
Pokora a krutosť – 4. časť 

Otázka: Chcela by som sa ešte raz spýtať, či  je to naozaj tak, že v ľuďoch sa vytvorí 

najväčšia krutosť vtedy, keď sa pozerajú do očí svojej obete ?  

Odpoveď : Svojím spôsobom áno, ale tá krutosť je dôsledkom nenávisti a to skrytej 

nenávisti k sebe samému.  

A kedže s ňou tá ľudská bytosť nevie pracovať, obracia ju na obeť, ktorá to ale nevie 

zmeniť, lebo ten človek má nad ňou moc.  

Ten človek sám zažil v detstve takéto správanie, alebo krivdu a z nej vznikne nenávisť 

k druhým, pretože ako malé dieťa to nemohol vrátiť a stane sa to ako vzorec jeho správania 

a mstí sa tak potom všetkým, ale to pôvodné uňho je jeho nenávisť k sebe samému, s ktorou 

on bojuje a nevie z nej vyjsť von.  

Je to kruh a tak tú nenávisť otáča ako zrkadlo na druhých a tým potom 

demonštruje tú svoju moc a im ubližuje a tým sa vnútorne uspokojuje, ale nikdy sa 

neuspokojí, pretože nenávisť sa nedá uspokojiť a preto je stále väčšia a väčšia.  

A preto viac a viac ubližuje, lebo ono sa to znásobuje.  

A pokiaľ taký človek získa  naozaj aj moc, tak potom sami môžete vidieť  dejinách tú 

skazu, vraždenie a genocídu.  

A bol to aj Hitler, aj Stalin.    
  

Otázka : Pochopila som správne, že keď sa vymysleli strelné zbrane, tak stále existuje 

krutosť zabíjania, ale  nevytvorí to takú veľkú krutosť priamo v tých ľuďoch, pretože sa pri 

zabíjaní už nepozerajú navzájom do svojich očí ? Áno.  
  

Otázka : Tá krutosť tam stále je, ale vytvára sa ako keby iným spôsobom? 

Odpoveď: Áno. Na jednej strane pomáha anonymita tú krutosť zväčšovať, ale 

podstata krutosti je NENÁVISŤ, ktorú tá ľudská bytosť v sebe má.   

Uvedomte si, že to bola to nenávisť Hitlera voči národu, lebo on sa cítil nadradený  a tú 

menej hodnotnú rasu chcel odstrániť. 
  

Otázka : Prečo mal  Hitler v sebe takú veľkú nenávisť ? 

Odpoveď:   Narástla v ňom z vlastnej NELÁSKY  k SEBE SAMÉMU a z neschopnosti 

vracať údery, ktoré dostal. 

Toto je všeobecný princíp a platí pre všetky ľudské bytosti, nie len pre Hitlera.  

Z vlastnej slabosti sa to  vo vnútri otočí a to zrkadlo potom ten človek otočí na 

druhých, ktorých začne nenávidieť. 

Keď sa to spojí s mocou,  ktorú Hitler získal, tak práve cez tú moc dokázal 

manipulovať ľuďmi a vlastným národom Nemecka a tou nadradenosťou bielej rasy si 

vyosoboval právo vyhladiť tú nečistú rasu, čiže židov a cigánov.  

A tou nenávisťou ich zabíjal, lebo svoju nenávisť otočil voči nim.  

Má to viacej rovín. 

 On bol veľmi múdry človek a v určitom bode cez svoje ego prestal vidieť to správne 

a začal robiť čiernu mágiu a tie temné sily ho ovládli, lebo on to sám vedome chcel.  

On chcel ovládnuť svet  a bol  ochotný urobiť všetko, čokoľvek, aby to dosiahol.  
  



Otázka: Tým, že je to zabíjanie vo vojnách je teraz anonymné, tak aj tá krutosť je 

anonymná, ale takto  zabíja viacej ľudských bytostí ? 

Odpoveď:  Áno, ale je to len jedna rovina, lebo toto je tá rovina, keď  ten človek to 

vymyslel, že je to jeho cieľ a svojou pomstychtivosťou chcel zastreliť a vraždiť.  

Iné je to, keď sú to vojaci a dostanú to ako príkaz, čiže oni poslúchajú toho veliteľa 

a oni nemusia mať v sebe nenávisť voči tým,  s ktorými idú do boja.  

Tá krutosť je tam v tej anonymite.  

Len je rozdiel keď tú krutosť vytvára ten človek sám, alebo keď niekto len poslúcha 

príkaz, ale aj on má svoju Zodpovednosť za tú smrť, pretože ten príkaz poslúchol.  

Väčšiu Zodpovednosť má však ten, kto  to vymyslel a kto ten príkaz vydal.  
  

Otázka:  Keď sa vytvorí krutosť, poníženie alebo nenávisť, ale aj 

bezmocnosť,  bezradnosť, nemohúcnosť, alebo pomstychtivosť často krát človek v tej chvíli 

vypovie či už vedome alebo nevedome nejaké slová ako sľuby, prísahy alebo 

kliatby.  Zaujímalo by ma ako sa dotknú tieto  sľuby, prísahy,  kliatby a prekliatia  našej 

duše, čo sa tam udeje?  

Odpoveď: Na tej najvyššej úrovni sa to duše nedotkne nijako.  

DUŠA  JE  ČISTÉ  SVETLO.  

Ale na tej najnižšej úrovni, sú to energetické putá, ktoré sa zaznamenajú do duše.  

Duša  to má v sebe ako informáciu, nie je to vo forme zviazania, ale vo forme záznamu 

a preto sa to prenáša do tých ďalších životov a tam tá fyzická bytosť si vlastne väčšiu, alebo 

menšiu časť tých záznamov prežije, podľa dohody, ktorú urobí s ostatnými dušami a na čom 

sa dohodnú, že si to odžijú.  

Je to informácia a záznam, ktorý duša nesie a keď nastane dohoda medzi dušami 

v období medzi životmi,  čo s kým a kde, tak sa dohodne, čo sa má udiať, aby sa to vyčistilo, 

alebo aj zhoršilo, aby sa  ten obsah života naplnil.  

A potom na tej fyzickej rovine tá ľudská bytosť to realizuje, podľa toho ako sa tá 

ľudská bytosť nechá svojou dušou viesť, ale tiež sa to nemusí naplniť,  ak svoju dušu 

nevníma, či nepočúva, nenechá sa ňou viesť a tak v tom živote koná proti svojej duši i sama 

proti sebe.  

Už viete, že  TREST NEEXISTUJE  a tá duša  sa tými skúsenosťami 

oslobodzuje, učí a zdokonaľuje a môže tá duša v tom živote postúpiť a rásť, ale 

aj padnúť dole, podľa toho, čo sa v tom živote udeje.  

Tá duša potrebuje skúsiť všetko, pretože nič nie je dobré a nič nie je zlé.  

Je to len určitý pól tých skutkov.  

Kedže tá duša je ale Láska a Svetlo, tak v konečnom dôsledku na tej ceste domov, tá 

Láska zvíťazí, len tými životnými a reálnymi skúsenosťami, ktoré prežila, získava naozaj to 

skutočné POZNANIE DOBRA AJ ZLA.  

A potrebuje žiť obidva póly, aby vaša duša mala tú skúsenosť.  

Preto v tomto význame neexistuje žiadny trest a neexistuje ani zlo, lebo je to len forma 

skúsenosti a tými ďalšími životmi to potrebujete všetko vyrovnať a vyčistiť.  

Keď je niekedy  v tom konkrétnom živote veľa zla, tak v ďalších životoch to treba 

vyvážiť tým dobrom, odpustením a tou zmenou.  



A môže byť veľa životov, kde ľudská bytosť prežíva a vytvára negatívne energie 

a stačí jeden život „svätca“ a tá Láska to všetko zmení.   

Tá Láska je oveľa silnejšia a ona všetko zmení.  

Preto je zlo veľmi relatívne, lebo je to niečo cez čo sa ľudská bytosť dokáže učiť, aby to 

pochopila a potom to v sebe zmenila.   

Vždy sa niečo deje a záleží na tom ako ľudské bytosti reagujú na tie situácie.  

Preto sa vám vo viacerých životoch dejú podobné veci a opakujú sa dovtedy, kým sa to 

nenaučíte urobiť inak.  

Vaša DUŠA to vie, ale musíte to pochopiť ako ľudská bytosť, cez ten 

konkrétny život, v ktorom sa potom tá energetická matrica prepíše cez to 

pozitívne konanie ľudskej bytosti.  
  

Otázka : Povedal si mi, že žiadny trest neexistuje a to, čo mi žijeme je dôsledok energií, 

ktoré sme sami  v celom svojom bytí vytvoril, prečo si teda stále v sebe tie tresty vytvárame ? 

Odpoveď: Trest je obrazom ľudského ega a trest ako taký neexistuje.  

To ľudské ego trest zmanifestovalo mocou a nadradenosťou a aj nadriadenosťou ľudí 

jedných nad druhými.  

Udialo sa to cez spoločnosť a cirkev, ktorá potrebovala vládnuť a ovládať ľudí.  

To je vo veľkom.    

A v malom je to určitá rovina ega, ktorá sama pre tú konkrétnu ľudskú bytosť vytvára 

ten trest.  

A je to aj výchovou naučené, že existuje ten trest a človek potom trestá sám seba, lebo 

je to zároveň  aj POCIT NEHODNOSTI,  inými slovami :  som tak malý, že má niekto nado 

mnou moc a ja si ten trest zaslúžim, ale ten človek  ten trest,  vytvára sám sebe.  

Predstav si, že pre niekoho je zločin, keď niekto ukradne  chleba.  

Kvázi to nie je správne, ale keď  ten chlieb  človek ukradne pre svoje hladné dieťa, tak 

on to nepovažuje za zločin.  Teda je to uhoľ pohľadu ako sa na to pozeráme.  

Pre jedného je to  nevyhnutné a potrebné a pre druhého je to hodné trestu.  

Ten pocit trestu vyplýva len z úrovne Nadradenosti vlastného ega, alebo ega druhých 

ľudí a preto trestáte len VY sami seba.  

Trest neexistuje.  

Trest je výsledkom ľudských súdov a vyplýva to z NEROVNOCENNOSTI, lebo 

keby ľudské bytosti žili v ROVNOCENNOSTI, tak by netúžili ovládať druhé ľudské 

bytosti a zároveň  by žili v súlade s Vesmírnymi zákonmi aj s prírodou a Matkou 

Zemou a teda by neboli potrebné svetské zákony, lebo ľudia by žili v Harmónii so 

všetkým bytím.  

To, že ľudská spoločnosť funguje na základe svetských zákonov, je dôsledkom toho, že 

ľudia prekračovali hranice dobra a Vesmírnych zákonov a tými ľudskými zákonmi sa 

udržujú v určitých hraniciach práve tým trestom, pretože Vesmírne zákony prestali byť 

prirodzenou súčasťou ľudských bytostí, lebo celá príroda a zvieratá žijú v harmónii 

a v súlade a všetci si berú len to, čo potrebujú pre život.  

Neberú si nič viac a slúžia si navzájom.  

Lovia len preto, aby prežili a tak udržiavajú tú krehkú rovnováhu a  harmóniu života, 

lebo oni nelovia  pre zábavu.  

A tak to je. Amen. 


