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KLIATBY  A  PREKLIATIA – 2. časť 
 

A teraz Vám vysvetlím ďalšie hlavy pýchy, ktoré rovnakým spôsobom vytvárajú silné 

kliatby, prekliatia a zatratenia.  

Je to hlava pýchy Dôležitosti, pretože ona Vám zoberie ľudskú dôstojnosť.   

A princíp, ktorým tie kliatby a prekliatia vytvoríte je rovnaký - a tým je opäť NEPRIJATIE. 

Rovnakým spôsobom vytvoríte kliatby a prekliatia, keď dovolíte narásť hlave pýchy 

Výnimočnosti, či  Jedinečnosti. 

Vždy sa vytvorí z energie neprijatia tých emócií, ktoré ste v svojom vnútri ako ľudská bytosť 

vytvorili, že ste, výnimočný, jedinečný  a dôležitý. Je to veľmi silná energia, s ktorou tieto kliatby  

a prekliatia vytvoríte. 

Tieto hlavy pýchy vám zoberú Poznanie, že ste všetci ROVNOCENNÍ.   

A to je dôvod toho, prečo sa stratila z vašej spoločnosti ROVNOCENNOSŤ. 

A teraz nehodnotím, nekritizujem ani neposudzujem, len vám to vysvetľujem. 

Každá ľudská bytosť v svojom živote a bytí  tieto hlavy pýchy má v sebe. A aj v Poznaní  

ľudskej spoločnosti sú uložené v kolektívnom vedomí, hlavy pýchy výnimočnosti a dôležitosti.                 

A vytvárate ich v sebe samých preto, že nie je vo vašej spoločnosti ROVNOCENNOSŤ.  

Ak by ste prijali Poznanie, že všetci ste navzájom ROVNOCENNÍ voči 

sebe samým ako ľudské bytosti a všetci ste ROVNOCENNÍ voči všetkým živým 

bytostiam na Matke Zemi a tým myslím akúkoľvek formu života, v tejto 

ROVNOCENNOSTI  by sa rozpustili hlavy pýchy výnimočnosti, jedinečnosti  

a dôležitosti. 

Toto je ďalší uzatvorený kruh. 
 

Práve preto, že nie je vašou súčasťou ROVNOCENNOSŤ, môže byť podupávaná 

ľudská dôstojnosť. 

A nie len to, ale aj dôstojnosť ostatných foriem života na Matke Zemi. 

A deje sa tak práve preto, že tieto iné formy života nepovažujete za ROVNOCENNÉ  

k sebe samým a to vo vás vytvára nadradenosť. 

A nadradenosť ako svoju sestru zrodí dôležitosť a táto dôležitosť vám potom zoberie 

ľudskú dôstojnosť.  

A takto sú hlavy pýchy previazané a spolupôsobia v jednom kruhu. 

A všetky tieto hlavy pýchy z toho neprijatia vytvárajú nesmierne silnú  energiu, 

s ktorou kliatby, prekliatia a zatratenia vytvoríte.  

A preto je ich energetické pôsobenie tak nesmierne silné. 
 

Uvediem Vám  príklad, aby ste to pochopili. 

V tom ďalšom živote, kde pôsobí závoj zabudnutia, nerozumiete tomu, prečo sa vaše deti  

správajú k vám takým neúctivým spôsobom a v podstate  ani oni tomu nerozumejú, ale sú tou 

energiou prekliatí z minulých životov vedené  k tomu, aby konali tak, ako konajú. 

A keby ste nemali v tom ďalšom živote svoje srdce naplnené súcitom, neprijali  by ste ich 

konanie a správanie v svojom srdci. Myšlienkami i slovami by ste vytvorili ďalšie kliatby 

a prekliatia. A je to práve SÚCIT, ktorý vám to pomáha prijať a v tomto súcite sa energia tých 

minulých prekliatí potom rozpustí. Ak k by ste nemali súcit v srdci, v tom ďalšom živote, tá energia 

odmietnutia, ktorá to prekliatie vytvorila, vzdialila by vaše deti  od vás  tak ďaleko, že by ste ich 

viac nevideli a ani by ste sa už  s nimi živote nerozprávali. Takto tie energie pôsobia. 
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Ten SÚCIT to všetko rozpúšťa.  

Je to energia bezpodmienečnej Lásky, ktorá ten veľmi silný uzdravujúci 

SÚCIT v srdci matiek vytvára.  

Len MATKA dokáže s týmto SÚCITOM,  všetko ODPUSTIŤ svojmu 

dieťaťu.  

Keď ako  ľudská bytosť  v minulom živote v hlbokej bolesti  vytvoríte hlavu pýchy 

nadradenosti, práve tým, že  neprijímate rozhodnutia a skutky inej ľudskej bytosti a toto neprijatie 

vytvorí neodpustenie, kliatbu, či prekliatie, tak  práve preto v tom ďalšom živote ako matka, či 

babička, tou bezpodmienečnou materinskou Láskou  v  tom hlbokom súcite potom všetky tieto 

energie neodpustení a prekliatí rozpúšťate. 

A je to na každej jednej ľudskej bytosti či dokáže nájsť v svojom srdci Súcit, alebo nie. 

Toto je ako príklad, aby ste si to uvedomili a pochopili, ale energetický princíp rozpúšťania 

neodpustení, sľubov, prísah, kliatieb a prekliatí je stále rovnaký. Je to SÚCIT, ktorý to rozpúšťa. 

V tom ďalšom živote ľudská bytosť, ktorá tie kliatby vytvorila potrebuje, aby sa jej súčasťou 

stal súcit, pretože súcit jej prináša schopnosť a dar prijímať a to prijímať bez podmienok. Preto sa 

v súcite hlava pýchy nadradenosti rozpustí a spolu s ňou aj vytvorené energie prekliatí a kliatieb.  

Je to  všeobecné a platí to pre každú ľudskú bytosť. 
 

Uvediem Vám  príklad, aby ste to pochopili. 

Tá nesmierna bolesť ženy - matky, keď stratí  svoje dieťa, ktorá ju zasiahne a doslovne jej 

prebodne  srdce, je tak nesmierne veľká, že sila jej neodpustenia, je ako stena či hradba, cez ktorú 

ľudská bytosť, ktorá jej túto bolesť spôsobila, nemôže k nej prísť. A ak sa o to  aj pokúša,  to 

neodpustenie  ju energeticky odhodí preč.  

V ďalšom živote sa táto ľudská bytosť narodí ako dieťa tejto ženy. Ale rovnako aj v tomto 

ďalšom živote,  energia neodpustenia z minulého života,  ho odhodí preč.  Ale kedže  aj jeho 

energie z minulého života stále pôsobia, jeho hlava pýchy nadradenosti je veľmi veľká aj v tom 

ďalšom živote a preto  neprijme ako fakt a skutočnosť, že by mal požiadať svoju matkou o 

odpustenie a ani to nevidí, ale vytvára neprijatie tejto situácie a hodí vinu za všetko to, čo sa deje na 

svoju matku. A tak  sám v sebe tú bolesť, ktorú v tom dávnom živote vytvoril ešte zväčšuje a v ňom 

narastá hlavy pýchy nadradenosti, lebo tým neprijatím ju živí. 

A ak by sa tá žena- matka chovala rovnako ako to dieťa  a nemala v sebe súcit, tak by ich  

tieto energie od seba oddelili a to takou silou, ako keby jeden z nich  stál na Matke Zemi a druhý na 

Mesiaci. A takúto ďalekú cestu by potom k sebe mali. 

A ak by sa tak stalo, tak ani v tomto ďalšom živote by  k sebe túto cestu neprekonali.  

 A práve preto, že v srdci matky je súcit,  sa tak nestane a stále stojí matka a dieťa pri sebe 

a medzi nimi je postavený len energetický múr a stena neodpustenia. 

Svojím Odpustením žena - matka rozpustí ten múr a stenu, ktorú  postavila medzi sebou 

a tou ľudskou bytosťou svojím neodpustením a prekliatím v minulom živote. Keď sa potom tá 

ľudská bytosť v ďalšom živote narodí ako  jej dieťa a  rozhodne sa k nej prísť, tak tá cesta už bude 

voľná.  

Súcit, láskavosť a milosrdenstvo, ktoré v sebe nesie bezpodmienečná lásky matky, potom  

môže pomôcť jej dieťaťu  na jeho ceste odpustenia  sebe samému. Ale či sa to dieťa rozhodne dať 

odpustenie samé sebe, je na ňom samotnom. To už je jeho Zodpovednosť. 
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Ale, aby vôbec mohlo  na túto cestu odpustenia vykročiť, potrebuje, aby tá žena- matka 

energeticky rozpustila tento múr a stenu neodpustenia, sľubov, prísah a prekliatí, pretože bez jej 

Odpustenia, táto ľudská bytosť neodpustí sama sebe. 
 

 

A toto súvisí s POKOROU. Pretože rodičia sú vždy viac ako deti. 

A kedže sa rodíte v nekonečnom kolobehu zrodení a raz ste rodičmi a raz 

deťmi, potrebujete v POKORE prijímať svojich predkov, lebo tým prijímate 

sami seba. 

Ak neprijímate svojich predkov v POKORE, neprijímate sami seba. 

Ak nedávate ÚCTU svojim predkom, nectíte si sami seba. 

A toto je kruh nekonečnosti života a bytia na Matke Zemi, preto je tak 

nesmiene dôležitá ÚCTA a POKORA k ŽIVOTU a PREDKOM, lebo tým 

vyjadrujete ÚCTUa POKORU  k sebe samým a k svojmu Životu TU a TERAZ. 

A to je to , čo som povedal, že tie hlavy pýchy vám v kruhu berú ľudskú 

dôstojnosť.  

A zoberú vám ju práve preto, že strácate ÚCTU a  POKORU. 

ÚCTA je nesmierne dôležitá. 

Je potrebné predkom ÚCTU vyjadriť, lebo tá bytosť vám dala život. 

A s touto POKOROU je potrebné, tejto bytosti ÚCTU prejaviť.  

Dala vám nesmierne veľa.  

Dala vám ŽIVOT. 

Dala Vám možnosť sa narodiť. 
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