
                        MANIPULÁCIE PÝCHY – 4. časť 
 

Je dobré, ak si to, čo čítate, preciťujete cez svoje srdce, sami cez seba, cez svoje fyzické telo, 

cez svoje bunky a tam nájdete odpoveď, či je to naozaj tak, ako je v tom článku napísané, alebo 

niekde na tej dlhej ceste kým sa to k vám dostalo, prišlo k nejakému skresleniu, omylu, či chybe.  

Ale aj to je ľudské.  

Pretože práve cez tieto omyly, ktoré vzniknú a cez tú skutočnosť, že vy sami  to vo svojom 

vnútri cítite, že je to nejako ináč, ako sa v tom  článku píše,  sa môžete dostať do hlbších rovín toho 

Poznania, ktoré možno tá ľudská bytosť, ktorá pôvodne ten článok napísala, nedokázala vnímať. 

Mohlo sa tak stať preto, že v čase napísania toho článku ešte nebola energeticky pripravená na to, 

aby tie hlbšie roviny vnímala, ale samozrejme tých dôvodov, prečo sa tak stane, môže byť viacero.  

A preto nezatracujte žiadny článok, ktorý sa k vám dostane a ktorý si prečítate, ani ten 

s ktorým nesúzniete a nerezonujete, pretože aj ten vás na niečo upozorňuje a môže vám napríklad 

ukazovať cestu, ktorou máte ísť, aby ste sa dostali hlbšie sami k sebe do svojho vnútra.  

Vždy je pre vás veľmi dôležité a to si uvedomte, že potrebujete zostať v strede    

a to znamená, aby ste mali v sebe VNÚTORNÝ POKOJ a MIER.  

Toto dosiahnete vtedy, keď prestanete vytvárať sami v sebe odpor, napätie, 

neprijatie, pobúrenie, proste akýkoľvek vnútorný tlak.  

Ak sa tak stane, že sa ten tlak vo vás vytvorí, potrebujete pochopiť, prečo sa tak 

stalo, aby ste v tom pochopení ten vnútorný tlak a napätie rozpustili. 

A práve tým hlbokým POCHOPENÍM to potom dokážete PRIJAŤ.  

A tak sa znovu vrátite k POKORE.  

A to je uzatvorený kruh. 

V tejto situácií je potrebné a dôležité, aby ste svoj názor POKOJNE a s LÁSKOU vyjadrili, 

pretože sa tým zastanete SEBA SAMÝCH. Ak však mlčíte, manipulujete tou druhou ľudskou 

bytosťou, pretože vo svojom vnútri ste jej stanovisko a názor neprijali, vytvorili ste sami v sebe 

odpor a napätie, ale to, čo si vy myslíte, ste jej nepovedali. 

Práve tým, že  ste mlčali, ste tú druhú ľudskú bytosť uviedli do mylného 

presvedčenia, že s jej názorom súhlasíte, ale keďže to v sebe cítite ináč a tú pravdu ste 

jej zamlčali, tak ste  ju oklamali. 

Vy ste jej názor v skutočnosti neprijali a vo vás to mohlo vytvoriť odpor, hnev, 

nenávisť, pobúrenie, ale aj  pocit poníženia a z toho potom vzniká pocit krivdy 

a nespravodlivosti a tak týmto postojom samých seba  dostanete do pozície obete.  

Práve v tejto pozícií obete, potom  dovolíte tej pýche, aby vás ovládala 

a manipulovala. Aj keď neurobíte nič fyzicky, energeticky tú druhú bytosť upálite na 

hranici svojej nenávisti, hnevu, nespokojnosti a ukrivdenia.  

A to je uzatvorený kruh.  

A čím väčší odpor a neprijatie ste sami v sebe vytvorili, tým väčšia je pýcha, 

s ktorou energeticky  tú druhú ľudskú bytosť v tej nenávisti, hneve a pocite 

ukrivdenia potom upálite.  

A to je uzatvorený kruh. 

Ak sa zastanete samých seba a nevytvoríte v sebe ten hnev, nenávisť a pobúrenie, tak práve 

preto, že sa postavíte sami za seba, ale zároveň to urobíte v úcte a rešpekte k tej druhej ľudskej 

bytosti, tak tú energiu poníženia na ňu nehodíte späť a v tomto prípade nevytvoríte tú energiu boja.  



Ak to neurobíte, čiže sa samých seba nezastanete a mlčíte,  vytvoríte v sebe veľký pocit 

krivdy a nespravodlivosti a zároveň v svojich myšlienkach vytvárate ten hnev a nenávisť, ktorý 

potom  spätne k tej ľudskej bytosti vysielate a ona ho samozrejme na energetických rovinách 

prijíma, bez ohľadu na to, či vy to svojimi fyzickými očami vidíte alebo nie, či  pripúšťate, že sa tak 

deje, alebo nie. Táto energia potom samozrejme v tej druhej ľudskej bytosti  vyvolá spätnú reakciu 

a tak  to napätie tá druhá ľudská bytosť,  potom bude ešte viac eskalovať.  

Je dôležité zastať sa samého seba v úcte a rešpekte k tej druhej ľudskej bytosti.  

Samozrejme potrebujete sa naučiť zastať sa samého seba tak, aby ste pri tom 

prestali vytvárať energiu boja.   

Ale práve toto je to, čo zatiaľ ešte mnohí z vás neviete.  

Ak sa však sami seba  nezastanete, vytvárate zákonite sami v sebe pocit krivdy 

a nespravodlivosti, ktorý vás naozaj hodí energeticky do pozície obete a v okamihu 

keď túto pozíciu obete energeticky prijmete, vaše myšlienky, slová, rozhodnutia 

aj  skutky ovláda pýcha.  

Je pravda, že ako ľudská bytosť to nedokážete svojimi fyzickými očami vidieť, 

ale toto je energetická rovina,ktorá funguje na základe týchto Vesmírnych zákonitostí.  

V pozícií obete vždy jednáte v energii pýchy.  

Toto je práve to, čo ako ľudská bytosť  nevidíte, a ten paradox spočíva v tom, že 

si myslíte, že je to pokora.  

A je to tak preto, lebo toto je energia POKORENIA a nie POKORY. 

A kedže nedokážete energeticky vnímať význam slova POKORA, zamenila vám 

ho práve PÝCHA a za energiu POKORENIA.  

Toto je tá skrytá manipulácia pýchy, ktorú pýcha s vami hrá už celé tisícročia, 

že vám zamieňa POKORU s POKORENÍM a POKOROVANÍM SEBA SAMÉHO, ale 

zároveň  aj s POKOROVANÍM TÝCH  DRUHÝCH. 

A preto, keď  sami sebe hovoríte : „moja vina, moja preveľká vina“, mýlite sa práve v tom, 

že sa domnievate, že je to prejav vašej pokory a vôbec nevidíte, že je to prejav vášho pokorenia.  

A toto je tá skrytá manipulácia pýchy, ktorá sa deje už tak nepredstaviteľne dlho, ktorú ale 

nedokážete stále odhaliť, pretože toto Poznanie  nie je vašou súčasťou.  

Poznania o tom ako vo vás pôsobí pýcha  a ako vás dokáže manipulovať, vám strach zobral 

a stále vám ich zamlčuje a preto sa ich  neučíte, ale  mali by byť súčasťou vášho vzdelania presne 

tak isto, ako sa učíte abecedu, pretože vy ste energetické bytosti a nie ste len tá hmota.  

Keď neviete ako vo vás pôsobia energie a čo sa deje s energiami, ktoré vy sami 

vo svojom vnútri tvoríte, nedokážete vedome tvoriť svoje životy ani  svoje bytie. 

Práve naopak ste manipulovaní a veríte všetkým falošným obrazom, ktoré sú 

vám predostreté a podsúvané, ale keďže nerozumiete tejto energetickej rovine, vôbec 

nevidíte objektívnu pravdu toho, čo sami pre seba tvoríte.  

A toto je ďalší uzatvorený kruh. 

Toto Poznanie je alfa a omega a bez toho, aby ste ho chápali, naozaj len tápete. 

 Nerozumiete tomu ako svoje životy tvoríte a veľmi ľahko vás pýcha aj strach zmanipuluje 

a  nútia vás bojovať, vytvoria vo vás nespokojnosť a vy klesnete z vibrácie Lásky do tých nižších 

vibračných rovín a neviete, ako sa môžete vrátiť spať k Láske.  

Vedome je vám zamlčovaná táto cesta a sú znevažované nástroje Lásky, ktorými sa môžete 

vrátiť späť a zvýšiť svoju vlastnú vibráciu.  



Len preto, aby strach získal moc nad vami, a nad touto nádhernou planétou Matkou 

Zemou  ako takou, aby vám zabránil vrátiť sa a obnoviť tú pôvodnú harmóniu bytia, ktorú ste tu na 

počiatku na Matke Zemi naozaj žili a vedzte, že máte v sebe uloženú túto spomienku a viete práve 

preto, že to existuje a že je to možné, a preto máte túžbu vo svojich srdciach,  aby ste sa k tomu 

vrátili, aby ste to mohli obnoviť, ale samozrejme tá druhá strana, čiže energetická rovina strachu, 

robí všetko preto, aby vám v tom zabránila, aby vám to nedovolila, aby vám to znemožnila, aby ste 

vy – ľudské bytosti, už nedokázali tú pôvodnú harmóniu bytia na Matke Zemi obnoviť.  

Práve preto vám strach a pýcha všetky tieto Poznania zobrala. 

Preto konáte nevedome a často krát konáte sami proti sebe a tak vytvárate sami 

v sebe bolesť a v tej bolesti vás táto pýcha zámerne udržuje, pretože má schopnosť 

úplne vás zaslepiť, zoberie vám váš vnútorný zrak a vaše fyzické oči sa dajú oklamať, 

ale vy veríte len tomu čo vidíte a neuvedomujete si, že  tá skutočná objektívna pravda 

je úplne iná, ale keďže ste zaslepení nedokážete ju vidieť, a len vaše srdce, ktoré sa 

opäť naplní LÁSKOU a SÚCITOM vám tú OBJEKTÍVNU PRAVDU dokáže ukázať, 

pretože SÚCIT má silu v LÁSKE ODPUSTENIA rozpustiť všetky tie falošné obrazy, 

ktoré práve tá pýcha vám predostrela.  

A práve ten dar  ODPUSTENIA a vaša schopnosť ODPÚŠŤAŤ, vás opäť 

dokáže vrátiť k POKORE. 

 A to je uzatvorený kruh. 
  

Strach, ktorý ako protipól Lásky, usiluje o absolútnu nadvládu nad Matkou Zemou, vôbec 

nepotrebuje, aby ste boli vedomí, aby bolo vašou súčasťou Poznanie o tom ako fungujú Vesmírne 

Zákony, pretože ak ste vedomí, dokážete zostať slobodní a  dokážete sa sami slobodne rozhodovať.  

Viete sa slobodne rozhodovať práve preto, že vidíte dôsledky svojich rozhodnutí a skutkov 

a tak viete za ne prijať svoju ZODPOVEDNOSŤ.  

Ale, keď tieto Poznania nie sú vašou súčasťou, ste slepí, nedokážete vidieť 

a vnímať, čo svojimi rozhodnutiami spôsobíte a práve preto za ne neviete prijať svoju 

zodpovednosť a nedokážete sa rozhodovať slobodne.  

Ste ovládateľní a  manipulovateľní  a je to len vaša falošná ilúzia, že si myslíte, 

že sa rozhodujete slobodne a samozrejme ste na to aj patrične pyšní, že VY sa 

rozhodujete slobodne a práve preto nevidíte, že sa rozhodujete len tak, ako vám to 

vaša pýcha a strach dovolia.  

A to je uzatvorený kruh. 
  

Ešte by som chcel vysvetliť jednu vec, aby ste si to hlbšie mohli uvedomiť 

Ponižovanie ako také vytvára vo vašej spoločnosti nerovnováhu, pretože vám 

doslova ukradne ROVNOCENNOSŤ.  

Preto, ak ste ako ľudská bytosť ponižovaný a nezastanete sa sami seba, okrem 

pocitu krivdy práve tým, že ste sa sami seba nezastali, vytvoríte v sebe 

MENEJCENNOSŤ, čo znamená,  že ste menej ako tá ľudská bytosť,  ktorá vás 

ponížila.  

Aby ste sa dokázali vrátiť k ROVNOCENNOSTI nielen medzi vami ako 

ľudskými bytosťami, ale k ROVNOCENNOSTI ŽIVOTA ako takého, všetkých bytostí 

na Matke Zemi, potrebujete si uvedomiť, že je dôležité zastať sa samých seba, 

v prípade, že vás ktokoľvek poníži, aby sa táto menejcennosť vo vás nevytvorila.  

MENEJCENNOSŤ je protipól ROVNOCENNOSTI. 


