
Pokora a krutosť – 1. časť 

Prišlo ku mne slovo gilotína a v mysli sa mi mihol  obraz katovej sekery. 

Nedokázala som to vôbec  prijať a zavrhla som v sebe tento obraz katovej sekery a rovnako 

aj slovo gilotína 
  
Otázka : Prečo prišla práve katova sekera a slovo gilotína, čo Ti to ukazuje? 

Odpoveď :  Mám to prijať ako spôsob prepravy do iného sveta, ale nie ako nástroj, 

prostredníctvom,  ktorého by som sa mala pohybovať v energetických rovinách. A mám ich prijať 

absolútne. Lenže ja mám problém sa ich čo len dotknúť, ako keby som ich odsudzovala  a snažím sa 

od nich uniknúť. 
  
Otázka? Prečo máš problém sa ich dotknúť? 

Odpoveď:  Pretože násilným a nedobrovoľným spôsobom berú človeku ŽIVOT.  

Používajú sa k tomu, aby sa prostredníctvom nich zabíjalo. Berú Život, ktorý sami nedali. 

Do týchto nástrojov som zosobnila práve túto Zodpovednosť, že  berú Život, ktorý sami 

nedali.     Tá Zodpovednosť, že tieto nástroje zoberú niekomu život ale nie je Zodpovednosť toho 

nástroja, lebo  ten Život vlastne zoberie niekto, kto ho tomu človeku nedal a preto to nie je 

Zodpovednosť toho nástroja, ale ja som tú Zodpovednosť do týchto nástrojov zosobnila. 

Neviem im to Odpustiť. 

Nedokážem sa ich vôbec dotknúť.  

Potrebujem iný  prepravný prostriedok, ktorý mu mne príde. 
  
Otázka : A príde teda  niečo iné ? 

Odpoveď : Nie, nepríde. Musím  si uvedomiť, že tie nástroje nenesú Zodpovednosť za smrť 

ľudských bytostí a potrebujem to prijať. 
  
Otázka? Čo Ti bráni, aby si to prijala? 

Odpoveď : (Nasledujúce slová som povedala veľmi ticho. Šepkala som tieto slová veľmi 

bolestne a  ťažko som ich dokázala povedať. Cítila som nesmierne veľkú fyzickú bolesť v srdci.)  

Bolesť.  

Nesmierne veľká bolesť.  

Viem že som pred tou bolesťou teraz chránená, inak by ma zabila. 

Ale ja  viem že tu je.  

Vnímam ju cez tenučký závoj, ktorý ju delí odo mňa a tak  sa ma nemôže teraz už dotknúť.  

A to je moje šťastie a záchrana.  

Ten závoj ma tu a teraz chráni, pretože keby som sa jej dotkla, tak ma tá bolesť dokáže 

rozdrviť a zabiť aj tu a teraz v tomto živote. 

Je to KRUTOSŤ ZABÍJANIA, s ktorou jedni  ľudské bytosti zabíjajú druhé ľudské 

bytosti, keď medzi sebou bojujú, ale aj vtedy,  keď zabíjajú bezbranných ľudí. 

JE TO  NEZMYSELNÁ KRUTOSŤ ZABÍJANIA. 

Ľudia sa zabíjali v mnohých vojnách a aj v 1. a 2. svetovej vojne, ale v týchto vojnách tá 

forma boja, kedy sa zabíjalo pomocou bômb zhodených z lietadiel, nevytvárala  v ľudských 

bytostiach takú veľkú krutosť zabíjania, ktorá sa vytvorí, keď človek drží  sekeru v ruke a práve tou 

sekerou zabije druhú ľudskú bytosť. 

Táto krutosť sa vytvorí ešte oveľa väčšia, keď sa tak stane, že to nie je v boji, keď to nie sú 

vojaci,  ale keď zabije nevinnú a bezbrannú ľudskú bytosť. 

Aj v boji je to sekera, ktorá je v ruke, ale gilotína je nezmyselnosť a krutosť zabíjania. 



Je to strata ÚCTY k ŽIVOTU. 

Krutosť sekery spočíva v tom, že sa pozeráš do očí tej ľudskej bytosti.  

Vidíš pohľad tej druhej ľudskej bytosti.  

Pozeráte sa navzájom na seba. 

Keď sa začali používať lietadlá a bombardovalo sa zhadzovaním bômb, tak tá krutosť sa už 

nevytvorila taká veľká, lebo krutosť spočíva práve v tom pohľade. 

Ten človek, ktorý zabíja, keď  sa pozerá svojej obeti do očí a napriek tomu 

ju zabije sekerou, tak vytvára sám v sebe nesmierne veľkú krutosť. 

Už aj šípy, hoci keď sa vystrelili prinášali smrť, tak  túto krutosť zmenšovali, lebo ten kto 

strieľal nehľadel priamo do očí tomu, koho ten šíp zasiahol a usmrtil. 

Krutosť súvisí s tým, že ten kto zabíja, sa pozerá do očí toho koho zabíja. 

Ja neviem prijať, že ľudská bytosť je schopná takej krutosti. 

Ja neviem prijať, že človek je schopný v sebe takú krutosť vytvoriť. 

Práve túto Zodpovednosť za vytvorenie tejto krutosti som preniesla na tú sekeru, pretože to 

predsa nemôže byť Zodpovednosť ľudskej bytosti za to, že tú krutosť v sebe vytvorí. 

            Ale práve toto potrebujem v sebe zmeniť, lebo ani tá sekera a ani tá gilotína túto 

Zodpovednosť za tú vytvorenú krutosť nenesie. 

Otázka: Už si pochopila prečo sa odsúdeným dávali šatky na oči ? 

Odpoveď :   Nie, vysvetli mi to prosím Ťa. 

Aby sa kat, ktorý tú popravu vykonával, nemusel pozerať tým odsúdeným ľuďom do očí, 

lebo práve kat mal možnosť, keď zabíjal tú odsúdenú ľudskú bytosť, sa jej pozerať do očí a práve to 

je  ten okamih, kedy  by sa v ňom tá nesmierna krutosť vytvárala. 

A túto Zodpovednosť som preniesla na tie nástroje - na sekeru a na gilotínu. 

Ale nie je to tak, lebo oni nemajú tú možnosť sa slobodne rozhodnúť. 

Je to Zodpovednosť tých ľudských bytostí, ktoré tie nástroje týmto spôsobom používajú. 

Niečo sa udeje práve v tom okamihu, keď tá bezbranná ľudská  bytosť rukou kata zomiera. 

Niečo sa tam udeje práve v tom, že sa navzájom pozrú do očí. 

A to čo sa tam udeje je to, že sa v ľudskej bytosti tá nesmierna krutosť ZRODÍ. 

Tá krutosť, ktorá sa  tam zrodí, potom dovoľuje, respektíve chráni  tú 

ľudskú bytosť pred tým, aby ona cítila akúkoľvek Zodpovednosť za toto 

konanie a preto necíti ani žiadny pocit viny, že zobrala druhej ľudskej bytosti 

život, lebo krutosť je zobrala „ SVEDOMIE“. 

A táto energia krutosti potom zostáva nesmierne veľa životov, veľmi dlhé veky, súčasťou tej 

ľudskej bytosti, ktorá zabila. 

Keď sa raz táto krutosť v nej vytvorí, veľmi dlhý čas trvá, kým ju potom tá ľudská bytosť 

dokáže v svojich energetických rovinách pretransformovať na Lásku, prepustiť ju, aby prestala byť 

súčasťou energetického poľa tej ľudskej bytosti. 

Nesmierne veľa životov potom krutosť ovplyvňuje konanie tejto ľudskej bytosti z tých 

nevedomých rovín. 

Je to veľmi zvláštny pocit, ktorý teraz vnímam. 
                                                

Otázka : A čo vnímaš? 

Odpoveď :  Už viem, čo to je.  

Ono sa zmení tým ľudským bytostiam ich pohľad, ako keby zrazu mali sklenené oči, stratilo 

sa z nich to ľudské teplo, ktoré vyžaruje duša  človeka, lebo oči sú bránou do duše človeka. 



Každá ľudská bytosť má v očiach jas, žiaru, svetlo, ľudskosť, šťastie, radosť, smiech. 

Ak veľmi veľa ľudských bytostí začne bojovať, zhasne v nich to svetlo, jas  šťastia a radosti. 

A keď toto nastane, oči sú ako keby sklenené a prestanú vyžarovať svetlo a teplo lásky 

ľudskej duše. 

A ten sklenený pohľad , to je tá krutosť. 

Keď sa zatvorí a ešte neviem kde je tá rovina toho ľudského tepla v človeku, ako keby stratí 

kontakt so svojou dušou, odpojí sa od svojej duše a vtedy má tento „ sklenený pohľad“ a vtedy 

dokáže byť nesmierne krutý, nepredstaviteľne krutý a robí mu to dobre. 

Ich samých to niekde vnútri uspokojuje, či už v rovine ega alebo  tej najhlbšej temnoty  vo 

vnútri človeka.  

Je to opak Lásky , ktorou sme, keď vnímame ten strach, alebo bolesť, poníženie, utrpenie 

v očiach druhej ľudskej bytosti.  

Je to veľmi zvláštny uzatvorený kruh, ktorý sa vytvorí, lebo aby ten jeden 

človek dokázal zabiť druhého človeka, keď sa navzájom dívajú jeden druhému 

do očí, tak  zrodí sám v sebe krutosť, aby nevnímal a necítil tú Zodpovednosť a 

ten pocit viny za to, že zobral život, ktorý on sám tomu druhému človeku nedal. 
 

Pretože to „NEZABIJEŠ“,  nie len v polohe prikázania, ktoré k vám prišlo 

prostredníctvom mnohých „majstrov“, ktorí prišli  na Matku Zem, ale to 

„NEZABIJEŠ“ je  dané do vašej DNA, je  súčasťou vašej DUŠE  a  je to 

zapísané do kódu vašej DUŠE a VY sa s tým rodíte  nie len na Matku Zem ako 

ľudské bytosti, ale boli ste s týmto kódom zrodení vo Vesmíre ako takom, lebo je 

to podstata, ktorá je vo vás zapísaná a je vašou nedeliteľnou súčasťou. 

Keď sa sem na Matku Zem zrodíte ako ľudská bytosť, máte 

v svojom KÓDE, v DNA, v DUŠI, v SRDCI  zapísané „NEZABIJEŠ“ 

ako prikázanie, proste to tam je. 

Tým, že to porušujete tak zrodíte tú krutosť, ktorá vás potom chráni pred 

tým, aby ste pocit viny cítili a aby ste za to prijali svoju ZODPOVEDNOSŤ. 

Ale tá krutosť zároveň vo vás vytvorí ODDELENOSŤ od vašej 

DUŠE   a to potom vytvorí ten  chladný sklenený  pohľad. 

Je to ten úplný protipól, ktorý  rovnako máte  sami v sebe, ktorý však 

potom ako keby to chcel zažívať, že tú druhú ľudskú bytosť, s ktorou on bojuje, 

že ju trápi, ubližuje jej a ona má strach, bojí sa  jej a urobí všetko čo tá druhá 

ľudská bytosť povie a zároveň je nesmierne Ponížená. 

Ale udeje sa tak len vtedy, keď tá ľudská bytosť stratí spojenie s dušou a prejaví sa to tým 

studeným skleneným pohľadom a pretože je odpojená od svojej duše, dokáže byť taká krutá. 

A toto je uzatvorený kruh. 

Preto potom tak dlho trvá, veľmi veľa životov, v tom nekonečnom kolobehu života tej 

ľudskej bytosti, kým dokáže  tú energiu krutosti zo svojich energetických rovín transformovať na 

energiu Lásky. 

  

  


