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KLIATBY  A  PREKLIATIA – 3. časť 
 

Znovu vám to zopakujem a zapamätajte si, že :  

Všetko absolútne všetko, čo tá konkrétna ľudská bytosť v živote prežíva, 

je dôsledkom energií, ktoré v svojich minulých životoch vytvorila. 

A práve preto je nesmierne dôležitá ÚCTA,  ktorú svojim predkom vyjadríte. 

Nespočetne veľa krát ste sa inkarnovali na Matku Zem a tak ste v svojich životoch  prežili 

reálne Poznanie mnohých skúsenosti  a mnohých emócií, ktoré ste ako ľudská bytosť vytvorili a 

prežili a preto aj VY SAMI  potrebuje dať  SAMI SEBE  veľkú ÚCTU.  

A aby ste to dokázali potrebuje dať Odpustenie sami sebe.   

Aby ste si Odpustili, potrebuje pochopiť, čo si máte Odpustiť.  

A aby ste vedeli, čo si máte sami sebe Odpustiť, potrebujete, aby vám to niekto ukázal. 

To je Zákon zrkadlenia.   

Pretože  ked prejdete závojom zabudnutia, neviete, čo si potrebujete Odpúšťať, preto 

vám to musí byť ukázané. 

Častokrát si to Zrkadlíte a ukazujete navzájom v svojich rodinách. 

A ak ľudská bytosť dokáže, v svojom srdci nájsť ten súcit, aby dala svojim predkom 

Odpustenie a prejavila im Úctu, tak to Odpustenie dáva sama sebe. Pretože dokáže nájsť súcit  

sama k sebe a Odpustiť skutok, ktorý má rovnakú energetickú hodnotu, akú vytvorila svojim 

predkom v minulosti ona sama a tak tento skutok v kolobehu života Odpúšťa sama sebe. 

A takýmto spôsobom cez Lásku a Odpustenie prostredníctvom SÚCITU a 

ÚCTY rozpúšťate neodpustenia uložené na nevedomých rovinách vášho bytia, 

ak sú vytvorené v kruhu vášho rodu. 

A preto som povedal, že ak neprijímate bez podmienok  svojich predkov, 

neprijímate seba samých.  

A ak si nectíte svojich predkov, nedávate úctu ani  sebe samým. 

A práve preto, že neprijímate všetky energie, ktoré pôsobia na vás ako 

ľudské bytosti, keď prejdete pri svojom zrodení cez závoj zabudnutia,                             

je dôležitý SÚCIT v srdci, aby ste v Láske prijímali všetko to, čo vám do života 

prichádza, lebo sú to vaše vlastné energie, ktoré ste v celej línii času tu na Matke 

Zemi vytvorili. 

A akékoľvek neprijatie toho, čo sa vo vašich životoch deje, okamžite vytvára a rodí 

niektorú z hláv pýchy – nadradenosť, nadutosť, výnimočnosť, jedinečnosť či dôležitosť. 

A práve cez tieto hlavy pýchy vás strach zovrie do svojej moci a to nepredstaviteľne 

silným spôsobom, pretože  energia, ktorú týmito  kliatbami, prekliatiami, sľubmi a prísahami 

vytvoríte, vás zviaže na celé veky, až kým opäť dokážete ako ľudská bytosť vytvárať 

v svojom srdci Súcit, aby ste dokázali všetko to, čo ste prežili a energeticky vytvorili, prijať. 

V tom láskyplnom prijatí sa to všetko rozpustí a tak dávate svojej duši slobodu a VY 

ako ľudská bytosť sa konečne začnete rozhodovať slobodne, lebo konečne prestanete byť  

VLÁČENÝ  energiou  svojich sľubov, prísah, či prekliatí. A to platí doslovne. Touto energiou 

ste vláčený. Je to energia, ktorá vám nedovoľuje, aby ste sa rozhodovali slobodne. 

A VY  nevidíte, že v svojej podstate je to energia strachu, pretože Láska  je energia 

ktorá otvára, prijíma, zdieľa, odhaľuje,  dáva, lieči a uzdravuje.  
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Strach je energia, ktorá zatvára, neprijíma, zväzuje, skrýva, obmedzuje, zhromažďuje 

a bráni vám slobodne sa rozhodovať a lietať. 
 

Otázka :  Kedy vytvoríme tie najsilnešie kliatby a prekliatia ? 

Odpoveď : Bolesťou matky, pretože matka je so svojimi deťmi spojená krvou. Materinská 

láska je  posvätný princíp  a zákon, ktorý platí na Matke Zemi. Preto bolesť matiek 

a neprijatie matiek a ich odsúdenie, je tak nesmierne silné, nepredstaviteľne energeticky silné, 

že ak s touto energiou bolesti vytvárajú matky svoje kliatby a prekliatia, ktoré uvalia na tie 

bytosti, ktoré tú bolesť vytvorili, tak v tom ďalšom živote sa tieto bytosti narodia ako ich deti. 

A je to tak preto, že len  bezpodmienečná láska matky má potom silu v 

tom bezpodmienečnom prijatí svojich milovaných detí, tieto kliatby  zrušiť 

a rozpúšťať. 

A deje sa tak preto, že strach tu využíva tú skutočnosť, že to, čo Lásku na jednej strane 

posilňuje, zväčšuje a znásobuje, ju zároveň môže na druhej strane nepredstaviteľným 

spôsobom oslabovať. 

A práve preto materinská Láska, ktorá je ten najväčší a najčistejší cit, ktorý ako 

ľudská bytosť dokážete vytvoriť, tak  zároveň matka dokáže vytvoriť tie energeticky 

najsilnejšie kliatby a prekliatia. A to je ten protipól, aby strach  vytvoril a posilňoval sám 

seba. 

A tak tieto kliatby potom pôsobia dlhé veky, až  kým sa tie bytosti nenarodia ako deti 

tých matiek, ktorým spôsobili bolesť a tie matky v bezpodmienečnej láske k svojim deťom 

tieto kliatby  zrušia a rozpustia. 

A práve preto že strach týmto spôsobom zneužil najposvätnejší cit, ktorý ako 

ľudské bytosti dokážete na Matke Zemi vytvoriť, rozpúšťajú sa tieto kiatby a 

prekliatia v bezpodmienečnej láske matiek k svojím deťom  bez toho, že by tento závoj 

zabudnutia musel byť  poodhalený, či odkrytý, bez toho, že by ste poznali presné 

znenie týchto prísah, kliatieb či prekliatí, vytvorených v svojich myšlienkach, či 

vyslovených slovami. 

A toto je DAR, ktorý v sebe nesie MATERINSKÁ LÁSKA, aby rozpúšťala 

pôsobenie a ukotvovanie strachu na Matke Zemi. 

A je to tak preto, že súčasťou a to  nedeliteľnou, neoddeliteľnou 

a nerozdeliteľnou súčasťou  MATERINSKEJ LÁSKY je SÚCIT. 

A práve preto, je MATKA, že má v sebe SÚCIT, prijíma svoje deti bez 

podmienok  a preto v MATERINSKEJ LÁSKE, ktorá je bezpodmienečne prijímajúca 

sa všetky tieto kliatby, prekliatia a zatratenia matiek rozpúšťajú, aj keď sú zahalené 

závojom zabudnutia.  

A práve cez MATERINSKÚ LÁSKU je LÁSKA ako taká ukotvovaná na Matke 

Zemi. 

Vy ako ľudské bytosti na Matke Zemi máte Lásku podmienenú,“ niečo za niečo“ vo 

všeobecnosti jednen  k druhému.  Len Láska matky je bezpodmienečná. A práve preto cez 

materinskú Lásku, ktorá je bezpodmienečná sa ako ľudské bytosti učíte milovať bez podmienok.  

A Láska bez podmienok je moja Láska k vám , k všetkým bytostiam, celému stvoreniu, 

ktoré Láska stvorila. 
 

Otázka :  A čo Láska otcov ? 

Odpoveď : Mužská energia, ktorá pôsobí v mužoch, je rozdielna od ženskej energie.  
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Tým, že žena je nositeľkou života, je viacej naplnená  svetlom, láskavosťou, porozumením, 

milosrdenstvom, prijatím, súcitom a to je tá bezpodmienečnosť.  

Úloha muža je iná. Jeho úlohou je chrániť ženu, aby  v jej lone nový život mohol vzklíčiť 

a rásť. A práve preto muži nie sú naplnení bezpodmienečnou Láskou a preto Láska mužov nie je 

bezpodmienečná.  

Ale práve preto, že v kolobehu života si tieto role vymieňate, raz sa rodíte ako muži a raz 

ako ženy, tak sa postupne ako celá ľudská spoločnosť učíte milovať bez podmienok. 

 A je nesmierne dôležité, že mužská energia je iná ako ženská energia, lebo tu na Matke 

Zemi je všetko v dualite a tak potrebujete byť rozdielní, aby ste spoločne vytvorili ten kruh, čiže 

JEDNOTU.   

A už som vám povedal: práve preto, že ste rozdielní,  môžete spoločne vytvoriť ten 

kruh -  JEDNOTU a preto ste všetci navzájom ROVNOCENNÍ.  

A opäť sme na počiatku. 

 Pretože keď ste stratili ROVNOCENNOSŤ,  tak vo vašej spoločnosti narástla hlavy pýchy 

nadradenosť a jej sestry dôležitosť, výnimočnosť, jedinečnosť a nadutosť.  

A tak sme sa opäť dostali na počiatok.  

A tak aj na tomto môžete vidieť ako je všetko prepojené v kruhu a tým nemyslým, že 

chodíte v kruhu dookola, lebo je to  v skutočnosti ŠPIRÁLA. Tým kruhom vyjadrujem energiu 

previazanosti, aby ste si uvedomili, že z jedného vyplýva druhé a z druhého vyplýva prvé a že 

všetko so všetkým súvisí. 


