práve preto nevidia a nevnímajú podstatu Života na Matke Zemi.  

           Ich  uvedomenie je možné len prostredníctvom hlbokého, nesmierne hlbokého Odpustenia 

a Súcitnej Lásky, ktorú k nim zo svojich sŕdc dokážete vysielať.  

Ak, ale ani VY ostatní, nedokážete vidieť hry strachu, nedokážete týmto bytostiam dať vo 

svojom srdci Bezpodmienečné Odpustenie a nedokážete vytvoriť v srdciach Súcitnú Lásku, 

nedokážete vytvoriť energiu Súcitnej Lásky, ktorú by ste k nim vyslali.  

Týmto strach dosiahol to, že proti týmto ľudským bytostiam vytvárate veľmi veľa energií 

hnevu, nenávisti i pocitov krivdy a sám strach ich tak udržiava v pozícii strachu a moci. 

    Len LÁSKA, bezpodmienečná LÁSKA a SÚCITNÉ ODPUSTENIE ich môže uzdraviť.  

K tomu, aby ste to dokázali, potrebujete vo svojich srdciach nájsť SÚCIT najprv vo 

vzťahu k samým sebe.  

A opäť som tam, kde som bol na začiatku.  

Potrebujete sa naučiť ODPÚŠŤAŤ najprv SAMI SEBE.  

Vždy potrebujete začať najprv SAMI od SEBA.  



Všetko, čo sa naučíte a pochopíte vo vzťahu k sebe samým, to všetko potom dokážete 

k druhým ľudským bytostiam, ktoré žijú na Matke Zemi.  

Takto postupne, ako sa začnete pozerať na seba a ako začnete vnímať a pozerať sa na seba 

cez súcitnú a bezpodmienečnú Lásku, začnete vnímať druhé ľudské bytosti, stromy, rastliny, 

kamene, bytosti prírody, pôdu, vodu a samotnú Matku Zem.  

Aby ste pochopili, ako je to spolu previazané, poviem Vám, že kľúčom k tomu, 

aby ste dokázali poznanie, o ktorom sa spolu rozprávame, pochopiť a prijať, je práve 

SÚCITNÁ LÁSKA. 
Ak budete mať vo svojom srdci SÚCIT, budete vedieť ODPÚŠŤAŤ, budete sa vedieť 

pozerať Vnútorným Zrakom, budete vnímať situácie svojím srdcom, budete vedieť, že všetko 

je so všetkým navzájom prepojené, budete vidieť podstatu toho, čo sa v skutočnosti deje, 

prehliadnete ilúzie a manipulácie strachu, v ktorých vás strach drží a všetky poznania sa 

vďaka tejto SÚCITNEJ LÁSKE opäť stanú  vašou  nedeliteľnou súčasťou.  

Budete vnímať energiu Lásky, ktorú vysielajú bytosti žijúce na Matke Zemi.                 

Budete cítiť Lásku, energiu Lásky stromov, kvetov, kameňov, pôdy, vody, Matky Zeme 

a opäť začnete vnímať bytosti prírody, elfov, víly, škriatkov, bytosti vzduchu, vody, hôr, ohňa 

a budete vnímať Matku Zem ako živú bytosť prekypujúcu bezpodmienečnou a súcitnou 

Láskou k všetkým bytostiam, ktoré na nej žijú. 

Toto všetko  sa vráti späť, pretože všetko je spolu prepojené a previazané veľmi úzko 

a hlboko, a tak ako ste všetko stratili, keď ste prijali strach a moc, tak sa opäť               

VŠETKO VRÁTI, AK PRIJMETE SÚCIT A ODPUSTENIE. 
 

 

Otázka :  Tiež si mi povedal, že v tých dávnych vekoch, v tejto civilizácii boli ľudia 

veľmi čisté bytosti a veľa krát sa ju počas obdobia, kedy na Matke Zemi táto civilizácia 

existovala,  iné mimozemské civilizácie pokúšali zničiť zvonka, ale nikdy sa im to nepodarilo 

a práve preto sa potom rozhodli zničiť ju z vnútra a tak do tejto civilizácie vniesli myšlienku 

moci, nadvlády a vládnutia ? 

Odpoveď :  Áno, bolo to tak.   

Táto civilizácia, ktorá bola na Matke Zemi  bola nie len svojím územím, ale aj svojou 

podstatou civilizácia veľmi čistej Lásky a mimozemské civilizácie sa ju snažili dobývať 

zvonka, ale sa im to nepodarilo.  

 Preto naozaj do určitých ľudských bytostí vniesli myšlienku moci a uvedomte si,                     

že mimozemšťania ju  do tých ľudí  vniesli zámerne, aby sa to energeticky zmenilo.  

Táto zmena predstavovala mocenské záujmy, nadvládu, moc, manipuláciu a ovládanie. 

A tí ľudia, ktorí  tieto myšlienky prijali, ich potom rozniesli ďalej.  

Keďže v tejto dávnej civilizácii sa fungovalo na energetických vibráciách, tieto ich iné 

vibrácie ovplyvňovali postupne ďalšie ľudské bytosti, ktoré ich energiu preberali.  

Preto sa to tak rýchlo rozšírilo, lebo to boli energie, ktoré svojou vibráciou 

a kmitočtom v určitých frekvenciách a za určitých podmienok tak zosilneli, že dokázali 

preniknúť k tým jedincom, u ktorých  túto ich pôvodnú vibráciu Lásky to zoslabilo 

a eliminovalo, proste ju zrušilo a tieto bytosti sa začali správať inak.  

Nechali sa ovplyvniť, nalákať a potom to vytváralo vnútorný boj a na základe tohto 

vnútorného rozkladu táto dávna civilizácia padla. 


