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Čím je vaša vibrácia ako ľudských bytostí vyššia, tým menej vás energeticky 

môže ovládať pýcha a strach, pretože ste naplnený Láskou, Súcitom a Pokorou.  

Vtedy dokážete prijímať ZODPOVEDNOSŤ za svoje slobodné rozhodnutia, 

pretože práve na základe toho, že viete a dokážete vnímať ako vznikajú a tvoria sa 

energetické prepojenia, dokážete vidieť dôsledky vašich rozhodnutí v širších 

súvislostiach v hmotnej rovine. Takže viete, ako to konkrétne vaše rozhodnutie 

ovplyvní váš život v tej hmote v tých širších súvislostiach.  

A to je uzatvorený kruh. 
  
Na začiatku našich  rozhovorov som vám vysvetlil, že prvé čo vás strach naučil je bojovať.  

Bojom vytvárate veľmi nízke frekvencie, pretože bojom vytvoríte nie len v ľudskej bytosti, 

ale aj  vo vašej spoločnosti pocit krivdy, nespravodlivosti, hnev, nenávisť, poníženie, nehodnosť, 

zlyhanie, opovrhnutie a utrpenie a všetky tieto vibrácie týchto nástrojov strachu znížia vašu vlastnú 

vibráciu na takú úroveň, aby bolo možné do vás zasiať semienko ktorejkoľvek hlavy pýchy.  

Rovnako už viete, že pýcha pôsobí na obidvoch stranách kyvadla, takže je rovnako veľká aj 

v tom nadradenom vládcovi, ktorý vládne absolutistickou mocou, ale zároveň je rovnako veľká aj 

v tej pozícií obete, ktorá v svojej nadradenosti absolútne trestá, súdi a odsudzuje.  

Takže pýcha vás pohltí všetkých.  

Takto sa z ľudských bytostí ako jednotlivcov a rovnako aj v celej spoločnosti stráca 

LÁSKA a vtedy PÝCHA zasadne na ten trón vo vás samých, teda v ľudskej bytosti. 

Ten trón PÝCHY, máte v svojej HLAVE. 

Ten trón LÁSKY, je vo vašom SRDCI.  

A už som vám vysvetľoval, že je to najkratšia cesta, ktorú ako ľudská bytosť 

potrebujete v svojom živote urobiť a hoci je len 30 cm dlhá, trvá vám celé veky a pre 

vás ako jednotlivé ľudské bytosti, stovky vašich životov a pre vás ako ľudstvo tisíce 

rokov, aby ste ju dokázali urobiť a prekonať a je to cesta z vašej hlavy do vášho srdca.  

Pretože, ak ste v hlave, ovláda vás pýcha a to ktoroukoľvek zo svojich hláv, pretože 

energeticky sa s ňou narodíte, je súčasťou vašich buniek aj DNA, je vo vašom energetickom poli.  

Len vo vašom srdci prebýva LÁSKA, ktorá je vašou podstatou a z ktorej ste ako ľudská 

bytosť, ktorá prišla sem na Matku Zem, boli zrodený.  

Ale je to tak veľmi dávno, že ste na to už zabudli a aby ste sa mohli k tejto 

LÁSKE vrátiť, k LÁSKE BEZ PODMIENOK, potrebujete začať pracovať na tom, 

aby ste vedome tie hlavy pýchy s ktorými sa narodíte, dokázali v POKORE rozpustiť.  

A teraz si sami môžete dať odpoveď na otázku, koľko pýchy prebýva vo vašej ľudskej 

spoločnosti a koľko málo pokory je vašou súčasťou?  

A koľkí z vás žijú svoj život v pýche a vôbec to nevidia? 

A koľkí z vás sú naplnení Láskou a Pokorou? 

Keďže ste stratili Poznanie o tom, že ste energetické bytosti a vôbec nechápete energetický 

význam slov Súcit, Pokora, Odpustenie, Prijatie a Zodpovednosť, vôbec si nedokážete uvedomiť a 

mnohí z vás vôbec priznať, že by ste mali  v sebe nejakú pýchu.  

Ak to niekomu poviete, je to pre nich absolútne absurdné tvrdenie, je pre nich neprijateľné, 

je to tvrdenie, ktoré okamžite odmietnu, vzbúria sa proti tomu, čo ste o nich povedali, začnú sa na 

vás hnevať, čo si to vôbec dovoľujete povedať, keď  niekomu poviete, že on má v sebe pýchu, 



pretože ten človek má v sebe vytvorenú predstavu, že on vôbec nie je pyšný, práve naopak, má sám 

o sebe vytvorenú predstavu, že on je pokorný.  

Keďže vo všeobecnosti nerozumiete podstate vzniku týchto energetických prepojení a ako 

fungujú, tak práve toto jeho odmietnutie, je prejavom nesmierne veľkej pýchy tej ľudskej bytosti, 

ktorá ani nepripustí, tú myšlienku, že by o nej niekto mohol povedať, že ona je pyšná, že má v sebe 

pýchu. 

A je to tak preto, že tak ako si nedokážete uvedomiť energetický význam slov 

Pokora, Súcit, Prijatie, Odpustenie a Zodpovednosť, rovnako vôbec nevidíte 

a nechápete energetický význam slova PÝCHA a zúžili ste ho na veľmi malý a úzky 

pojem, kedy vnímate, že pyšný je len ten človek, ktorý sa správa ako horenos, ale 

pýcha ako taká, je v každom jednom NEPRIJATÍ, ktoré sami v sebe  vytvoríte.  

A poviem vám to ešte raz.  

Energeticky je pýcha v každom jednom neprijatí, ktoré 

v sebe vytvoríte, bez ohľadu na to, čoho sa to neprijatie týka. 

Doslova platí, že NEPRIJATIE je tá hranica, ktorá 

vás z POKORY energeticky preklopí do PÝCHY.  

A čím väčšie neprijatie v sebe vytvoríte, čím väčšiu energiu odporu v tom neprijatí 

vytvoríte, tým väčšiu pýchu táto energia vo vás vytvorí.  

Toto je to základné, čo si potrebujete uvedomiť.  

Pretože toto je ako abeceda a keby ste sa ako malé deti v základnej škole nenaučili 

jednotlivé písmená, nikdy neprečítate slová, ktoré tie písmená vytvoria.  

Podľa toho, akú energiu toho neprijatia v sebe vytvoríte a môžete si to 

predstaviť ako jedno písmeno a samozrejme tých neprijatí v sebe vytvárate v priebehu 

dňa veľmi veľa, tak takú pýchu energia týchto neprijatí na tej druhej strane vytvorí.  

A toto nie je o tom, aby ste špekulovali, že písmeno „A“ nie je písmeno „A“ ale že je to 

písmeno „C“, alebo „G“, alebo „N“, proste písmeno „A“ je písmeno „A“, toto je zákonitosť.  

A tak ako prijmete že písmeno „A“ je písmeno „A“, potrebujete prijať a pochopiť, že každé 

NEPRIJATIE vás energeticky preklopí z Pokory do Pýchy. 

Len keď je toto Poznanie vašou súčasťou, keď si ho uvedomíte a prijmete, 

dokážete s tým potom pracovať, aby ste sa opäť mohli vrátiť k pokore, lebo rovnako 

platí, že ak to dokážete prijať, tak to prijatie vás z tej pýchy zase vráti spať do pokory.  

A len keď ste v pokore, máte takú vysokú vibráciu sami v sebe a Lásku v svojom 

srdci, aby tú pýchu ktorú ste tým neprijatím vytvorili ste dokázali rozpustiť.  

A podstata toho, že vás strach naučil bojovať spočíva práve v tom, že vám 

zobral toto základné Poznanie kedy sa energeticky z pokory preklopíte do pýchy.  

Strach vám zobral Poznanie, že tým jazýčkom na tých váhach je práve to 

prijatie či neprijatie, lebo bojujete práve vtedy, keď neprijímate to, čo vám do vášho 

života prichádza.  

A už viete, že každý boj vo vás vytvorí energiu bolesti a práve  tým bojom 

znížite svoju vlastnú vibráciu.  

Keď je tej bolesti príliš veľa, neviete sa v tom živote vrátiť späť k Láske a hoci 

to nevidíte, energeticky váš život riadi práve pýcha a to ktoroukoľvek z je hláv.  



A pýcha  sa dokáže skryť za čokoľvek, za ušľachtilé ciele, ktorým potom slepo 

veríte a nevidíte že vytvárate sami v sebe aj v tých druhých nesmierne veľa bolesti 

práve tou pýchou, ktorej ste dovolili, aby vo vás narástla a aby vás ovládala.  

Zapamätajte si, že vždy, vždy v tom živote vás potom táto pýcha pokorí, zrazí 

vás na kolená do prachu Matky Zeme a to takou silou, ktorá je priamo úmerná 

veľkosti pýchy ktorú ste sami v sebe zrodili.  

A čím je táto pýcha väčšia, tým je pre vás ťažšie, aby ste sa potom dokázali z tej 

zeme postaviť, aby ste potom vôbec dokázali tým životom kráčať po svojich vlastných 

nohách.  

A znovu vám pripomeniem, že tým jazýčkom na tých váhach je prijatie, ale 

rovnako aj neprijatie, podľa toho, z akého uhla pohľadu sa na to pozeráte.  

A toto je uzatvorený kruh. 

Práve preto, že toto Poznanie nie je vašou súčasťou, nedokážete si vôbec pripustiť, že vaše 

životy ovláda pýcha.  

 Aj keď si to nepriznáte, súčasťou každého z vás je pýcha a to oveľa viacej, ako tá pokora, 

pretože vo vás v ľudských bytostiach, ale aj v celej vašej spoločnosti je veľmi veľa nespokojnosti. 

Tú nespokojnosť vo vás vytvára pýcha, ako dôsledok práve toho neprijatia, či už tej 

konkrétnej situácie, alebo vášho života, alebo toho čo sa deje vo vašej spoločnosti, alebo toho, čo sa 

deje  na Matke Zemi ako takej.  

Otázka : Je prijatie toho poníženia správne tak, ako to bolo napísané v tom článku? 

Odpoveď: NIE TOHO PONÍŽENIA, ale prijatie toho, že toto je názor a presvedčenie tej 

druhej ľudskej bytosti a v súlade s Vesmírnym zákonom slobodnej vôle, ona má právo toto 

stanovisko sama v sebe mať a tento svoj názor vyjadriť.  

Ak to dokážete v tejto rovine prijať, nevytvorí to vo vás žiadny odpor, pretože 

zostane vašou súčasťou POKORA. Zároveň aj vy sami ako ľudská bytosť máte 

v súlade s Vesmírnym zákonom slobodnej vôle posvätné právo sa slobodne rozhodovať 

a tak máte posvätné právo mať iný názor, iné presvedčenie a iný uhol pohľadu na tú 

situáciu, ktorá vznikla a tak  v tomto prípade je to v poriadku, lebo v tejto chvíli 

energeticky nezačnete bojovať. 

V tomto zmysle je tvrdenie, že vy máte to poníženie prijať nesprávne.  

Mohla sa stať taká vec, že sa tie slová zle  preložili do vášho jazyka a potom sa stráca 

význam tých pôvodných slov. Deje sa tak často pri prekladoch, práve preto, že v súčasnosti 

nedokážete energeticky uchopiť význam  napísaného slova. 

Keby ste rozumeli, chápali a vnímali energetický význam slov, preklady by zodpovedali 

tomu, čo ten človek tými  slovami chcel skutočne vyjadriť.  

To je však len  jedna rovina, prečo sa tak deje 

Druhá rovina je, že vždy tieto veci,  ktoré prichádzajú prostredníctvom ľudských bytostí sú 

transformované poznaním  a skúsenosťami tej konkrétnej ľudskej bytosti cez, ktorú to Poznanie 

prichádza a tak aj tá ľudská bytosť, ktorá to posolstvo prijala, nemusela správne vnímať energiu, 

ktorá k nemu prichádzala a tým, že ju pretavila cez seba samú a cez svoje skúsenosti, došlo 

k skresleniu Poznania, ktoré prostredníctvom tej ľudskej bytosti prichádzalo.  

Práve preto, tieto Poznania, ktoré vám v súčasnosti dávam, prichádzajú prostredníctvom 

mnohých ľudských bytostí, aby sa eliminovalo práve toto skreslenie, ktoré cez skúsenosti toho 

ktorého konkrétneho človeka potom nastáva.  

Tak máte možnosť a príležitosť si prečítať veľmi veľa posolstiev, ktoré prichádzajú. 


