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KLIATBY  A  PREKLIATIA – 1. časť 
 

HNEV nám berie SÚCIT. 

To, že  sa tak veľmi dokážeme nahnevať, nám zoberie SÚCIT a vtedy, keď stratíme SÚCIT 

k druhým ľudským bytostiam, tak dokážeme vytvoriť kliatby a prekliatia. 

Keby sme mali SÚCIT, nevytvorili by sme žiadne kliatby, prekliatia, ani zatratenia. 
 

Keď  STRATÍTE  v svojom srdci SÚCIT, vtedy vytvoríte  kliatby a prekliatia. 

Súcit vám dáva pochopenie a porozumenie k sebe samým, ale aj k druhým ľudským bytostiam.  

 A je to pochopenie a porozumenie toho, ako sa oni rozhodujú a konajú. Keď stratíte súcit, 

tak zároveň so súcitom sa stráca pochopenie a porozumenie toho,  ako sa oni rozhodujú a konajú 

a tam nastupuje  namiesto vášho súcitu, hodnotenie, posudzovanie a odsúdenie ich rozhodnutí 

a konaní. Keď príde energia odsúdenia a tým, že si v sebe vytvoríte právo odsúdiť druhé ľudské 

bytosti za to, ako sa rozhodli a konali, vtedy prichádza k tomu, že k nim  vytvárate všetky tie 

prekliatia, kliatby, zatratenia, sľuby a prísahy. 

A to presvedčenie, že ich môžete súdiť a odsúdiť, vytvára vo  vás PÝCHA 

NADRADENOSTI. 

A je to  vaša NADRADENOSŤ  a aj  hlava pýchy NADUTOSTI, ktorá vám ten SÚCIT 

ZOBERIE. 

A zároveň táto hlava pýchy nadradenosti, vám dáva pocit, že máte právo súdiť a odsúdiť  

druhé ľudské bytosti, ale aj samých seba. 

Bolesť spolu  s hnevom, nenávisťou, zlosťou, závisťou, žiarlivosťou, ale aj  poníženie, lebo 

s ponížením súvisí pocit hanby a pocit hanby prináša menejcennosť a to je protipól nadradenosti a 

to, že hlava pýcha nadradenosti si chce udržať svoje  postavenie, pozíciu a moc, práve  to poníženie 

a pocit hanby neprijíma, nerešpektuje a preto sa veľmi výrazným spôsobom  bráni.  

A to NEPRIJATIE  je potom vyjadrené v energii kliatby a prekliatia, ktoré vytvorí. 

Ale rovnako je to aj pocit nemohúcnosti, nehodnosti, zlyhania, bezmocnosti 

a bezradnosti, lebo všetky tieto pocity energeticky berú moc hlave pýchy nadradenosti. 

A kedže táto hlava pýchy-nadradenosť chce vládnuť v každej jednej ľudskej bytosti, 

tak neprijíma tieto pocity a z toho neprijatia vytvára všetky kliatby, prekliatia, zatratenia, 

sľuby, či prísahy. 

Keby v ľudskej bytosti nenarástla táto hlava pýchy – NADRADENOSŤ, tak by zostal 

jej súčasťou SÚCIT. A keď by ľudská bytosť mala SÚCIT, tak nikdy žiadne prekliatie, 

kliatbu ani zatratenie  v svojich myšlienkach i slovách nikdy nevytvorí.  
 

Poviem Vám to ešte raz. 

Všetky, kliatby a prekliatia sú energeticky vytvorené hlavou pýchy nadradenosti. 

Táto hlava pýchy vo vás narastie v okamihu, keď ako ľudská bytosť stratíte sami 

v sebe SÚCIT.  

 A tým, že v sebe vytvoríte ktorú koľvek z emócií, či pocitov – hnevu, hanby, 

nehodnosti, zlyhania, bezmocnosti, bezradnosti, nemohúcnosti, nenávisti, zlosti,  závisti, 

žiarlivosti, poníženia – ktorýkoľvek z týchto pocitov, hlava pýchy – nadradenosť, neprijíma, 

lebo jej berie jej vlastnú moc. 

A práve táto energia neprijatia, pocitu od  vašej vlastnej hlavy pýchy Nadradenosti, 

vytvára energiu kliatby , či prekliatia, ktorú potom vytvoríte v svojich myšlienkach, alebo 

vypoviete slovami. A je to tak preto, že emócie, ktoré som vymenoval tú hlavu pýchy 

nadradenosti z toho piedestálu moci nad vami, energeticky dáva dole. 
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Ak je vašou súčasťou SÚCIT a VY vtvoríte sami v sebe hnev, alebo 

ktorúkoľvek energiu z tých  negatívnych emócií, tak SÚCIT  má ten DAR, že 

SÚCIT tú energiu, ktorú vytvoríte  PRIJÍME  a VY ako ľudská bytosť, ktorá 

ste tú emóciu vytvorili, tak tú emóciu v tom prijatí rozpustíte. 

A to je ten energetický rozdiel Súcitu a Nadradenosti. 

Ak v svojom hneve na ľudské bytosti, ktoré niečo nepochopia, neporozumejú či nevidia, 

vytvoríte sami v sebe nesmierne veľa pýchy a nadradenosti nad týmito ľudskými  bytosťami, 

pretože VY to chápete, rozumiete tomu a vidíte to,  stratíte k nim akýkoľvek súcit a z tej 

nadradenosti a nesmierneho hnevu na tieto ľudské bytosti, potom vytvoríte nejaký sľub, prísahu, či 

dokonca prekliatie, zatratenie alebo kliatbu, ktorú na nich uvalíte.  

Ale rovnako ako tieto ľudské bytosti nevidia, nerozumejú a nechápu, ani VY SAMI nevidíte 

že nemáte právo tieto ľudské bytosti hodnotiť, posudzovať a súdiť a tak aj VY  STE  paradoxne 

rovnako slepý  ako oni, lebo nevidíte tú obrovskú hlavu pýchy nadradenosti, ktorá sa vo vás 

vytvorila a ktorá vás tak  zaslepila, že zatvorila vaše srdce a zobrala vám všetok súcit vo vzťahu 

k týmto ľudským bytostiam. 

A to je ďalší uzatvorený kruh. 
 

A tak takýmto spôsobom vám hlava pýchy nadradenosti  berie váš súcit. 

A až keď prijmete absolútnu ZODPOVEDNOSŤ sami za seba, za to, čo ste 

vytvorili a nájdete v sebe silu k tomu, aby ste sa SLOBODNE  rozhodli,  že chcete tieto 

kliatby a prekliatia zrušiť, je vám cez túto ZODPOVEDNOSŤ  vrátený  váš SÚCIT.  

A práve v tomto súcite sa rozpustí hlava pýchy nadradenosti, s ktorou ste tieto kliatby 

vytvorili a VY dokážete v hlbokom súcite tie dávne energie, ktoré ste v minulosti vytvorili 

ROZPUSTIŤ, pretože v tom súcite rozpustíte práve tie energie s ktorými  ste vytvorili tie kliatby 

a prekliatia. 

A toto je prepojené energeticky v kruhu. Takto to funguje na  energetickej rovine. 

Nie je dôležité to, že VY ako ľudská bytosť, by ste nemohli vo svojom vnútri vytvoriť 

energiu hnevu, či nenávisti, poníženia i všetkých ostatných  negatívnych energií bolestí, ale je 

dôležité to, že ich potrebujete v hlbokom SÚCITE  sami k sebe PRIJÍMAŤ a vtedy v tom 

prijatí sa rozpustia.   

A SÚCIT ich opäť transformuje na LÁSKU.  Preto je tak dôležité to PRIJATIE. 

Ten, kto vo vás samých neprijíma, je práve pýcha a to pýcha NADRADENOSTI.  Ona 

vás vyvyšuje nad ostatných a ako keby aj nad seba samých. To ona neprijíma, že ste v svojom 

vnútri tieto emócie a pocity vytvorili. 

A to je energia absolútneho neprijatia pýchy, ktorá sa potom transformuje na energiu 

kliatieb, prekliatí, zatratení, neodpustení, či už vo vzťahu k sebe samým či druhým ľudským  

bytostiam. 

A práve preto  boli do „Modlitby  Lásky“ vložené slová : „Naučiť sa v Láske Odpúšťať, 

Milovať a Prijímať samých seba bez podmienok“. 

A práve preto tým, že ľudské bytosti nedokázali prijímať samé seba a aj tých druhých bez 

podmienok, presne takých akí boli zrodení, bolo dovolené narásť hlave pýchy nadradenosti. 

Je to neprijatie, ktoré túto hlavu pýchy nadradenosti živí. A teraz si sami v sebe pozrite, 

koľko vecí a situácii v svojich životoch neprijímate. Každé jedno neprijatie energeticky živí hlavu 

pýchy nadradenosti. A táto hlava pýchy nadradenosti vám ako ľudskej bytosti zoberie SÚCIT. 

A teraz si to premietite ako zrkadlo na obraz ľudskej  spoločnosti a sami vidíte ako málo Súcitu je 

vo vašej spoločnosti a aká veľká nadradenosť ju ovláda. 


