
MANIPULÁCIE PÝCHY – 2. časť 
 

Ten hnev vo mne stále rastie, ale neuvedomujem si, že on mi berie moju silu.  

Po nejakom čase vnímam, že som veľmi slabá, už sa dokonca nevládzem ani hnevať.  

Už som rezignovala, už len chcem, aby ma Boh odtiaľ zobral preč, nech sa deje čo chce.  

Nech sa stane jeho vôľa. Nech sa deje vôľa Božia a ja to odovzdávam do jeho rúk.  

Keď som sa takto rozhodla a keď som to urobila, tak sa z vrchu ku mne spustilo to lano. 

Do mňa vošla taká zúrivosť, že by som najradšej okolo seba všetko rozbila, rozdupala, rozmlátila.  

Bože, prečo sa so mnou takto hráš?  

Ja nemám žiadnu silu, aby som sa toho lana chytila, je to úplný výsmech, nechápem prečo 

mi to Boh robí a  ja sa veľmi naňho hnevám za to všetko, čo mi urobil, ale aj za to, čo neurobil. 

Ja teraz  zomieram s tým uvedomením, že to lano visí nado mnou, nad mojimi rukami a ja 

už nemám silu, aby som ich zdvihla a sa toho lana chytila a tak s tým hnevom, obrovským, 

nesmiernym, nekonečným hnevom a s tým, že za to všetko viním Stvoriteľa, zomieram.  

Teraz ma doslova niečo zdvihlo zo zeme  z dna tej priepasti a vynieslo hore.  

A tak môžem vidieť, že okolo tej  priepasti vôbec nie je nehostinná krajina, ale okolo mňa sú 

kvety, stromy, tráva a sú tam šťastní a radostní ľudia a behajú tam deti a všade je pokoj a mier.  

A ja ten mier zrazu  cítim aj sama v sebe.  

Zrazu viem, že to vôbec nebol Stvoriteľ, kto sa so mnou takto hral, kto ma takto 

manipuloval a klamal a vytvoril všetky tie falošné obrazy, ktorým som verila a už viem, že to bola 

pýcha. Ja som nevedela a nevidela som, že to bola pýcha, pretože ona sama sa tvárila ako Stvoriteľ. 

Predstavila sa mi, že je tým Stvoriteľom a ja som jej to uverila, lebo som sa s ňou stotožnila.  

Toto pochopenie, že to pýcha sa so mnou takto zahrávala mám len vtedy, ked je mojou 

súčasťou, bezpodmienečná láska, čiže keď milujem bez podmienok.  

Ale ako ľudská bytosť tu dole na zemi neviem milovať bez podmienok.  

Neviem čo to znamená milovať bez podmienok.  

To Poznanie, čo to znamená milovať bez podmienok, nie je mojou súčasťou, neviem si 

práve to „bez podmienok“ rozumovo predstaviť.  

          Tu dole na Matku Zem som prišla do sveta duality, na základe svojho vlastného a slobodného 

rozhodnutia mojej duše, práve z tohto sveta tejto bezpodmienečnej lásky s vedomím rozhodnutím, 

že sa chcem naučiť rozoznávať. kedy ku mne prehovára Stvoriteľ  a kedy pýcha.  

A to dokážem len vtedy, keď svojím VEDOMÍM dokážem prebývať v srdci.  

Ak presuniem svoje vedomie zo srdca do hlavy a riadim sa svojím rozumom a hľadím na 

svet okolo seba len svojimi fyzickými očami, nedokážem rozoznať,  že sa pýcha skryla tak, že samú 

seba vyhlásila za Stvoriteľa.  

Neviem rozoznať túto jej manipuláciu a falošné obrazy, ktoré mi predkladá, keď nie som v 

svojom srdci, pretože naša hlava nedokáže vytvoriť vibráciu bezpodmienečnej lásky. Tento dar je 

len darom nášho srdca.  

Kedže v súčasnosti ako ľudské bytosti ste zámerne vychovávaní k tomu, aby ste používali 

svoju hlavu, aby ste tvorili svoje myšlienky prostredníctvom svojho rozumu a nie zo srdca, 

nedokážete rozoznávať falošné obrazy, ktoré vám pýcha podsúva, pretože vy nedokážete rozoznať, 

ktorá časť pýchy tie falošné obrazy vytvorila.  

Nedokážete to pomenovať.  

Samozrejme pýcha, ktorá má svojich deväť hláv, prostredníctvom týchto hláv rodí aj svoje 

deti, ktoré potom chráni ako oko v hlave a tak málo kedy dokážete odhaliť, že vás ovládajú a že sa 

s vami hrajú práve tieto hlavy pýchy, ktoré sa zrodili ako deti tých pôvodných deviatich hláv pýchy.  

Tieto hlavy pýchy dokážu byť nesmierne kruté, ako len deti dokážu byť.  



Okrem pôvodných deviatich hláv pýchy,  ktorými sú : moc, chamtivosť, 

samoľúbosť, hrdosť, nadradenosť(nadutosť), dôležitosť, márnivosť, namyslenosť, 

túžba po obdive a sláve, tieto hlavy pýchy zrodia ako svoje deti aj pýchu výnimočnosti, 

neomylnosti,  vyvolenosti a  neodolateľnosti.   

Tak, ako tie pôvodné hlavy pýchy vedia rodiť jedna druhú, aj  tieto ich deti vedia 

podporovať navzájom svoje zrodenie a tak postupne sa v tej ľudskej bytosti aj oni zrodia spoločne.  

Takáto ľudská bytosť potom usiluje o získanie nadvlády nad celým svetom. 

Tak ako to platí o jednotlivcoch, platí to aj o národoch a štátoch, pretože tu platí Vesmírny 

Zákon ako hore, tak dole, ako vo veľkom, tak v malom a ako vo vnútri, tak navonok. 

Ako príklad z historie takého štátu vám uvediem Rímsku ríšu, ktorá je zosobnením národa, 

ktorý v sebe zrodil všetky tieto hlavy pýchy. 

Uvedomte si, že ak sa tak stane, a stačí aby len jedna z týchto hláv pýchy sa v tom človeku 

zrodila, stotožní si tá ľudská bytosť túto pýchu so Stvoriteľom  a vtedy na sklonku svojho života zo 

všetkého, čo sa stalo obviní práve stvoriteľa a už viete, že VY SAMI ste súčasťou Stvoriteľa 

a samozrejme v tej podstate viníte samých seba, ale nedokážete to vidieť, lebo tá hlava pýchy vám 

túto podstatu zakryla.  

Ale tým, že zomierate v hneve, neodpustení a vytvorením pocitu viny voči Stvoriteľovi, 

odpojili ste samých seba od zdroja LÁSKY, pretože ste toho stvoriteľa ako takého, zavrhli. Kedže 

on sám je tou LÁSKOU, z ktorej všetko bolo zrodené, z ktorej všetko bolo stvorené, z ktorej všetko 

vzniklo a teda aj vy sami, zavrhli ste LÁSKU ako súčasť svojho Života a svojho bytia.       

A keď ste od seba energeticky odstrihli LÁSKU, celú vašu bytosť ovládla pýcha, 

celú vašu bytosť prestúpila energia pýchy  a zhmotnila sa vibračne do buniek vášho 

fyzického tela do vašej DNA a tak sa s ňou do každého ďalšieho života narodíte a už 

nie je potrebné, aby sa vo vás musela pýcha zrodiť, automaticky je vašou súčasťou, 

pretože si ju prinášate v energetickej rovine vašej DNA a buniek vášho fyzického tela.  

A toto je uzatvorený kruh.  

Aby ste dokázali tieto hlavy pýchy, s ktorými ste sa už narodili sami v sebe rozpustiť, 

potrebujete samých seba energeticky pozdvihnúť, čiže zvýšiť svoju vibráciu  ako ľudskej bytosti. 

Svoju vibráciu zvýšite vtedy, keď je vašou súčasťou LÁSKA a  to znamená, že sa potrebujete opäť 

k tej LÁSKE vrátiť späť. Už viete, že hlavy pýchy sa rozpúšťajú vibráciou pokory, ale pokora nie je 

automaticky vašou súčasťou. S pokorou sa ako ľudská bytosť nerodíte, pokoru dostanete ako dar. 

POKORA k vám prichádza ako dar vyšších princípov Vesmírnych zákonov a to 

znamená, že v prvom rade potrebujete prijať ZODPOVEDNOSŤ za to, že vy sami ste 

sa od LÁSKY odklonili, vy sami ste LÁSKU v sebe zavrhli, vy sami ste dovolili, aby 

tieto hlavy pýchy vo vás narástli a toto je prvý krok.  

Ak to dokážete urobiť a prijať toto Poznanie, to znamená, že ste pochopili 

a prijali Vesmírny zákon Slobodnej vôle, a ako druhý krok dokážete prijímať aj 

ZODPOVEDNOSŤ za svoje rozhodnutia a vtedy  dostanete ako dar SÚCIT.  

Keď ten SÚCIT prijmete a dovolíte, aby sa stal vašou súčasťou, zvýšite svoju 

vlastnú vibráciu do takej úrovne, že ste schopní to SAMÝM SEBE ODPUSTIŤ.             

Keď si to naozaj odpustíte, z hĺbky srdca a celou svojou bytosťou, 

dostanete  požehnanie  a ako dar k vám príde POKORA. 

POKORA je taká vysoká vibrácia LÁSKY, ktorá potom tie hlavy pýchy vo vás 

rozpustí a vtedy sa LÁSKA vo vás opäť zrodí ako BEZPODMIENEČNÁ.  

A to je uzatvorený kruh. 
  



Vysvetlil som vám to v posolstvách: „Vyššie princípy vemírnych zákonov“, 1.časť :  https://posolstvalasky.sk/?p=632,  
2.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=634, 3.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=638, 4.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=641 

a v posolstve: „Dôvera, Úcta, Pokora, Súcit“, 1.časť :  https://posolstvalasky.sk/?p=651,  

2.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=654, 3.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=656, 4.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=660 
 

  Vo chvíli keď z dna tej priepasti sa vrátite do svetla Bezpodmienečnej Lásky a pochopíte, že 

ste nedokázali vidieť že to pýcha sa skryla za Stvoriteľa a samú seba vám ukazovala, že ona je tým 

Stvoriteľom, chcete sa opäť vrátiť na zem ako ľudská bytosť, aby ste to mohli sami v sebe rozpustiť 

a zmeniť. Keďže pred svojim narodením opäť prejdete závojom zabudnutia, narodíte sa ako 

nevedomá ľudská bytosť a toto Poznanie nie je vašou súčasťou, ale energeticky a vibračne tým, že 

tie hlavy pýchy sú vašou súčasťou, často krát sa stane, že ani v tom ďalšom živote nedokážete tie 

manipulácie pýchy prehliadnuť a tak zase svoj život prežijete bez Lásky v područí pýchy, ktorá vás 

ako ľudskú bytosť ovláda bez toho, že by ste to dokázali vidieť.  

A tým, že vaša ľudská spoločnosť vedome a zámerne podporuje len spôsob logického, 

analytického a syntetického myslenia prostredníctvom vášho rozumu a vôbec sa neučíte vnímať 

roviny svojich emócií a pocitov, nedokážete potom vidieť, vnímať a chápať čo vo vás energeticky 

vytvárajú vaše emócie a pocity a preto ani neviete svojim rozumom tieto manipulácie  pýchy vôbec 

vidieť, preto ich nedokážete prehliadať. Preto už celé tisícročia ako ľudstvo konáte a rozhodujete sa 

v područí pýchy a nie z Lásky a z roviny vášho srdca.  

Vaše životy riadi len pýcha vášho rozumu a jednotlivé hlavy pýchy a zabudli ste, že 

vašou súčasťou je aj rovina LÁSKY vášho SRDCA.  

Práve preto ste stále nepochopili, čo to znamená BEZ PODMIENOK. 

Nechápete čo znamená milovať bez podmienok, čo znamená prijímať samých seba  bez 

podmienok, čo to znamená prijímať aj tých druhých bez podmienok, čo to znamená odpustiť 

sebe samým  bez podmienok a čo to znamená odpustiť aj tým druhým  bez podmienok. Táto 

téma BEZ PODMIENOK je pre vás  veľkou neznámou.  

V histórií vášho vývoja,  len veľmi málo ľudských bytostí sa LÁSKY BEZ PODMIENOK 

dokázalo dotknúť a vám ju ukázať.  Ak sa tak aj stalo, tak strach a pýcha, ktorí vtedy spoločne váš 

svet ovládali, urobili všetko pre to, aby ste ako ľudstvo nemohli prijať do svojich sŕdc  LÁSKU 

BEZ PODMIENOK a preto vždy tieto ľudské bytosti boli odstránené. 

Pýcha a strach to  urobili takým spôsobom, že manipulovali vás ostatných a falošnými 

obrazmi a vytvorili vo vás rôzne presvedčenia a predsudky a dokázali  sa zbaviť týchto ľudí  takým 

spôsobom, že ste vy sami týchto ľudí zabili, alebo ste ich sami zo svojej spoločnosti vylúčili.  

Kým nepochopíte tieto základné princípy a objektívnu pravdu toho, ako to funguje 

v energetickej  rovine vašej bytosti, pretože vy nie ste len to hmotné - fyzické telo, ktoré vidíte 

svojimi fyzickými očami a uvedomte si, že to hmotné telo, je len tá menšia časť, ktorá je vašou 

súčasťou, tak sa stále budete točiť v tomto začarovanom kruhu, v ktorom vás vaša pýcha ovláda a 

manipuluje, pretože vám práve vaša pýcha nedovoľuje spoznať tieto mechanizmy, ktoré ona sama 

vytvorila k tomu a za tým účelom, aby vás ako ľudskú bytosť mohla čo najľahšie ovládať.  

Až keď dovolíte sebe samým, aby ste sa mohli tieto Poznania učiť a spoznávať tieto princípy 

fungovania vašich energetických rovín a ako sa navzájom ovplyvňujú a prepájajú, presne tak isto ako 

sa učíte písať, čítať a počítať, môžete potom pochopiť podstatu tohto mechanizmu, ktorý pýcha vo vás 

vytvorila, aby ste mohli odhaliť práve to, za čo sa skryla. Aby ste mohli pochopiť to, ako vás pýcha 

klame a čím vás manipuluje a ktorý z tých obrazov, ktorý vidíte je ilúzia a falošná predstava a čo je 

objektívna pravda, potrebujete sa  začať učiť, vidieť a vnímať tieto energetické roviny. 

Tak ako ste zmenili negramotnosť ľudstva tým, že ste svoje deti začali učiť čítať a písať 

a tak sa zvýšilo poznanie človeka ako takého, rovnako keď začnete samých seba a svoje deti učiť 

vidieť a vnímať tieto energetické roviny, pozdvihnete poznanie a vedomie ľudskej bytosti ako takej 

a tým zároveň zvýšite aj svoju vlastnú vibráciu nie len ako jednotlivci, ale aj ako ľudstvo.  
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