
POKORA a PÝCHA – 4. časť 
  

Aby ste mohli zlomiť a rozpustiť okovy, ktoré vám strach nasadí v okamihu, 

keď sa na Matku Zem zrodíte, potrebujete v prvom rade pochopiť ako pôsobia 

a fungujú tieto Vesmírne Zákony. 

Potrebujete sami sebe dovoliť, aby sa stali súčasťou vášho Poznania, čiže, aby 

ste im, VEDOME rozumeli a aby sa potom stali súčasťou vášho života, čiže aby ste ich 

dokázali aj žiť. 

A je vaším slobodným rozhodnutím, či to sami seba dovolíte a rozhodnete sa 

spoznávať tieto Vesmírne zákony, alebo nie. 

Je to analógia toho, či sa rozhodnete SLOBODNE v svojom bytí spoznávať 

samých seba a kráčať svojím životom v súlade s LÁSKOU a svojou DUŠOU, alebo sa 

slobodne rozhodnete spoznávať ten opak, čiže  kráčať v svojom živote cestou strachu.  

A tieto vaše slobodné rozhodnutia v tej podstate sú ROVNOCENNÉ, lebo 

v obidvoch prípadoch získavate skúsenosti, ktoré sa stanú vašou súčasťou a aby ste 

sami v sebe nevytvorili bolesť je dôležité, aby ste sa naučili tie prežité skúsenosti také 

aké sú v POKORE prijímať a  so SÚCITOM ODPÚŠŤAŤ, aby sa vytvorené bolesti do 

vás nezapisovali, lebo VY SAMI  ste sa slobodne rozhodli a vybrali ste si tú jednu 

z týchto dvoch ciest. 

A toto je uzatvorený kruh,  ktorý vám prináša Vesmírny zákon POZNANIA. 

Máte právo prežiť v svojom bytí  a živote akúkoľvek skúsenosť.  

A je na vás samých či si z nej vytvoríte pozitívny  pocit alebo negatívny.  

Pre vás je dôležité to, aby ste to v prvom  aj druhom prípade dokázali PRIJAŤ ako svoju 

prežitú skúsenosť a to bez podmienok.  

Aby ste prestali v svojom srdci vytvárať bolesť neprijatím tej situácie a prežitej skúsenosti a 

cez neodpustenie potom umožnili strachu, aby sa ukotvoval nie len vo vašom živote a spoločnosti, 

ale aj na Matke Zemi ako takej. 

Toto je uzatvorený kruh a bez ohľadu na to ako sa tá druhá ľudská bytosť 

rozhodla, je to jej Zodpovednosť a len vtedy,  keď jej rozhodnutie dokážete  PRIJAŤ, 

ponecháte  jej Zodpovednosť za jej rozhodnutie, aby ju ona sama niesla a vtedy ju 

neprenesiete na seba samých a nebudete tú Zodpovednosť niesť za tú druhú ľudskú 

bytosť na svojich pleciach. 

A ak to dokážete  nebude vás energetická  tiaž a ťarcha jej  Zodpovednosti 

tlačiť k zemi a tak môžete svoju  hlavu nechať vzpriamenú a vtedy 

uvidíte, že  na ceste, po ktorej tá druhá ľudská bytosť kráča, sa ona nedokázala 

rozhodnúť iným spôsobom. 

A toto je tá POKORA, v ktorej  VY  SAMI zotrváte. 

A vtedy  ani nevytvoríte hnev voči tej druhej ľudskej 

bytosti  a SÚCIT, ktorý vám táto POKORA prináša vám umožní, 

aby ste je rozhodnutie bez podmienok prijali a aby ste jej 

ODPUSTILI  jej slová, rozhodnutie alebo skutok. 



A práve v okamihu, keď sa na túto druhú ľudskú bytosť nahneváte, prevezmete jej 

Zodpovednosť na samých seba a keďže  je to pre vás veľká energetická  ťarcha a tiaž, 

nedovolí vám to, aby vaša hlava zostala vzpriamená a tak nevidíte, že dôležitosť, ktorú ste tej 

“veci“ dali, vytvorí  vo vás  pýchu nadradenosti a tak  ju  začnete posudzovať a súdiť, že 

predsa sa tak nemôže rozhodovať, či konať a vtedy  prestanete  byť v POKORE  a tak sa vo 

vás vytvorí  hnev, ktorý vám zoberie SÚCIT a VY jej nedokážete ODPUSTIŤ to  ako sa 

rozhodla, či konala.  

V tejto chvíli ste sa  otočili  v tom kruhu a prestali ste kráčať smerom LÁSKY 

a začali ste kráčať  smerom, ktorý udáva STRACH, lebo ste  si ani neuvedomili, že ste 

prijali jeho HRU, ktorú vám ochotne  ponúkol a naozaj tú druhú ľudskú 

bytosť  začnete kritizovať za jej rozhodnutie a konanie, lebo ste si sami v sebe vytvorili 

presvedčenie, že tak sa predsa ona nemôže rozhodovať ani konať. 

 A paradox je ten, že sa môže tak rozhodovať aj konať, lebo je to jej slobodné 

rozhodnutie. 

A je to tak preto, že každý má právo prisúdiť dôležitosť rôznym veciam 

v svojom živote, ktoré nemusia byť pre rôzne ľudské bytosti totožné.  

A to čo jedna vníma ako dôležité pre ňu, pre druhého to môže byť ľahostajné, 

nepodstatné alebo bezcenné a má posvätné právo sa takto rozhodnúť . 

A tak často krát sa stane, že vo vzťahu k tým druhým  váš vnútorný zrak 

zostáva otvorený a VY vnímate, čo sa skutočne deje, ale vo vzťahu k sebe samým 

sa  stanete zaslepenými a vtedy nedokážete vidieť tú objektívnu pravdu. 

A jediné čo vám stačí urobiť,  je v POKORE PRIJAŤ, že tá druhá ľudská 

bytosť právo sa tak rozhodnúť a konať lebo je to jej rozhodnutie a nie je 

to  vaše  rozhodnutie a vtedy vám  SÚCIT  pomôže  to všetko PRIJAŤ 

a ODPUSTIŤ. 

Tým, že jej rozhodnutie neprijímate, prestávate vidieť, lebo pýcha  zastrela 

váš  vnútorný zrak. 

Čiže tá tenká hranica, ktorá je medzi POKOROU 

a PÝCHOU je práve PRIJATIE – BEZPODMIENEČNÉ 

PRIJATIE VŠETKÉHO, čo do vášho života prichádza. 

A to PRIJATIE absolútne všetkého BEZ PODMIENOK. 

Tá  veľká kamenná guľa, je vaša pripútanosť k všetkým predsudkom 

a dogmám, ktoré ako spoločnosť, či ako jednotlivci v živote vytvárate, alebo ste 

ich už vytvorili a prijali. 

A teraz máte ten obraz už celistvý. 
  

Otázka :  Ako je to teda s emóciou HNEVU, ale  aj s inými negatívnymi emóciami, 

ktoré ako ľudské bytosti vytvárame, máme právo ich mať, alebo ich musíme kontrolovať?  

Odpoveď : Samozrejme, že máte právo mať emócie, lebo sú súčasťou a výbavou 

každej ľudskej bytosti.   

 



Na druhej strane tie emócie sa dajú, ale nie je správny výraz  „že ovládať“  a nie je 

správne ani ich potláčať, ale dajú sa uvedomiť,  v tej konkrétnej situácii.  

A záleží na tom aká je to situácia, či prostredníctvom tej prežívanej emócie tú situáciu 

posilníte, alebo tú situáciu tou emóciou „zlikvidujete“. 

Keď prežívate  ŠŤASTIE, tak uvedomením si toho ŠŤASTIA  to posilníte.  

Keď prežívate HNEV a v tom afekte hnevu aj konáte, tak tú situáciu 

zhoršíte, lebo posilníte to negatívne a vtedy nekonáte v LÁSKE, lebo  nie ste 

v strede a necháte sa stiahnuť cez tú negatívnu emóciu ku konaniu 

v NELÁSKE.   

A to je práve moment v tej konkrétnej situácii, kde je dôležité si tú emóciu 

uvedomiť a potom je dôležité čo s ňou urobíte, čiže či konáte v LÁSKE, alebo 

konáte v nenávisti a zlosti, lebo vtedy posilníte to ZLO, čiže tie negatívne 

energie, ktoré v sebe vytvoríte.  

 Čiže, nie je chyba cítiť hnev a prežívať ho, 

ale chyba je, v tom hneve potom konať.   

A to je uvedomenie si tej emócie v tom konkrétnom okamihu.  

Je  normálne a v poriadku, keď ľudská bytosť prežíva akúkoľvek  emóciu 

a len ľudská bytosť má ten DAR to zažívať, čiže CÍTIŤ 

a PREŽÍVAŤ  EMÓCIE, ale ľudská bytosť má aj slobodnú vôľu 

a ZODPOVEDNOSŤ, aby si to uvedomila a na základe svojho rozhodnutia 

potom konala  a je na tom jej SLOBODNOM ROZHODNUTÍ  ako koná, či v tej 

LÁSKE, SÚCITE, POKORE a ÚCTE alebo v HNEVE, NENÁVISTI, ZLOSTI, 

ZÁVISTI, ŽIARLIVOSTI atď.,  alebo pri uvedomení si toho hnevu 

sa  rozhodne, že sa nenechá pohltiť tým ohňom hnevu, ale preklopí to na tú 

druhú stranu, aby konala v LÁSKE.   

Neznamená to ústup, či zbabelosť, práve naopak,  je to VÍŤAZSTVO, 

pokiaľ ľudská bytosť  koná v tej LÁSKE a SVETLE.  

A to je to, že nastavím druhé  líce, alebo kto do teba kameňom, tak ty 

doňho chlebom, a nie je to slabošské, je to o POKORE tej ľudskej bytosti, ktorá 

koná so SÚCITOM  v LÁSKE.  

Toto je všeobecný princíp na pochopenie konania ľudskej bytosti cez 

prežívanie emócií, lebo to je to, čo som  vám  už viacej krát vysvetľoval, že keď 

posilníte v sebe LÁSKU, tak posilníte LÁSKU a MIER nie len v sebe samých , 

ale aj na Matke Zemi , keď posilníte hnev, tak vznikne agresia a boj.  

Preto si zapamätajte, že nikdy sa nedá bojovať za MIER.   

Čiže  všetky heslá a slogany, ktoré vaša spoločnosť používa  nie sú 

správne,  lebo BOJ  vytvorí vždy len  BOJ  a LÁSKA vytvorí vždy LÁSKU. 
 


