
PRENESENÝ POCIT VINY 2.časť 

Otázka: A kde sa stratil SÚCIT?  

Odpoveď: To vôbec neviem. Nie je tam nič.  

Neviem, čo sa okolo mňa deje, nezaujíma ma to.  

Otočila som sa chrbtom.  

Ako keby pre mňa nikto a nič neexistoval.  

Som z toho všetkého veľmi unavená.  

Som úplne vyčerpaná a chcela by som si ľahnúť a spať.  

Ale nemôžem späť. Nechce mi to dovoliť.  
 

Otázka : Kto ti to nechce dovoliť? 

Odpoveď:  Tie kamenné gule mi to nedovolia.  

Môžem na nich len sedieť.  

Nemám takú vôľu v tých reťaziach,  aby som si mohla ľahnúť.  

A už mi to začína byť úplne jedno, lebo ja zaspím aj po sediačky.  

Ani nevládzem hovoriť, tak veľmi som unavená.  

Už tu ani  nech-cem  byť, chcem odísť.  

Je to  nes-mier-ne  vy-čer-pá-va-jú-ce.  

Mám  po-cit,  ako  ke-by som  ten  ži-vot  pre-már-ni-la  a  ni-kam  sa  ne-poh-la,  vô-bec  

na žiad-nu  stra-nu.  

Som straš-ne  una-ve-ná  a je pre mňa  veľ-mi   na-má-ha-vé  aj  ho-vo-riť.  

Ne-viem,  ako sa  zba-viť  tej   zá-ťa-že.  Ne-viem  čo s ňou.  

Naj-hor-šie   na  tom  je  to, že  mi   nik-to   ne-ve-rí,  že  tá   zá-ťaž   tam  je.  

Je to veľ-mi  zvláš-tne,  ako  ke-by  to  ne-do-vo-ľo-va-lo   tej  ľuds-kej  by-tos-ti  ani          

zom-rieť, aby  tá  du-ša  moh-la  odísť  preč  a  pri-tom  tá  ú-na-va  je  tak  nes-mier-ne  veľ-ká,  

že  ona  ani  nev-lá-dze  už  roz-prá-vať.  

Upadám do spánku. 
 

Otázka: Prosím o pomoc a vysvetlenie ako sa z toho  celého  dostať von? 

Odpoveď:  Ľudská bytosť potrebuje dovoliť sama sebe, aby sa mohla vrátiť späť do Svetla.  

V tomto stave v akom sa tá ľudská bytosť nachádza, to naozaj nedokáže zmeniť, lebo už 

nemá v sebe tú vnútornú silu.  

Ale paradox spočíva v tom, že ona si na to tak zvykla, že sa vlastne na to naviazala, doslova 

pripútala, takže aj keď už vôbec nič nedokáže urobiť a je unavená, naozaj do špiku svojich kostí, 

tak sa proste nechce vrátiť späť a zubami nechtami sa tu drží na tej zemi, ale zároveň nechce 

v svojom živote pripustiť vôbec žiadnu zmenu.  Nechce dovoliť akúkoľvek zmenu. Proste NIČ.  

Je v tej ľudskej bytosti strašná tvrdohlavosť a neskutočná zatvrdnutosť. 

Tá ľudská bytosť nechce dovoliť ani pripustiť, aby sa čokoľvek zmenilo. 

Je to tak práve preto, že ona sama nedokáže nič urobiť.  

Takže ona žiadnu zmenu neprijíma, lebo ona  vôbec nič neprijíma.  

Je to tak energeticky náročné a vyčerpávajúce, že vlastne celý ten svoj život prespí.  

Je to ako keby jediné, čo jej to dovolí robiť.  

Tá ľudská bytosť ani nechce byť nikým byť rušená, lebo to všetko ju  veľmi vyrušuje a 

zároveň je to pre ňu aj tak ťažké na sledovanie,  takže ona na to nemá silu.  

Nemá silu, ani na to, aby  zomrela. Proste v tom živote vôbec nič nezmení.  

Je to energeticky pre ňu nesmierna záťaž.  



Ono jej to nedovolí v tom živote vôbec sa pohnúť, posunúť kamkoľvek z miesta kde je. 

Nedovolí jej ani hovoriť, ani vnímať, ani chápať.  

Ak by čokoľvek tá ľudská bytosť chcela urobiť, naozaj ju to položí do roviny spánku.  

Zoberie jej  všetku silu a schopnosť konať.  Samozrejme zoberie jej aj  radosť zo života.  

V tej podstate ju to  z tej spoločnosti vylúči takým spôsobom, že sa z nej tá ľudská bytosť 

vylúči sama, v tom význame, že ona sama sa nechce s tými ľuďmi stretávať, pretože oni nie sú 

hodní toho, aby ona s nimi komunikovala a aby sa s nimi stretávala.  

Keď už naozaj nie je vôbec žiadna energia života v tej ľudskej bytosti, tak príde 

energia MILOSRDENSTVA , ktorá vlastne dovolí jej duši, aby to telo opustila a tá duša sa 

mohla vrátiť späť do Svetla. 

Teraz vnímam ako keby prišli anjelske bytosti alebo bytosti Svetla, ktoré tie kamenné gule 

energeticky spolu s tou dušou do toho svetla nesú.  

Ako keby ten prenesený pocit viny nedokázal zostať na zemi v tej hmote fyzického tela, ale 

ako keby sa energeticky stal súčasťou tej duše a preto musia prísť anjelske bytosti, ktoré energiu 

tých kamenných gulí, čiže toho preneseného pocitu viny, za tou dušou do Svetla nesú.  

Ešte  som taký obraz nevidela.  

Vnímam, že je to nesmierne energeticky náročné, lebo sa mi teraz aj veľmi ťažko hovorí,     

vô-bec  ako  ke-by  tie  slo-vá  nech-ce-li  pre-chá-dzať  von  a  nes-mier-né   ú-si-lie  je  pot-reb-

né   na to  vy-na-lo-žiť.  

Keď tie anjelske bytosti prinesú tie kamenné gule do Svetla, ako keby sú spojené s tou 

dušou, ale ona ich neniesla a práve tie anjelske bytosti tie kamenné gule za tú dušu nesú. 

Prichádzajú  všetci do nejakého veľkého priestoru, neviem či je zo skla alebo z kryštálu, ale  

je celý  priehľadný, vysoký a čistý.  

Vnímam, že sú v tom priestore prítomné všetky duše tých bytostí, ktoré za ten pozemský 

život tej ľudskej bytosti,  sa s ňou stretli,  či sa jej už snažili pomáhať, alebo aj nie, alebo ona ich 

pomoc odmietla, tak sú tam všetky.  Oni sú tam ako Svetlo, nie ako hmota.  

Keď príde do tohto priestoru duša s tými kamennými guľami, tak tie ostatné duše ako keby 

z energetickej roviny SRDCA, vysielajú lúč svetla, ktorý je smerovaný na tie železné reťaze a oni 

tým svetlom z toho srdca tie reťaze rozpustia.  

Vtedy tá duša voľne odíde preč, ale tie kamenné gule tam zostávajú.  

Neviem prečo je to tak, ale vnímam, že pre tie Svetelné anjelske bytosti, ale nie pre tie duše, 

ktoré tam sú, tie kamenné gule vôbec nie sú ťažké.  

Svetelné anjelske bytosti tie kamenné gule zobrali a odložili ich do police, kde ich potom 

zatvorili a zároveň vnímam, že oni presne vedia, že táto polica patrí  tej konkrétnej duši.  

Neviem povedať,  ani vysvetliť ako to funguje, že pre nich tie kamenné gule vôbec nie sú 

ťažké, ale prišlo vysvetlenie, že sú to svetelné bytosti, z energetickej roviny milosrdenstva.  

Ich vibrácia ako keby neutralizovala tú energetickú tiaž kamenných gúľ, čiže toho 

preneseného pocitu viny a on sa  rozpustil a preto tie kamenné gule oni dokázali zdvihnúť 

a môžu ich presúvať kamkoľvek oni chcú a potrebujú, ako keby to bolo len pierko.  

Toto je  možné len v tejto energetickej rovine MILOSRDENSTVA.   

Keď sa tento proces  uskutoční, čo je forma liečenia tej konkrétnej duše, tak až potom 

z tejto energetickej roviny  MILOSRDENSTVA, z tohto kryštálového chrámu, tá duša sama 

odchádza do Svetla, lebo už je voľná a ľahká.  

Duša je už Slobodná a môže sa vrátiť do Svetla k Stvoriteľovi.  

Tie kamenné gule v tejto energetickej rovine MILOSRDENSTVA zostávajú odložené 

taký dlhý čas, aký tá duša sama chce, čiže  pokiaľ sa ona sama rozhodne, že už je pripravená 



v niektorom zo svojich nasledujúcich životov ten prenesený pocit viny, ktorý prijala,  

spracovať a prepustiť ho, aby ho vrátila tej ľudskej bytosti, ktorá ho vytvorila a ktorej patrí.  
 

Samozrejme ten prenesený pocit viny,  ktorý ako ľudská bytosť prijala, nemusí vždy patriť 

len jednej ľudskej bytosti, ale ona ho môže prijať od ľubovoľného počtu ľudských bytostí, ktoré na 

ňu ten prenesený pocit viny prenášajú.  

Práve preto je to tak energeticky náročné a vyčerpávajúce pre ľudskú bytosť, ktorá ten 

prenesený pocit viny  prijme za svoj vlastný. 

Keďže je to energia, ktorú v tom živote nevytvorila ona sama, ale ju len prijala, tak podľa 

Vesmírneho zákona zachovania energie v tom živote s tým nedokáže vôbec nič urobiť.  

Nedokáže s tou energiou vôbec pracovať, nedokáže ju zmeniť, ale práve tým,  že tú ľudskú 

bytosť takýmto spôsobom tá energia toho preneseného pocitu viny zviaže, nedokáže ju v tom 

konkrétnom živote, v ktorom ju prijala na seba, ani vrátiť späť tej ľudskej bytosti, alebo tým 

ľudským bytostiam, od ktorých ten prenesený pocit viny na seba prevzala.  

Doslova v tom živote stojí na jednom mieste.  

Naozaj to tak je, lebo ten prenesený pocit viny je tak nesmierne ťažký, že jej v tom živote 

nedovolí urobiť pohyb a to žiadnym smerom.  

Tá ľudská bytosť je doslova ťarchou a tiažou toho preneseného pocitu viny, prinútená stáť 

ako prikovaná na tom jednom mieste.  

V tom konkrétnom živote ako takom, potom už neurobí žiadny vývoj.  

Nikam sa nepohne. Ťarcha toho prijatého a preneseného pocitu viny jej to nedovolí. 

Keďže to tie ostatné ľudské bytosti, ktoré sú okolo nej nedokážu vidieť, tak z toho 

obrovského NEPOCHOPENIA,  ktoré medzi nimi vznikne,  vytvorí táto ľudská bytosť sama 

v sebe nesmierne veľkú ZATVRDNUTOSŤ.  

Aby sa tá ľudská bytosť mohla vrátiť k tomu, aby dokázala spracovať a vrátiť späť 

tento prijatý a prenesený pocit viny tým ľudským bytostiam, ktorým patrí a ktoré ho pôvodne 

vytvorili, najprv v etape svojho vývoja, potrebuje rozpustiť tú ZATVRDNUTOSŤ,  ktorá sa 

v nej vytvorila.  

Čiže, ak sa tak stane v niektorom zo životov, že ľudská bytosť prijme na seba pocity 

viny inej ľudskej bytosti, tak najprv prichádza séria inkarnácií, v ktorých prostredníctvom 

energie MILOSRDENSTVA, v ktorom je tá ľudská bytosť požehnávaná, sa rozpúšťa práve 

táto ZATVRDNUTOSŤ, ktorá sa v nej vytvorila.  

Až keď sa v tej ľudskej bytosti rozpustí ZATVRDNUTOSŤ, môže sa duša tejto 

ľudskej bytosti rozhodnúť, že si z tej energetickej roviny MILOSRDENSTVA, vezme do 

svojho energetického poľa späť energiu tohto prijatého a  preneseného pocitu viny, ktorý na 

seba preniesla a ako ľudská bytosť sa ho pokúsi potom vrátiť späť tej ľudskej bytosti, ktorá  

ten pocit viny pôvodne vytvorila. 

Samozrejme, nie vždy sa vám to podarí.  

Preto je tento proces veľmi energeticky pre vás náročný  a trvá nesmierne dlhý čas.  

Platí zákonitosť, že čím od väčšieho počtu ľudských bytostí ten pocit viny na seba tá 

ľudská bytosť prenesie, tým dlhší čas trvá obdobie, kým je pripravená, aby im ho mohla 

vrátiť spať.  

Preto niektoré skúsenosti vo vývoji ľudstva ako takého, trvajú dlhé veky a opakujú sa vám,  

nie len vo vývoji jednej a tej istej civilizácie, ale opakujú sa aj cez ďalšie civilizácie, ktoré na Matku 

Zem prídu po tej civilizácií, v ktorej sa táto udalosť  energeticky udiala.  

 


