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NADRADENOSŤ – 3.časť 
 

V svojich minulých životoch ste opakovane prežili situácie, v ktorých iná ľudská bytosť 

ponížila, ublížila, týrala, mučila alebo dokonca zabila človeka, ktorého ste  veľmi hlboko milovali. 

Tým, že ste túto situáciu nedokázali prijať, vytvorili ste sami v sebe voči tejto bytosti veľa hnevu, 

nenávisti, zlosti, zášte, neodpustenia, neprijatia, nemohúcnosti, bezmocnosti i pomstychtivosti. 

Častokrát ste v týchto chvíľach  vytvorili  v svojich myšlienkach, či dokonca vypovedali slovami aj 

kliatby, ktorými ste túto ľudskú bytosť prekliali a odsúdili na večné veky k zatrateniu.  

Pritom ste nevideli, že  aj VY ste  konali rovnakou hlavou pýchy nadradenosti ako konala tá 

druhá ľudská bytosť, pretože ona si hlavou pýchy nadradenosti vytvorila sama v sebe presvedčenie, 

že môže rozhodovať o živote a smrti druhých ľudských bytostí a VY ste si hlavou pýchy 

nadradenosti, vytvorili sami v sebe presvedčenie, že  tá ľudská bytosť nie je hodná Odpustenia a tak 

ste ju ODSÚDILI na večné veky a odopreli ste jej akýkoľvek súcit, milosrdenstvo, milosť a to nie 

len svoju vlastnú, ale  aj milosť Božiu, pretože ste ju v tej kliatbe odsúdili a zatratili na večné veky.  

Ale tým, že tá druhá ľudská bytosť v svojej pýche a nadradenosti nikdy nezapochybovala 

o svojich rozhodnutiach a skutkoch, o svojom práve rozhodovať o živote a smrti druhých ľudských 

bytostí  a brať im dar života, ktorý im ona sama nedala, energiu tohoto prekliatia nikdy neprijala.  

A tak sa energia toho prekliatia vrátila k vám, pretože VY ste ho vytvorili a táto energia 

energeticky posilní a znásobí vaše vlastné bolesti, váš pocit viny a vaše neodpustenie sebe samým.  

A je to tak preto, že tu pôsobí Vesmírny zákon zachovania  energie. Energie  sú vždy 

súčasťou tej bytosti, ktorá ich vytvorí a práve preto energia tej kliatby pôsobí na vás samých. 

A preto potom nie ste schopný odpustiť samým sebe smrť milovaného človeka a nikdy  si to 

v tom živote ani neodpustíte. Musíte sa narodiť znova, aby ste dokázali sami sebe Odpustiť. 

Všetci ste navzájom ROVNOCENNÍ. A práve preto  v svojej podstate obidve ľudské bytosti 

ovláda rovnaká hlava pýchy nadradenosti. A obidvom im rovnako chýba POKORA, pretože jedna 

si myslí, že má právo rozhodovať o živote a smrti druhých ľudských bytostí  a tá druhá si myslí, že 

má právo trestať a odsúdiť na večné zatratenie. 

V podstate je energetické vyjadrenie týchto myšlienok rovnaké, pretože je tvorené hlavou 

pýchy nadradenosti, hoci na opačných koncoch kyvadla, ktoré v ľudskej bytosti hlava pýchy 

nadradenosti vytvára, ale je to tá istá energia, ktorá týmto kyvadlom pohybuje. 

Rovnako v obidvoch ľudských bytostiach táto hlava pýchy nadradenosti vytvorila to, že sa 

v nich stratila ROVNOCENNOSŤ,  pretože tá prvá ľudská bytosť vníma samú seba ako nadradenú 

ľudskú bytosť voči tým druhým a vytvorila si sama v sebe presvedčenie, že má právo rozhodovať 

o živote a smrti druhých ľudských bytostí a tak  môže druhé ľudské bytosti  ponižovať, týrať, mučiť 

a zabíjať, ale rovnako ani tá druhá ľudská bytosť nevníma tú prvú ako rovnocennú k sebe samej, ale 

vníma ju ako bytosť, ktorá nie je hodná žiadneho milosrdenstva, súcitu a odpustenia, a tak z tej 

pýchy nadradenosti si myslí, že má právo súdiť a trestať. 

A tak hlava pýchy nadradenosti vám ľudským bytostiam dáva  aj presvedčenie, 

že máte na jednej strane právo zabíjať a na druhej strane kruto trestať.  

A v obidvoch prípadoch vám zoberie aj dar MILOSRDENSTVA a SÚCITU. 

A je to práve SÚCIT, ktorý vám ako svoj dar prináša schopnosť ODPÚŠŤAŤ . 

 A SÚCIT práve preto, že ste prijali hlavu pýchy nadradenosti, ste ako ľudské 

bytosti  stratili. 

A práve preto, že ste stratili SÚCIT, stratili aj  schopnosť ODPÚŠŤAŤ. 

A toto je ďalší uzatvorený kruh. 
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Ak je ľudská bytosť v polohe OBETE,  je to  práve tá obrovská, nekonečná, 

nepredstaviteľne veľká bolesť, ktorá túto hlavu pýchy nadradenosti vytvorí. 

Je to ale priepasť, ktorá sa vytvorí, nekonečne  hlboká priepasť, do ktorej vás strach strhne, 

obrovskou a nepredstaviteľne veľkou silou. A tá sila, je o to väčšia o čo väčšiu hlavu pýchy 

nadradenosti vytvoríte a dovolíte jej narásť a pritom nevidíte, že steny priepasti, do ktorej sa rútite 

sú hladké ako sklo a potom keď dopadnete na jej dno, nedokážete vyjsť von, lebo na hladkých 

stenách  nie je nič, čoho by ste sa zachytili, aby ste z tej priepasti mohli vyjsť von.  

A tie steny priepasti sú hladké ako sklo, sú ako zrkadlo, od ktorého sa všetko odráža a  tak 

vidíte  všade, kde sa len pozriete, len samých seba. 

A tak nevidíte, tie druhé ľudské bytosti, nevidíte ich pohnútky, bolesť, ani okolnosti za 

ktorých konali, ale dokážete vidieť len samých seba. Vidíte len to,  že JA som OBEŤOU. 

Vidíte len to, že MY sme OBEŤOU. A tak vnímate a podporujete hlavu pýchy nadradenosti, 

ktorá vám zobrala Rovnocennosť, Pokoru, Súcit a Milosrdenstvo a vytvorila vo nás 

presvedčenie, že máte právo TRESTAŤ. 

A vedzte, že rovnako veľká krutosť, s ktorou trestáte sa vo vás vytvorí, ako je veľká 

bolesť, ktorá vás do tej priepasti strhla. 

A to je ďalší uzatvorený kruh. 
 

A to si dobre uvedomte, pretože z touto krutosťou potom trestáte nie len  tých druhých, ale 

aj sami seba, s akou bolesťou ste do  tejto priepasti spadli. 

A až vtedy, keď prijmete do svojho života POKORU, v ktorej sa tá hlava pýchy 

nadradenosti rozpustí, rozplynú sa steny tejto priepasti, do ktorej vás strach strhol, uväznil a 

zavrel a VY uvidíte, že tá druhá ľudská bytosť, ktorú ste trestali, je rovnaká ako VY SAMI, 

je voči vám ROVNOCENNÁ a aj ona má právo na Milosrdenstvo, Súcit a Odpustenie. 

A častokrát vám to trvá stovky životov, kým dokážete steny tejto priepasti, do ktorej vás 

strach zovrel rozpustiť. 

A závisí to od toho, akú veľkú bolesť ste v svojom srdci vytvorili. 

A už viete, že bolesť v srdci vám vytvorí boj. A boj  je  základným nástrojom strachu, ktorý 

vytvoril strach k tomu, aby živil a posilňoval  sám seba. 

A veľmi dobre viete, že k boju vás podnecuje hlava pýchy nadradenosti. 

A tak si opäť uvedomte, aká veľká hlava pýchy nadradenosti prebýva vo vašej spoločnosti, 

lebo sami vidíte ako veľmi bojujete sami so sebou,  medzi sebou s druhými ľudskými bytosťami 

a aký  boj vytvárate s ostatnými formami života na Matke Zemi. 

A to je ďalší utavorený kruh. 
 

Hlava pýchy nadradenosti je preto taký silný nástroj strachu, pretože pôsobí skryte 

v ľudských bytostiach a VY často krát nevidíte, že práve z tej  nadradenosti vytvárate myšlienky, 

ktorými tvoríte. Nevidíte, že s ňou tvoríte slová, ktorými prehovárate k druhým ľudským bytostiam 

a nevidíte, že sa s ňou rozhodujete a konáte. Preto je nadradenosť  tak veľmi zakorenená vo 

vašej  ľudskej spoločnosti.  

A je to tak práve preto, lebo vám ľudským bytostiam chýba POKORA. 

A chýba vám POKORA práve preto, lebo vám chýba ROVNOCENNOSŤ, nie len 

medzi sebou navzájom, ale aj  k ostatným formám života na Matke Zemi. 

A preto nemáte SÚCIT k týmto iným formám života na Matke Zemi. 

A rovnako preto nemáte SÚCIT ani k druhým ľudským bytostiam. 

A najmä nemáte SÚCIT sami k sebe. 

A práve preto neviete ODPÚŠŤAŤ. 

A to je ďalší uzatvorený kruh. 


