
POKORA a PÝCHA – 3. časť 
 

Môžete sa  slobodne rozhodnúť a odpustiť tej druhej ľudskej bytosti  jej 

nepochopenie a najmä to, že je  zovretá mnohými predsudkami a dogmami a vtedy 

dovolíte, aby si ona sama niesla ťarchu a tiaž  svojej Zodpovednosti, alebo to vo svojej 

pýche neprijmete a ten hnev vám následne zoberie SÚCIT  k  nej  a VY jej  nedáte 

svoje odpustenie, ale vtedy tú ZODPOVEDNOSŤ za ňu nesiete VY SAMI. 

A sú to len tieto dve možnosti rozhodnutia. 

            A VY SAMI  sa môžete rozhodnúť čo si pre seba vyberiete.  

Tým, že  väčšina ľudí nemá toto Poznanie, vyberá si hnev, ktorý im zoberie SÚCIT 

a nedokážu to ani PRIJAŤ  a ani ODPUSTIŤ. 

Tým, že väčšina ľudských bytostí  si v pýche postaví na piedestál dôležitosti práve to, čo si 

oni myslia,  že je podstatné  a dôležité pre nich,  tak  im táto pýcha v nich samých,  ten  hnev voči 

tej druhej ľudskej bytosti  vytvorí. 

Ale to, že je to dôležité pre nich, ešte neznamená, že je rovnako dôležité pre tých druhých. 

A každá jedna ľudská bytosť má slobodné právo sa rozhodnúť, čo je dôležité pre ňu.  

Ale rovnako sa potrebujete naučiť prijať slobodné rozhodnutie druhých ľudských bytostí, 

pretože pre nich to dôležité nemusí byť.  

A práve pýcha tej dôležitosti vám potom zoberie POKORU, aby ste v tej POKORE mohli 

vidieť, že aj tá druhá ľudská bytosť  má právo sa slobodne rozhodnúť a ona  si nemusí postaviť na 

ten piedestál dôležitosti rovnakú „vec“ ako  VY SAMI, lebo každý z vás má svoju cestu. 

V etape vašej cesty  môže byť tá  „vec“ pre vás dôležitá, ale v etape  cesty tej druhej ľudskej 

bytosti je tá „vec“ nepodstatná. 

Z pohľadu Vesmíru a aj z  pohľadu vývoja každej jednej ľudskej bytosti ako 

slobodnej  bytosti zrodenej z Lásky, v Láske a pre Lásku, je to v poriadku.  

Keby ste nekládli  takú dôležitosť tej „veci“, nezobrala by vám pýcha POKORU  a VY by 

ste dokázali prijať rozhodnutie tej druhej ľudskej bytosti. 

Ale práve preto, že  tomu dáte takú  dôležitosť a nadradíte túto „ vec“ nad 

všetko ostatné, tak vám tá pýcha POKORU zoberie. 

A keď príde  HNEV, ktorý sa  vo vás vytvorí, ako  reakcia na  slobodné 

rozhodnutie tej druhej ľudskej bytosti, zoberie vám hnev práve ten  SÚCIT, aby ste 

vedeli jej  rozhodnutie a konanie PRIJAŤ a ODPUSTIŤ. 

A zároveň  nevidíte, že tým, že ste tej „veci“ dali takú dôležitosť ste tú 

NADRADENOSŤ sami v sebe vytvorili. 

A kedže všetko  je so všetkým previazané a prepojené je táto hranica kedy 

sa POKORA preklopí do PÝCHY nesmierne tenká. 

A keď ju prekročíte, tak tá PÝCHA vám nedovolí vidieť objektívnu 

pravdu ako tie energie prúdia, ako sa vytvárajú, spájajú a prepájajú a VY 

nevidíte či vytvárate kruh, ktorého podstatou je LÁSKA lebo ste sa prehupli 

a kráčate v kruhu, ktorého podstatou je pýcha a strach. 

A môžete tie dva kruhy položiť na seba lebo veľkosťou sú identické 

a v jednom smere v nich kráčate s LÁSKOU a keď sa otočíte, tak kráčate so 

strachom. 



To, čo nedokážete vidieť a vnímať v živote je  jedinečný okamih toho, 

kedy sa v tom kruhu otáčate, na jednu stranu, či na druhú stranu a tak neviete 

či kráčate na stranu LÁSKY alebo na stranu STRACHU. 

Kedže tie kruhy sú identické, veľmi ľahko sa zabudnete a tak prechádzate 

z LÁSKY do STRACHU. 

Každý z týchto kruhov pôsobí aj v Láske, ale môže pôsobiť aj cez strach.  

Je to tak preto, že na Matke Zemi pôsobí dualita.  

A ten okamih kedy  meníte smer, ktorým v tom 

kruhu kráčate, je práve vaše ROZHODNUTIE. 

V každom okamihu sa  rozhodujete a pri každom rozhodnutí 

a to si uvedomte, sa rozhodujete pre LÁSKU alebo pre Strach. 

Vedzte, že pre LÁSKU ste sa rozhodli len vtedy  a jedine 

vtedy keď dokážete ODPUSTIŤ.  

Keď dokážete ODPÚŠŤAŤ, dokážete v POKORE 

PRIJÍMAŤ všetko to, čo vám do života prichádza a vtedy ste 

v súlade so svojou DUŠOU, s LÁSKOU a sami so sebou.  

Pretože všetko to, čo vám do života prichádza ste si sami pre seba energeticky 

v celej línii času svojho bytia vytvorili práve svojimi rozhodnutiami, ktoré ste v svojich 

životoch uskutočňovali. 

A to je Zákon zachovania energie v spolupôsobení  s Vesmírnym zákonom 

Slobodnej vôle.  V spolupôsobení týchto dvoch Vesmírnych zákonov získavate  všetky 

svoje skúsenosti a to je Vesmírny Zákon Poznania na základe,  ktorého ste sa VY sami 

vedome rozhodli na Matku Zem narodiť. 

Aby vám vaše skúsenosti, ktoré tu na Matke Zemi získavate prinášali do vášho života 

Radosť, Lásku Šťastie, Spokojnosť, Tvorivosť, Pokoj a Mier, potrebujete sa naučiť 

VEDOME TVORIŤ svoje BYTIE, čiže stať sa tvorcami svojich životov.  

A aby ste to dokázali je veľmi dôležité, aby ste prestali v svojom živote konať 

a rozhodovať sa v rozpore s týmito Vesmírnymi zákonmi. 

Aby ste sa naučili myslieť, hovoriť, rozhodovať , konať a cítiť v súlade s týmito 

Vesmírnymi zákonmi, pretože to sú  zákony LÁSKY a LÁSKA  ako taká je vašou podstatou, 

z nej ste zrodení, ona je vašou nedeliteľnou súčasťou. 

A preto v celom svojom bytí sa učíte konať v súlade s Láskou ako takou.  

Učíte sa spoznávať LÁSKU ako takú a tým  spoznávate sami seba.  

A tak to vždy bolo,  je  a tak to vždy bude. 

POKORA, SÚCIT a ODPUSTENIE sú nedeliteľnou, neoddeliteľnou 

a nerozdeliteľnou súčasťou LÁSKY, rovnako ako aj Viera, Dôvera a Nádej. 



A ako som vám v posolstve  „Láska, Viera, 

Dôvera,  Nádej“  vysvetlil,  akonáhle sa stratí jedna z nich, stratia sa 

postupne všetky, tak to isté platí  aj o POKORE, SÚCITE a ODPUSTENÍ. 

Ak vám PÝCHA  zoberie POKORU, vedzte, že HNEV vám v zápätí 

zoberie SÚCIT a VY neviete a nedokážete ODPUSTIŤ. 

Ak neviete ODPÚŠŤAŤ,  nie je vašou 

súčasťou ani SÚCIT  ani POKORA. 

Ak  nemáte  SÚCIT,  nie  je  vašou 

súčasťou POKORA a ODPUSTENIE. 
A vtedy  dovolíte prvotnej manipulácii strachu,  ktorú som vám  minule vysvetlil, aby veľmi 

silno práve cez Pýchu do vás zapísala hodnotenie, súdenie, posudzovanie, kritizovanie. 

Ak sa tak stane, tak  neviete v tom živote ODPÚŠŤAŤ, lebo pýcha Nadradenosti 

a vášho súdenia veľmi hlboko zatne do vás svoje drápy a cez ostatné hlavy pýchy, 

ktoré vo vás postupne narastú,  VY ako ľudská bytosť nedokážete urobiť energetickú 

zmenu, aby ste sa preklopili do energie SÚCITU a POKORY a hoci to nevidíte,v pýche 

nadradenosti voči druhým ľudským bytostiam,  konáte po zvyšok svojho života.  

A musíte sa narodiť znovu, aby ste sa mohli otvoriť LÁSKE 

a SÚCITU a cez SÚCIT, ktorým naplníte  svoje srdce sa k vám vrátila 

ako Dar najprv schopnosť ODPÚŠŤAŤ a potom aj POKORA. 

Práve preto je prvotná manipulácia taký silný nástroj strachu, lebo vaša spoločnosť ju  stále 

veľmi ľahko prijíma. A už malé deti učíte týmto nástrojom, ako je  vzájomné posudzovanie, 

hodnotenie sa navzájom či  porovnávanie a následne príde kritizovanie, odsudzovanie a súdenie, 

čiže je to jeden z najstarších a najzáludnejších predsudkov  v spoločnosti, ale VY ho  

ako  predsudok vôbec nevnímate a preto ani nič nerobíte preto, aby ste ho rozpustili.  

Preto je tá manipulácia strachom tak nesmierne silná, lebo ani nevidíte, ako vás 

cez tieto manipulácie  a nástroje strach  dostáva do svojej moci, ako vám z vášho 

života zoberie POKORU, SÚCIT  a potom aj dar ODPUSTENIA a VY nevidíte, že 

hráte jeho hru a stále viac a viac bojujete nie len s tými druhými, ale najme sami so 

sebou, lebo dar ODPUSTENIA a SÚCITU v prvom rade nedávate sami sebe. 

A toto je spolu pôsobenie ďalšieho  Vesmírneho  zákona : Ako hore, tak dole, ako vo 

veľkom tak  v malom, ako vo vnútri, tak navonok, pretože tak ako to máte vo svojom vnútri, 

zrkadlí  vám to vaša spoločnosť.  

A rovnako platí, že tak ako sa to deje vo vašej spoločnosti, deje sa to aj v malom, čiže 

konáte tak voči sebe samým. 

Poznanie o tom  ako funguje tento Vesmírny zákon je súčasťou strachu ako takého. 

Strach veľmi dobre vie ako fungujú a pôsobia Vesmírne zákony a práve preto, že toto 

Poznanie je jeho súčasťou, ale nie je súčasťou vás - ľudských bytostí, dokáže ich proti vám 

zneužívať. 


