
PONIŽENIE – 1.časť 
 

Poníženie je  nesmierne silná zbraň Strachu, lebo pôsobí skryte. 

Poníženie pôsobí ako vystrelovací nôž.  

Ten nôž je skrytý v nenápadnom púzdre, čí rúrke a ten nôž je tá krutosť, ktorá dokáže 

vystreliť a zabije ľudskú bytosť v jedinom okamihu a pritom nie je vopred viditeľná. 

Preto neponižujte druhé ľudské bytosti, ale ani samých seba, pretože tým 

vytvárate krutosť v sebe samých. 

Ak  sa ako ľudská bytosť naučíte byť krutý sami k sebe, potom dokážete 

byť krutý aj k tým druhým. 

Ak ste k sebe láskavý, ste láskavý aj k druhým. 

Ak rešpektujete sami seba, rešpektujete aj druhých. 

Ak si ctíte sami seba, dokážete dať úctu aj tým druhým. 

Ak viete Odpúšťať sami sebe, dokážete dať Odpustenie aj tým druhým. 

Ak máte Súcit sami k sebe, dokážete súcitiť aj s druhými. 

Všetko začína od  vás samých. 

A tak ako to máte sami k sebe, tak to máte aj k tým druhým ľudským 

bytostiam. 

Tým chcem povedať, že ako ľudské bytosti sa najprv naučíte byť krutí a prejavovať krutosť 

sami k sebe a až keď to viete urobiť voči sebe samým, tak dokážete byť krutí k tým druhým. 

Práve preto je nesmierne dôležité, aby ste svoje deti 

vychovávali v LÁSKE  a NIKDY ICH NEPONIŽOVALI. 

Je to nesmierne dôležité. 

Ak ako rodičia ponižujete svoje deti, ukladáte do ich sŕdc semienko 

krutosti, ktoré je malé a skryté, rovnako ako ten nôž, ktorý je skrytý v púzdre. 

A VY nevidíte, že vo vnútri toho púzdra je skrytý nôž a rovnako nevidíte, 

že vo vnútri vášho dieťaťa táto krutosť rastie. 

A práve tým, že svoje deti alebo mladých ľudí verejne ponížite a zosmiešnite pred druhými, 

oni nevedia toto poníženie sami sebe Odpustiť a tým sa stávajú krutými v prvom rade sami k sebe 

a tak potom dokážu  byť rovnako krutí aj k tým druhým ľudským bytostiam.  

Často krát sa potom stane, že v dospelosti, nedokážu dať žiadnu šancu druhým ľudským 

bytostiam, ktoré v svojom živote stretnú a ktoré sa stanú súčasťou ich života.  

A tým, že toto poníženie nedokážu vrátiť, ale zároveň ho nevedia ani voči sebe samým  

prijať, ani Odpustiť,  nevedia dať Odpustenie  ani tým ľudským bytostiam, ktoré ich ponížili 

a začnú tieto ľudské bytosti odmietať. 

A pri tom ako rodičia svoje deti nesmierne milujete, ale spôsob ktorý si zvolíte, aby ste 

niečo svojim deťom ukázali, povedali, alebo vysvetlili, vaše deti môžu vnímať ako nesmierne 

poníženie  seba samých a tak postupne oni samé svojich rodičov odsúdia a to takým spôsobom,                 

že pre nich ich rodičia prestanú existovať, pretože vo chvíli toho poníženia oni samé  vôbec 

nechceli byť. 



A tak sa môže stať, že deti v dospelosti  odsúdia svojich rodičov  rovnako a svoje poníženie 

im potom vrátia takým  spôsobom, že svojich rodičov odmietajú a prestanú sa  s nimi stretávať. 

Rovnako to platí  a funguje aj vo vzťahu k ostatným ľudským bytostiam, nie len pre rodičov. 

 

Ak vedome vytvoríte vo svojom živote nejakú kliatbu, je jej 

energia nesmierne silná, sprevádza vás celým vaším bytím zo života do 

života a aj keď   máte snahu tie energie rozpustiť v LÁSKE, podarí sa 

vám to až vtedy, keď sa stanete VEDOMÝMI BYTOSŤAMI. 

Ak  urobíte kliatbu ako vedomá bytosť, dokážete ju zrušiť až 

vtedy, keď sa opäť stanete VEDOMOU BYTOSŤOU. 
Existencia tej  kliatby vás sprevádza vaším bytím a pôsobí vo vašich životoch a stále  vám  

spôsobuje veľmi veľké utrpenie, pretože je rovnako skryté ako ten vystrelovací nožík v púzdre. 

A zase sa vrátim k tomu čo som vám veľa krát povedal. 

Je  veľmi dôležité, aby ste sa naučili vedome kontrolovať svoje myšlienky, 

aj slová, ktoré  vyslovujete nie len k druhým ľudským bytostiam ale najmä 

SAMI k SEBE. 

Aby ste v prvom rade svojimi slovami prestali ponižovať SAMI SEBA, 

aby ste sa naučili  MILOVAŤ, PRIJÍMAŤ a ODPÚŠŤAŤ SAMI SEBE BEZ 

PODMIENOK . 

Len SÚCITNÁ LÁSKA dokáže transformovať a zmeniť energie vytvorené  

ponížením tak, aby sa rozpustili a nevzklíčilo v nich semienko krutosti. 

 Krutosť ako taká vytvára v ľudskej bytosti veľmi nízke vibrácie. 

A ak vytvoríte v sebe krutosť  navrátite sa v špirále svojho  vlastného 

vývoja naspäť nielen o jednu otočku, ale  veľmi veľa špirálových otočení 

smerom nadol a potom musíte prežiť veľmi veľa životov, aby ste sa dokázali 

vrátiť do tej energie života, v ktorom ste túto energiu krutosti vytvorili. 

A platí, že tým hlbšie energeticky padnete, čím  ste viacej vedomou 

bytosťou v tom živote. 

A je to tak práve preto, že ako vedomé bytosti presne viete, čo kliatbami 

a prekliatiami energeticky vytvoríte. 

Nie je to nevedomé tvorenie bezmocnej bytosti, ale je to  vedomé tvorenie bytosti, ktorá 

presne rozumie tomu, čo energeticky v svojich myšlienkach  vytvára a čo svojimi slovami vytvorí 

a spôsobí. 

A preto vám stále vysvetľujem Zodpovednosť. 

Pretože čím  viacej Poznaní sa stáva vašou súčasťou, tým viacej je potrebné, aby ste si začali 

uvedomovať svoju Zodpovednosť v širších súvislostiach. 

A to je uzatvorený kruh. 

Keď ako vedomé bytosti  neprijímate svoju Zodpovednosť v širších súvislostiach,  

padnete energeticky v svojom vývoji veľmi hlboko naspäť a opäť sa stanete nevedomými 

bytosťami. 


