
Pokora a krutosť – 2. časť 

Táto energia krutosti sa rozpúšťa a transformuje len POKOROU. 

Zapamätajte si to. 

Ničím iným sa krutosť nedá transformovať,  len POKOROU. 

Preto to potom trvá tak veľmi veľa životov, pretože ľudská bytosť zrodí 

v sebe samej nie len krutosť, ale zrodí aj všetky hlavy pýchy a to moc, slávu, 

nadradenosť, nadutosť, povýšenosť, výnimočnosť, chamtivosť, falošný pocit 

hrdosti,  márnomyselnosť, či samoľúbosť.  

Práve tá krutosť zrodí nesmierne veľkú Pýchu v tej ľudskej bytosti. 

A potom treba veľmi veľa POKORY, aby sa v nej tieto hlavy pýchy rozpustili. 

A tá Bolesť, ktorú som vnímala, že tam je skrytá za tým jemným závojom,  je  energeticky 

nesmierne veľká a vytvorí ju práva tá krutosť a pýcha tých ľudských bytostí. 

A táto  nesmierne veľká pýcha spolu s tou krutosťou, keď sa spojí v jednotlivcovi v jedne 

jedinej ľudskej bytosti, tak dokáže vytvoriť  nesmierne veľa krutosti a bolesti v celej ľudskej 

spoločnosti. 

Vytvára tú bolesť prostredníctvom VOJEN,v ktorých potom zomrie  veľmi veľa nevinných 

ľudských bytostí, práve z tej pýchy a krutosti toho jedinca. 

Ako príklad ľudskej bytosti, v ktorej sa to tá pýcha a krutosť zhmotnila je práve Hitler, ktorý 

v svojej krutosti a pýche zabil milióny ľudských životov. 

A uvedomte si, že ich zabil  bez toho, že by sa ktorejkoľvek z nich priamo pozeral do očí. 

On vedel o ich  nesmiernom utrpení a nepotreboval ho vidieť v ich očiach. 

A toto je ten protipól, keď ľudská bytosť nedokáže v sebe nájsť ani iskričku 

POKORY.          Táto ľudská bytosť v mnohých svojich životoch  stupňovala v sebe pýchu 

a krutosť až sa odpojila od svojej duše. 

A takéto odpojenie ľudskej bytosti od svojej duše nastáva nie len vo 

vypätých situáciách, v ktorých ľudská bytosť nedokáže kontrolovať svoje 

emócie, ktoré v sebe  vytvára, ale rovnako aj vtedy keď 

prostredníctvom  návykových látok a je jedno či je to alkohol alebo drogy, 

odpojí samú seba od  svojej duše. 

Keď ľudská bytosť stratí spojenie so svojou dušou, čiže s Láskou, z ktorej 

je zrodená, tak vtedy nastáva ten moment, kedy sa môže v nej zrodiť práve táto 

krutosť. 

Krutosť je jedným z najmocnejších nástrojov strachu, pretože cez 

krutosť,  strach ovládne nie len tú jednu jedinú ľudskú bytosť, ale ako ste to 

sami  mohli zažiť v nedávnej histórii, ovládne životy miliónov ľudských bytostí.  

Je veľmi dôležité, aby ste si to uvedomili a preto vám to poviem znova. 

Cez krutosť jednej jedinej ľudskej bytosti, dokáže strach ovládať životy 

miliónov  iných ľudských bytostí a preto vytvorí nesmierne veľa bolesti v týchto 

ľudských bytostiach a tak dokáže  nepredstaviteľne posilniť samého seba na 

Matke Zemi. 



Práve preto je krutosť jeden z najsilnejších a zároveň najzákernejších 

nástrojov strachu, ktoré pôsobia tu na Matke Zemi. 

A je to tak preto, že krutosť vás odpojí od vašej podstaty, čiže od vašej 

Duše, Ducha, Stvoriteľa, odpojí vás od Lásky. 

A vám potom trvá nesmierne veľa životov, kým dokážete nájsť cestu 

naspäť SAMI k SEBE a k LÁSKE, pretože jedine POKOROU, ktorú dokážete 

vytvoriť SAMI k SEBE v svojom SRDCI,  a BUNKÁCH, tú energiu krutosti 

dokážete rozpustiť a transformovať  na LÁSKU. 

  

A teraz vám vysvetlím ďalšie súvislosti na jednom z mnohých príkladov, ktoré ste už často 

krát mnohí z vás sami na sebe zažili. 

Určite ste už veľa krát videli tento sklenený pohľad v očiach ľudí, ktorí si veľmi veľa vypili. 

Veľmi veľa mužov má tento pohľad vždy, keď si ten muž veľa vypije. 

A veľa žien sa ich vtedy bojí. 

Niektorí z mužov, keď sa u nich objaví tento sklenený pohľad, skutočne začnú byť zlí a krutí 

a začnú ubližovať, pretože oni vtedy v tej svoje pýche, nadutosti a nadradenosti chcú, aby bolo 

všetko tak ako to práve oni povedali a pretože to „ ONI“ ( „ON“) povedali. 

A v tejto chvíli to už nie je „ON“, síce ako tá ľudská bytosť sa nezmenil, ale zmenilo sa jeho 

energetické vyžarovanie, ktoré je zrazu veľmi chladné.  

Často krát v takýchto situáciách ide o  úplne banálnu vec, ale „ON“ potrebuje sám sebe 

dokázať, že bude tak ako „ON“  povedal, lebo  „ON“  je  ten, čo tak rozhodol, lebo „ON“  vládne. 

„ON“  má v sebe túto krutosť niekde uloženú  a táto krutosť  vyrastie spolu s  alkoholom, 

lebo ten alkohol otupil  uňho spojenie s jeho dušou. 
  
Ešte  si uvedomte ďalšiu súvislosť : 

Krutosť dokáže samu seba exponenciálne zväčšovať a rozrastať sa  práve 

s spolupráci s ďalším nástrojom, ktorý pomáha strachu a tým je 

POMSTYCHTIVOSŤ. 

Je to ako MOR, ktorý  má tú schopnosť, že dokáže zabiť svojím 

pôsobením nesmierne veľa ľudských bytostí, cez oslabenie ich fyzického tela. 

Krutosť v spolupráci s týmto nástrojom strachu, ktorým je 

POMSTYCHTIVOSŤ, rovnako ako mor sa dokáže šíriť a zabiť nesmierne  veľa 

ľudských bytostí v ich vnútri práve tým, že im zatvorí spojenie s ich DUŠOU. 

Tieto ľudské bytosti stratia Lásku zo svojich životov, čiže stratia samé 

seba, odklonia sa od svojej  podstaty, zatvoria svoje srdce pred Láskou, ich srdce 

za zmení na kameň a uvedomte si, že sa tak stane na veľmi veľa nasledujúcich 

životov. 

A tak ak mor zabíja vaše fyzické telo, KRUTOSŤ a POMSTYCHTIVOSŤ 

vám zoberie LÁSKU z vášho života, zatvorí vaše SRDCE a zmení ho na kameň 

a zoberie vám vaše spojenie s DUŠOU. 

A toto je uzatvorený kruh. 

  



Gilotína energeticky pôsobí rovnakým spôsobom ako sekera. 

A pritom gilotína dokáže v ľudských bytostiach vytvárať ešte ďalší pocit 

a ďalší nástroj strachu a to ĽAHOSTAJNOSŤ, pretože  sa ľudské bytosti, 

v ktorých strach túto ĽAHOSTAJNOSŤ vytvoril, dokázali pozerať hromadne 

na zabíjanie  a  vraždenie iných ľudských bytostí ako na zábavu. A dialo sa 

tak  vo veľkom. 

ĽAHOSTAJNOSŤ je ďalším nástrojom strachu, ktorý podporuje rozvoj 

krutosti rovnako ako POMSTYCHTIVOSŤ. 

Ľahostajnosť je  protipól  pomstychtivosti na ten opačnej strane 

pomyselného kyvadla. 

Pomstychtivosť a ľahostajnosť vznik krutosti  v ľudskej bytosti  aj v celej 

spoločnosti podporujú. 

A aby ste tomu lepšie rozumeli POMSTYCHTIVOSŤ je podporovaná 

energiou HNEVU a ĽAHOSTAJNOSŤ je energeticky podporovaná energiou 

BEZMOCNOSTI, ale obi dve rovnako podporujú krutosť ako takú a vytvoria 

v ľudskej spoločnosti aj v ľudskej bytosti nesmierne veľkú bolesť. 

A tak cez túto Bolesť ukotvuje strach sám seba  v ľudskej bytosti ako 

v jednotlivcovi,  tak aj v celej  spoločnosti. 

Pomstychtivosť aj ľahostajnosť, rovnako  ako 

krutosť sa rozpúšťajú energiou POKORY. 

A už som vám vysvetlil, že POKORA k vám prichádza  ako DAR vyšších princípov 

Vesmírnych zákonov. 

POKORA nie je automaticky súčasťou každej ľudskej bytosti, ale ľudská bytosť si 

spôsobom svojho života tento DAR potrebuje zaslúžiť. 

Avšak sú aj ľudské bytosti, ktoré sa s týmto darom POKORY narodia, lebo je ich súčasťou 

z mnohých minulých životoch, ale väčšina ľudských bytostí ktoré sa narodia na Matku Zem sa 

rodia bez tejto POKORY a len spôsobom svojho Života a tým, že pochopili a prijali Poznania a žijú 

v súlade s Vesmírnymi zákonmi LÁSKY, ako Dar sú požehnaní energiou POKORY, ktorá im 

potom pomáha rozpúšťať ich hlavy pýchy, ktoré v svojom konkrétnom živote zrodili a aj všetky 

ďalšie energie z minulých životov, ktoré sú uložené v ich energetických rovinách. 

POKORU získate ako DAR, keď porozumiete, pochopíte 

a prijmete svoju vlastnú ZODPOVEDNOSŤ za svoje myšlienky, slová, 

rozhodnutia, skutky, pocity, za svoj život ako taký, keď prijmete 

ZODPOVEDNOSŤ ako svoju nedeliteľnú, nerozdeliteľnú 

a neoddeliteľnú súčasť a to v širších súvislostiach. 

  

  

  

  


