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Čítala som jeden z mnohých článkov o pýche, ktoré sú na internete  a písalo sa v ňom,                  

že jedným z najsilnejších príznakov pýchy u ženy je pocit nadradenosti nad mužom. Ak muž 

nespravodlivo ukrivdí žene a ona  ho za to odsudzuje, tak jej pýcha veľmi narastie a že je potrebné, 

aby žena vnútorne prijala to poníženie a nespravodlivosť od muža.  

Znamená to teda, že sa nemáme zastať sami seba, keď muž, ale aj ktokoľvek 

iný  prekrúca to, čo povieme, alebo to, čo robíme,  alebo o nás hovorí , že sme niečo 

nepovedali, alebo že sme niečo povedali, že sme niečo neurobili, alebo že sme niečo urobili, 

alebo že sme urobili to, čo sme nemali urobiť, pretože som si uvedomila, že to vo mne vytvára 

pocit krivdy a nespravodlivosti ? 

            Ďalej sa tam  písalo, že ak žena hovorí útočne, agresívne, chce dokázať svoju pravdu mužovi 

a komunikuje s ním cez výčitky a obvinenia, je to ukazovateľ jej  veľkej  pýchy a že je potrebné 

menej hovoriť, lebo pyšný človek chce mať pravdu a usiluje o to, aby vždy mal posledné slovo a že 

jedným z aspektov našej nespokojnosti so situáciou,  je práve to, že v sebe vytvoríme pobúrenie, čo 

je najsilnejšie neprijatie toho, čo sa stalo a pokiaľ sa nám niečo nepáči, tak s tým máme bojovať. 

Rovnako nerozumiem tomuto vysvetleniu, lebo prirodzene cítim, že sa potrebujem 

zastať sama seba a môžem to urobiť bez pobúrenia, lebo to, že sa zastanem sama seba, ešte 

neznamená, že musím v sebe vytvoriť pobúrenie a tiež cítim, že nemám mlčať, pretože keď 

nič nepoviem a mlčím,  tak zároveň svojím mlčaním a tým, že tú objektívnu pravdu 

nevypoviem, manipulujem tým druhým človekom.  Ja  vnímam, že nie je potrebné 

bojovať  a nie je potrebné vyčítať a rovnako nie je potrebné obviňovať, ale je potrebné zastať 

sa v Láske a Úcte samého seba, aby sme tým druhým človekom nemanipulovali práve tým, že 

mlčíme. A zároveň práve tým, že mlčíme, vytvárame priestor k tomu, že si potom sami v sebe 

vytvárame pocity, hnevu, krivdy, nespravodlivosti a  tak skĺzneme do pocitu obete. 
  
Otázka : Ako to teda je s tou pýchou, môžeš mi to prosím ťa,  hlbšie vysvetliť ?  

            Odpoveď : Ukázal sa mi veľmi zaujímavý obraz a vnímam, že som sa ocitla na dne 

priepasti, ktorá je veľmi hlboká, ale vidím, že niekde hore nado mnou je svetlo.  

Niekto mi zhodil zhora dole lano, ktoré padlo až k mojim nohám. Ja som za to lano zaťahala 

a uvedomila som si, že ho niekto drží hore, alebo je o niečo zachytené, pretože na mňa nespadlo, 

keď som ho potiahla. Na konci lana bol veľký uzol, na ktorý sa dalo postaviť. Tak  som sa na ten 

uzol postavila a chcela som sa po  tom lane šplhať hore. Keď som lano  zaťažila svojou váhou, tak 

samé od seba začalo vychádzať hore, nemusela som sa sama ťahať hore, oko keby ma niekto hore 

ťahal.  

Keď som sa dostala po okraj priepasti, že som sa chcela  zachytiť jej okraja a vyjsť von, lano 

sa pustilo sa a ja som znova padla dole na dno priepasti.  

Ten prudký náraz ma z lana zhodil dole, ale tým, že sa lano zastavilo sa nad zemou, som 

sa  nezranila, lebo som nedopadla priamo na zem.  

Ako keby to lano bolo niekým riadené. Zastavilo sa jeden meter nad zemou, síce ním trhlo 

a preto som spadla, ale  nezranila som sa.  

Omráčilo ma to a keď som sa z toho prebrala, tak som znova za to lano zatiahla a zase som 

zistila, že je pevné a skúsila som sa znovu naňho postaviť a zase ma to vytiahlo až k okraju tej 

priepasti a keď už stačilo iba natiahnuť ruku, že sa dotknem zeme, tak ma to zase pustilo dole.  

A toto sa stále opakuje dookola a mám takú predstavu, že je to ako "jojo",  že sa so mnou 

niekto hrá ako s "jojom" a ja neviem vystihnúť ten okamih, aby som sa vedela zachytiť okraja 

priepasti a nebola závislá na tom lane, lebo ma to vždy hodí naspať.  

Samozrejme čím viac krát spadnem dole, tým je to horšie a horšie. 



Vo mne sa súčasne dejú dve veci.  

Po prvé zmenšuje sa moja dôvera v to, že naozaj sa z tadeto dostanem von, že tam hore 

skutočne stojí niekto kto mi´chce pomôcť, aby ma z tej priepasti zachránil a že ma vytiahne von. 

Po druhé berie mi to aj fyzickú silu, aby som sa na tom lane dokázala udržať a čím mám 

menej fyzickej sily tak priamo úmerne klesá aj moja dôvera v to, že sa odtiaľto dostanem.  

Potom sa stala taká vec, že keď som sa znovu na to lano postavila,  už mám v sebe tak málo 

sily, že keď to lano vyšlo hore na okraj priepasti, ja sa nedokážem načiahnuť, aby som sa chytila 

okraja priepasti a sama sa vytiahla von.  

Aj to lano už prestal ten niekto, kto bol hore ťahať, ale vytiahol ma iba do tej roviny, že 

moja hlava je zarovno s okrajom tej priepasti. Čiže ja sama musím vynaložiť väčšiu silu, aby som 

sa okraja priepasti chytila rukami a vytiahla von. To lano už nepadlo dole, ale stále tam len tak visí 

a ja som na ňom zavesená a vidím okraj priepasti, ale nemám v sebe tú fyzickú silu, aby som 

načiahla ruku a mohla sa zachytiť a vytiahla sa von.  

Doslova viem, že keď niekto nepríde k okraju priepasti, nejaký človek, ktorý mi podá svoje 

záchranné ruky a tou svojou vlastnou fyzickou silou ma nevytiahne von, tak z tej priepasti 

nevyleziem.  Vydržím tu takto visieť tak dlho, koľko budem mať sily ešte v rukách, ale potom sa 

sama zrútim na dno tej priepasti, lebo sa už nedokážem udržať na tom lane a keďže ono so mnou 

nepadá dole,  len je zavesené pri jej okraji, tak keby som sa pustila a padla dole tak sa zabijem.  

Vedome  viem, že mi hrozí smrť tým pádom a mám sebe súčasne aj vedomie toho, že chcem 

žiť, že sa chcem zachrániť, ale fyzickú silu už nemám žiadnu  a bez cudzej pomoci si ten život 

nezachránim. A ja aj kričím o pomoc, volám a prosím, ale vôbec nikto neprichádza.  

Všade je pusto, vôbec nič okolo tej priepasti nie je a ani nikoho okolo priepasti nevidím 

a nevidím ani koniec toho lana, takže neviem či ho v tej diaľke niekto drží, alebo je uchytené 

o nejaký mechanizmus, strom, skalu, čokoľvek.  

Teraz vnímam  len tú svoju beznádej, ktorá je vo mne. Je to veľmi zvláštny pocit, lebo tá 

beznádej zároveň prináša poznanie o nezvratnosti toho, že príde ten koniec, že to tak proste je.  

Čo ma  veľmi prekvapuje, že keď som si to uvedomila a keď sa tá beznádej preklopila do 

Poznania  o nezvratnosti konca, tak ja to prijímam.  

Zrazu sa to vo mne všetko ukľudňuje.  

Prestala som mať z toho konca strach, dokonca mám pocit, že chcem, aby to prišlo čo 

najskôr, lebo tak ako je to teraz, tak to nemá vôbec žiadny zmysel.  

Je to taká nejaká agónia nekonečného utrpenia, v ktorej zotrvávam a vlastne z nej neviem 

vyjsť von a až ten koniec, o ktorom viem, že nezvratne príde, tak mi paradoxne prinesie úľavu.  

Ja ho naozaj túžobne očakávam.  

Teraz som si uvedomila, že keďže tam široko ďaleko nikto nie je a teda je úplne jedno či 

zomriem na dne priepasti, alebo zomriem na jej povrchu, lebo ten výsledok je rovnaký.  

Nemám žiadnu vodu a na dne priepasti  je aspoň aký taký chládok, lebo je hlboká. 

Ale keby som sa z nej dostala von, tak na povrchu je nesmierna páľava, lebo tam svieti 

slnko  a široko ďaleko vôbec nič nie je, žiadny strom, žiadna tráva, len spálená zem a ja viem, že 

som tak slabá, že už nedokážem ani kráčať. 

Takže buď zomriem hore na okraji priepasti od smädu a toho, že ma vysuší slnko, alebo 

zomriem dole na jej dne, keď ma už moje ruky a nohy neunesú na tom lane a tak pádom na dno 

priepasti sa dolámem.  Ten výsledok je v obidvoch prípadoch rovnaký.   

Otázka znie, čo z toho si vyberiem? Akú formu smrti si sama pre seba zvolím? 

Uvedomila som si, že pri tom páde tá smrť príde okamžite, ale vonku na okraji priepasti tú 

agóniu len sama sebe predĺžim, lebo bude trvať určitý čas, kým slnko tú vodu zo mňa vysaje.  

Tak som sa toho lana pustila. 



A ako som sa pustila a prestala som tými rukami to lano držať a myslela som si že padám 

dole, tak to lano paradoxne letelo so mnou a hoci ja som nič neurobila, ono sa okolo mňa omotalo 

a samé ma zachytilo, takže som sa nezabila, keď som dopadla na dno priepasti, ale ako keby ma to 

lano na jej dno položilo a potom lano zrazu úplne zmizlo. 

A začalo pršať.  

Ja som cítila, tie kvapky dažďa a vody ako dopadajú na moju tvár a uvedomila som si, že tá 

voda a tie kvapky dažďa mi vracajú naspať moju fyzickú silu a tak som pochopila, že keby som sa 

predsa len rozhodla iným spôsobom a vynaložila posledné zvyšky svojich síl k tomu, aby som sa 

chytila okraja priepasti a vytiahla sa hore, tak ten dážď, ktorý prišiel, by mi vrátil  moje fyzické sily, 

aby som sa dokázala postaviť a dokázala by som odtiaľ odísť preč,  JA SAMA, po vlastných 

nohách so svojou vlastnou silou, ale takto som sa dostala do toho istého bodu, ako keď som sa po 

prvý krát v tejto priepasti ocitla.  

Teraz mám rovnako veľkú fyzickú silu, ako na začiatku, lebo tá voda mi ju obnovila, ale už 

neprišlo a neprichádza vôbec žiadne lano a tu na dne priepasti môžem kričať koľko chcem, pretože 

môj hlas sa hore vôbec nedostane a tak ma nikto z tých, ktorí tam hore ešte sú, nepočuje.  

Zase sa mi vrátila moja beznádej, ale aj obrovský pocit viny voči sebe samej, prečo som sa 

rozhodla, tak ako som sa rozhodla, prečo som to neurobila ináč a prečo som nezmobilizovala moje 

posledné sily, prečo som sa nepokúsila sa chytiť toho okraja priepasti a vytiahnuť hore a za všetky 

tieto prečo viním SAMÚ SEBA.  

Ten pocit viny je tak nesmierne ťažký, ako keby ma zhora zahádzali kameňmi až do výšky 

môjho krku a ja som sa vôbec nemôžem hýbať, iba hlava mi trčí z tejto hory kamenia, ktorá sa na 

mňa zrútila.  

Napriek tomu, že tu dole na dne priepasti, je ten priestor úplne volný, ja sa nedokážem 

vôbec hýbať a niečo vo mne mi hovorí, že som urobila fatálnu chybu a že ma to bude stáť môj život 

a oveľa dlhšiu agóniu utrpenia a zomierania, ako som si pred tým myslela, pretože to slnko by ma 

vysušilo možno, že za deň, možno za dva,  ale tu dole budem teraz zomierať týždne.  

Ten pocit viny je nesmierne ťažký, doslova ma drtí a nemôžem sa ani nadýchnuť.  

Tá ťarcha mojej viny je o to väčšia, čím väčšie odmietnutie toho ako som sa rozhodla sama 

v sebe  vytvorím.  

Je to neprijatie tej situácie, v ktorej som sa ocitla.  Vôbec sa mi to  nepáči. 

Neviem kto a prečo so mnou túto hru hrá a ja to  zatiaľ vôbec nevidím. 

Ten paradox je v tom, že tak ako som pred tým na dne tej priepasti bola, keď sa ku mne stále 

to lano spúšťalo a nemala som pri sebe žiadnu vodu a sily mi ubúdali, tak teraz prší v kuse a čím 

viac prší, čím viac tie kvapky vody na mňa dopadajú, tak tým mám viac a viac a viac fyzickej sily, 

ale žiadne lano ku mne neprichádza.  

Nedokážem vyliezť hore, lebo steny tej priepasti sú úplne hladké a sú bez akýchkoľvek 

záchytných bodov, ale  viem, že teraz by som sa už bez problémov po tom lane vyšplhala hore.  

Tá voda vrátila silu môjmu fyzickému- hmotnému  telu a tak viem, že to moje fyzické  

utrpenie bude trvať veľmi dlho. Nerozumiem tomu a nechápem prečo sa toto takto deje a kto sa to 

so mnou vlastne takto hrá. Uvedomujem si, že sa začínam hnevať. 

Zrazu viem, že sa hnevám na Boha, že to dopustil. Je to jeho chyba a je to jeho vina.  

Prečo prší práve teraz, keď neprišlo ku mne to lano a ja som na dne priepasti?   

Prečo nepršalo vtedy, keď tu to lano bolo a ja som tú silu nemala ? 

Mám pocit, že to Boh urobil naschvál a hnevám sa preto na neho.  

Mám pocit, ako keby sa mi Boh vysmieval. 

Aj reálne mám pocit, že sa mi niekto smeje a ja nechápem, prečo to robí.  

Prečo mi stále dookola takto ubližuje.  


