
Pokora a krutosť – 3. časť 

Práve preto, že ste  ako jednotlivci,  ale aj celá ľudská  spoločnosť  prijali 

SLOBODU, SLOBODNÚ VÔĽU a SLOBODNÉ ROZHODOVANIE 

ako svoju súčasť, ale neprijali ste ZODPOVEDNOSŤ, je vo vašej spoločnosti 

veľmi málo POKORY a veľmi veľa krutosti a ľahostajnosti k sebe navzájom, 

ale aj k iným formám života a aj k Matke Zemi ako takej.  

A je to tak preto, že niekde tam veľmi ďaleko pred vami v línii času vášho 

bytia, ste stratili ÚCTU k ŽIVOTU ako takému a zabudli ste na ten 

najzákladnejší kód svojej duše, buniek, DNA a to je: „ NEZABIJEŠ“. 

A „NEZABIJEŠ“ platí všeobecne, nie len vo vzťahu k ľudským bytostiam. 

„NEZABIJEŠ“ energeticky znamená to, že ten kto ŽIVOT, nezrodil 

a nedal, nemá právo ho tej druhej bytosti vziať. 

„NEZABIJEŠ“ JE VESMÍRNY ZÁKON. 

      „NEZABIJEŠ“ je posvätný princíp v celom Vesmíre. 

Preto vám ľudským bytostiam bol daný  ako PRIKÁZANIE, lebo na tento 

Vesmírny zákon a posvätný princíp, s ktorým ste boli zrodení, ste zabudli. 

A Poznanie o tomto Vesmírnom zákone, ktorý má len jedno jediné slovo 

a tým slovom je „NEZABIJEŠ“, vám strach zobral a to práve pomocou svojho 

nástroja, ktorým je KRUTOSŤ. 

A je to práve POKORA, ktorá vám dokáže toto 

Poznanie o pôsobení tohto Vesmírneho  zákona, ktorý 

má len jedno jediné slovo „NEZABIJEŠ“, vrátiť späť. 

A je to energia PÝCHY ako takej,  jej všetkých deviatich hláv, ktorá vo vás 

ľudských bytostiach túto energiu krutosti  podporuje, živí, necháva ju rásť a mocnieť. 

A rovnako ako krutosť aj hlavy pýchy sa rozpúšťajú práve v POKORE. 

A tak môžete vidieť ako málo POKORY a ako veľa PÝCHY je v ľudských 

bytostiach, tak v jednotlivcoch aj v celej spoločnosti. 
  

Ak sa v živote stretnú v obmedzenom priestore, napríklad v izbe, byte alebo dome  vedľa 

seba dve ľudské bytosti, ktoré dovolia, aby sa ich zmocnila pýcha,  nedovolí  im potom práve  táto 

ich pýcha spolu v Láske prebývať, lebo ani jeden z nich nedokáže v sebe  nájsť POKORU, aby 

dovolil Láske prísť do svojho srdca a nedovolí aby Láska z jeho srdca prúdila von, aby  potom 

v Láske Odpustenia tomu druhému mohli spoločne vedľa seba prebývať a žiť. 

Kedže ten priestor je veľmi malý a pýcha jedného aj druhého do seba  narážajú a  oni 

nenachádzajú priestor na prejavenie seba samého, tak sa snažia jeden druhého vytlačiť von. 

Začnú byť obaja nespokojní  a tak sa rozhodnú odísť preč. 

Často krát sa však stane, že to vôbec nepochopia a neodpustia sami sebe ani tomu druhému. 



A pochopiť a vidieť sa dá len vnútorným zrakom. 

Len očami Lásky svojho vnútra a svojho srdca môžete vidieť a vnímať 

súvislosti, aby ste pochopili, porozumeli a následne to všetko Prijali a Odpustili. 

Ak však dvere svojho srdca pred Láskou zatvoríte, svojimi fyzickými očami to 

nikdy neuvidíte, nepochopíte, neprijmete a tak nedokážete Odpustiť, 

pretože  Odpustiť môžete len to, čo ste prijali. 

Preto v živote každej ľudskej bytosti je dôležitý nie lej jej fyzický zrak – teda jej  

oči, ktorými môže vidieť a vnímať hmotný svet samého seba, ale je nesmierne dôležitý 

aj ten vnútorný zrak Lásky, kedy sa pozerá očami Lásky svojho srdca, ktoré jej dovolí 

vnímať, chápať, prijímať a odpúšťať. 

A len Láska vám pomôže  navrátiť tento váš vnútorný zrak 

späť do vašich životov, do života každej jednej ľudskej bytosti. 

A je to práve POKORA, ktorá rozpustí ZASLEPENOSŤ vášho 

vnútorného zraku a pomôže vám vnímať a vidieť všetky situácie 

vášho života očami LÁSKY a  to sú oči vašej DUŠE. 

A vedzte, že ak je vašou súčasťou POKORA, tak zostávate v spojení so 

svojou dušou a vtedy sa dokážete rozhodovať a konať v súlade so svojou dušou 

a v súlade sami so sebou, so svojou podstatou a LÁSKOU, z ktorej ste sa zrodili 

a pre ktorú ste sa rozhodli narodiť na Matku Zem. 

A toto čo som vám teraz vysvetli je POKORA vášho SRDCA, nie je to 

falošná pokora, ktorá je podporovaná vo vašich chrámoch a kostoloch,                     

kedy kľačíte na zemi a mylne si kladiete ruku na srdce  a hovoríte slová “moja 

vina, moja vina, moja preveľká vina“, lebo POKORA nie je o vine,                        

POKORA je o súcite, pochopení, porozumení, prijatí a o hlbokom 

BEZPODMIENEČNOM  ODPUSTENÍ. 

A malo ľudí z tých, ktorí vo vašich chrámoch  a kostoloch  kľačia vo falošnej pokore na 

zemi pred oltárom a hovoria slová „moja, vina, moja vina, moja preveľká vina“ v svojich životoch 

odpúšťa bez podmienok, lebo oni v skutočnosti nemajú snahu kráčať po ceste Lásky a Odpustenia. 

Práve preto je nesmierne dôležité, aby ste dokázali rozlíšiť falošnú pokoru od prirodzenej POKORY 

vašej DUŠE a SRDCA, pretože len ona dokáže rozpúšťať vaše hlavy pýchy, ktoré ste zrodili 

a ktorým ste dovolili vo svojom bytí, aby vo vás narástli. 

Ale POKORA vašej DUŠE a SRDCA dokáže rozpúšťať Krutosť, 

Pomstychtivosť a Ľahostajnosť a ona vám pomôže kráčať po cesta Lásky 

a Odpustenia, aby ste sami v sebe dokázali nájsť zmierenie  sami so sebou a tak našli 

svoj VNÚTORNÝ POKOJ A MIER , SAMI v  SEBE, svojom SRDCI a DUŠI. 
  

V súčasnosti nie ste vedení vo vašej spoločnosti k tomu, aby ste ako ľudské 

bytosti, jednotlivci prijímali ZODPOVEDNOSŤ v širších súvislostiach za svoje 

myšlienky, slová, rozhodnutia skutky a pocity, aby ste VEDOME 

PRIJÍMALI  ZODPOVEDNOSŤ v tých širších súvislostiach za svoj život za to ako 



žijete a preto nie je  vašou súčasťou POKORA vašej DUŠE a SRDCA a tak sa darí vo 

vašej spoločnosti vytvárať ilúziu falošnej pokory. 

Ale falošná pokora nerozpustí vaše hlavy pýchy, práve naopak, falošná pokora 

podporuje ich rast, ich moc a práve preto falošná pokora nerozpustí  ani krutosť 

a ľahostajnosť, ktorá sa vo vašej spoločnosti vytvorila. 

A to je uzatvorený kruh. 
  

A krutosť ako taká nie je len krutosť medzi ľudskými bytosťami navzájom, ale 

je to aj krutosť, s ktorou sa chováte k Matke Zemi, k iným formám života, k iným 

bytostiam žijúcim na zemi. 

Je to práve krutosť, ktorá vo vás potom vytvára to CHCENIE mať VIAC, 

a mať to HNEĎ, pretože táto krutosť vám zobrala SÚCIT k sebe samým, k Matke 

Zemi, k iným formám života, iným ľuďom, k iným bytostiam. 

Práve preto, že nemáte SÚCIT, nemáte potom ani TRPEZLIVOSŤ a 

chcete  mať hneď a za každú cenu. 

A toto sú tie širšie súvislosti krutosti ako takej, pretože krutosť nevytvárate len 

sami k sebe navzájom ale aj k Životu ako takému. 

A to je uzatvorený kruh. 
  
A túto krutosť vytvárate v širších súvislostiach aj k životu ako takému 

a nevidíte to, lebo sa dívate len svojimi fyzickými očami. 

Ale túto krutosť v širších súvislostiach môžete vidieť len prostredníctvom 

vnútorného zraku a vidia ju len tie ľudské bytosti, ktorých súčasťou  je POKORA. 

A tak často krát týmto ľudským bytostiam, ktoré vás práve na túto krutosť 

upozornia nerozumiete, neveríte im, pretože VY cez svoj fyzický zrak tú krutosť 

nevidíte. 

Preto je veľmi dôležité, aby ste sa dokázali pozerať na svoj život a vnímať ho 

v širších súvislostiach, za svoje konanie, skutky, myšlienky, slová  rozhodnutia. 

Vaše myšlienky sú nesmierne dôležité. 

Nie len vaše skutky sú dôležité,  ale aj myšlienky sú dôležité, lebo myšlienka je 

energia, ktorou tvoríte. 

Je to váš nástroj TVORENIA, ktorý vám bol darovaný. 

    MYŠLIENKA je ten  prvotný nástroj TVORENIA. 

Každá myšlienka je energia, ktorú stvoríte a ktorá sa nikdy nestratí, pretože 

platí Zákon zachovania energie v celom Vesmíre a tak potrebujete prevziať 

Zodpovednosť, nie len za  svoje konanie a skutky, ktoré reálne robíte, ale práve za 

vaše myšlienky, lebo to je tá prvotná energia, ktorou tvoríte. 

Tu je nesmierne dôležité, aby nastala tá ZMENA a práve preto nestačí keď 

kľačíte   na kolenách v kostoloch a chrámoch a hovoríte o Odpustení a v svojich 

myšlienkach vytvárate nenávisť k svojim blízkym či sami k sebe a neodpúšťate. 

Týmto spôsobom  nenájdete cestu k Láske v svojom vnútri a srdci, neotvoríte 

svoj vnútorný zrak a teda nemôže sa stať vašou súčasťou POKORA DUŠE. 

A to je uzatvorený kruh. 


