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Iba vtedy, ak samých seba vnímate ako ROVNOCENNÚ BYTOSŤ vo vzťahu 

k tej druhej ľudskej bytosti, máte v sebe ODVAHU aby ste sa sami seba zastali.  

A tu je dôležitý moment, aby ste sa sami seba  zastali tak, aby ste s tou druhou 

ľudskou bytosťou nebojovali. Pretože v okamihu, keď s ňou začnete bojovať, jej toto 

poníženie energeticky vraciate naspať.  

Je to ako ping pongová loptička, ktorú ste jej vrátili spať, toto poníženie zasa 

vytvára menejcennosť v tej druhej bytosti. A takto si medzi sebou energiu toho 

poníženia a menejcennosti naozaj vraciate späť, akoby ste hrali ping pong alebo tenis 

a teraz závisí už iba od toho, ktorá z tých dvoch ľudských bytostí má v sebe väčšiu 

pýchu, aby tou svojou svojou pýchou, toho svojho protivníka, v tom boji prevalcovala.  

Tu je práve dôležité pochopenie toho, čo energeticky v ľudskej bytosti vytvára 

PRIJATIE alebo NEPRIJATIE. 

Ak prijmete že tá druhá ľudská bytosť má v súlade so Vesmírnym zákonom 

slobodnej vôle, právo na svoj názor a ponecháte jej ho a zároveň si ponecháte svoju 

ROVNOCENNOSŤ vo vzťahu k tej druhej ľudskej bytosti, práve táto 

ROVNOCENNOSŤ vám potom umožní, aby ste sa postavili sami za seba a práve 

vedomie toho PRIJATIA,  vám potom umožní a dovolí, aby ste sa sami za seba 

postavili v LÁSKE tak, aby ste s tou druhou ľudskou bytosťou nebojovali a energiu 

toho poníženia jej nevrátili naspäť, pretože tá energia toho poníženia sa rozpustí práve 

v tej ROVNOCENNOSTI, ktorú VY SAMI vo vzťahu k vám obidvom prijímate.  

A v tomto prípade nevytvoríte v sebe pocit krivdy, hnevu a nespravodlivosti 

a tak sa nedostanete energeticky do pozície obete a zostanete v POKORE. 

A to je uzatvorený kruh. 

Ak dokážete vnímať ROVNOCENNOSŤ a to svoju vlastnú vo vzťahu 

k ostatným ľudským bytostiam, ale zároveň  aj ich ROVNOCENNOSŤ vo vzťahu 

k sebe samým, prestanete vytvárať energiu poníženia a menejcennosti a ako tá 

ROVNOCENNÁ bytosť, potom v LÁSKE podporujete, znásobujete a vytvárate 

POKORU ako takú, pretože VEDOME prestávate bojovať.  

A to je uzatvorený kruh. 
  
Žiadna bytosť na Matke Zemi nebola zrodená tak, aby bola nadradená tým 

ostatným, lebo všetky bytosti na Matke Zemi sú si ROVNOCENNÉ aj všetky formy 

života na Matke Zemi sú ROVNOCENNÉ a líšite sa len svojim poslaním, ktoré ste 

prijali, ale nie tým, že niekto je viac ako ten druhý.  

Toto je ďalšie Poznanie,  ktoré je pre vás potrebné, aby ste si ako ľudské bytosti 

uvedomili a zvedomili a v POKORE ho PRIJALI, pretože NEROVNOCENNOSŤ ako 

taká, automaticky vo vás rodí HLAVY PÝCHY.  

A toto je uzatvorený kruh. 

Práve toto bolo  energeticky nesprávne zachytené, alebo nesprávne preložené v článku, ktorý 

si čítala a v princípe je jedno,  v ktorej etape k tomuto omylu došlo. 



Pre vás je potrebné, aby ste si uvedomili, že energia PONÍŽENIA v akejkoľvek 

forme, vo vás v ľudských bytostiach vytvára MENEJCENNOSŤ a tým sa posilňuje 

energia NEROVNOCENNOSTI  na Matke  Zemi. 

NEROVNOCENNOSŤ ako taká, energeticky 

posilňuje, vyživuje a živí HLAVY PÝCHY.  

A toto je uzatvorený kruh,  v ktorom sa stále pohybujete, ale nedokážete to 

vidieť, pretože stále tú NEROVNOCENNOSŤ jednak sami v sebe, ale aj  vo vašej 

spoločnosti a aj na celej Matke Zemi posilňujete práve tým, že tú 

NEROVNOCENNOSŤ sami  žijete.  

Práve preto vás všetkých tak veľmi ovláda pýcha ako taká a vôbec to nevidíte. 
  

Táto téma pýchy ako takej a jej hláv je veľmi rozsiahla, pretože vytvára nepredstaviteľne 

veľké množstvo manipulácií,  ktoré nedokážete vidieť a prehliadnuť a preto sa k nej určite vrátim 

v nasledujúcich posolstvách, aby som vás postupne naučil vidieť, vnímať, prehliadať a rozoznávať 

všetky tie manipulácie  a falošné obrazy, ktoré vám podsúva a prostredníctvom, ktorých riadi a 

ovláda vaše životy a bytie.  
  

Je ešte potrebné, aby ste si uvedomili, že obraz tej pustej a nehostinnej krajiny bol falošný.  

A tak, keď ona na tom lane visela, na okraji tej priepasti a hoci si myslela, že volá a kričí, 

nevydala zo seba ani hlások, pretože si myslela, že aj tak tam nikto nie je a nikto ju  nebude počuť.  

A tak v skutočnosti o tú pomoc ani nikoho nepožiadala a toto bola tá manipulácia pýchy, 

a ten falošný obraz, ktorý jej pýcha podsunula a ktorému ona uverila, že je skutočný.  

Takto vás manipuluje vaša pýcha v realite vášho života a rovnako to nevidíte, ako to 

nevidela ani ona, keď visela na lane  na okraji tej priepasti.  

A všetko mala na dosah, ale pýcha v nej vytvorila falošný obraz toho, že tam vôbec nič nie 

je a tak nie je o čo stáť a ani tam nikto nie je, kto by jej pomohol a preto o tú pomoc ani nepoprosí.  

Preto potom zomierala sama s pocitom krivdy, bezmocnosti, nespravodlivosti, hnevu 

a nenávisti, úplne  opustená na dne tej priepasti, čo v tej realite toho života, je jej vlastný pocit 

obete  do ktorého samú seba uvrhla.  

Tá energia vo vašom vnútri, ktorá vám nedovolí ani za cenu vlastného života o tú pomoc 

poprosiť,  je práve vaša vlastná  pýcha.  

A teraz máte ten obraz celistvý. Týmto obrazom som vám ukázal to, čo sa vo vás 

energeticky deje, ako sa tie energie vytvoria, prepoja a ako vo vašom vnútri pôsobia.  

Zapamätajte si, že pýcha peklom dýcha. 

A je to tak preto, že ona to peklo vytvorí vo vás samých.  

A v tom POKORENÍ, do ktorého vás potom pýchy energeticky hodí, to peklo naozaj 

v realite svojho života aj reálne žijete.  

Nie je to žiadna fikcia, tá pýcha to peklo vytvorí vo vašom vnútri.  

Kedže platí Vesmírny zákon: Ako hore, tak dole, ako vo veľkom, tak v malom, 

ako vo vnútri, tak navonok, potom zákonite to peklo, ktoré pýcha vytvorí vo vašom 

vnútri sa ako zrkadlo prenesie aj do vášho reálneho života v tej hmote.  

Tá hmota, vám v súlade s Vesmírnym zákonom Zrkadlenia, ukáže práve to, čo 

sa energeticky odohráva vo vašom vnútri a aby ste to mohli zmeniť v realite svojho 

života, čiže  v tej hmote, potrebujete to najprv zmeniť v tom svojom vnútri.  

Aby ste to dokázali energeticky zmeniť vo svojom vnútri potrebujete pochopiť 

a poznať v súlade s akými zákonitosťami sa tieto energie tvoria a fungujú.  



Až keď zmeníte tie energie vo svojom vnútri, dokážete to zmeniť aj v tej hmote, 

čiže v realite svojho života.  

Práve preto, že sa vám to nedarí zmeniť vo svojom vnútri, tak sa vám 

opakovane do vášho života vracajú stále tie isté situácie ako cez kopirák, lebo oni vám 

zrkadlia len to, čo prežívate v tom živote sami v sebe, čiže vo svojom vnútri. 

Ak prežívate peklo vo svojom vnútri, stane sa peklo aj realitou vášho života. 

Ak v svojom vnútri dokážete vytvoriť pokoj, mier, cítite šťastie, vďačnosť, 

Lásku, je Láska, Radosť, Šťastie, Vďačnosť, Pokoj a Mier súčasťou vášho života.  

A to je uzavretý kruh. A tak to je. Amen. 
  
Otázka : Ako by sme teda mali postupovať v prípade, ak nám niekto nespravodlivo 

ukrivdil,  alebo nás niekto ponížil? 

Odpoveď: Potrebujete si uvedomiť, že pobúrenie, je reakcia ľudskej bytosti v hneve, 

lebo sa v ľudskej bytosti vzbúri jej vnútro a preto pobúrením energeticky začnete bojovať.  

Prijatie Poníženia, nie je v zmysle toho, že prijmete to poníženie ako také, ale len v tom 

zmysle, že prijmete, že tá druhá ľudská bytosť to vypovedala, ale to neznamená, že sa s tým 

jej názorom stotožníte. Je to názor tej ľudskej bytosti, ktorá ho vyslovila a vy jej názor  len 

prijmete v tom zmysle, že ona to povedala, ale sa s tým obsahom nestotožníte. 

Vypočujete si jej názor  a prijmete to, čo tá ľudská bytosť povedala a potom nie už 

v tom hneve, ale v tom SÚCITE sa zastanete samých seba, ale tej ľudskej bytosti nebudete 

nadávať, ani nič vyčítať, ani ju nebudete z niečoho obviňovať,  čiže nepľuvnete tie energie na 

tú ľudskú bytosť naspäť.  

Ako keby ste tú situáciu energeticky vystabilizovali, čiže prijmete to, čo tá ľudská 

bytosť povedala  a v SÚCITE mu poviete svoj názor.   

Mať posledné slovo neznamená, sa nezastať samých seba, skôr  je to naopak.  

Ak vám niekto niečo povie s čím nesúhlasíte, treba sa v LÁSKE a SÚCITE zastať 

samých seba, lebo ináč to vo vás vytvorí pocit krivdy a nespravodlivosti, ale zvyčajne ten 

druhý človek potom neprijme to, čo vy mu poviete, lebo on verí len sám sebe.  
  
Ešte by som vás chcel upozorniť na jednu skutočnosť. 

Často krát sa stane, že posolstvo je správne prijaté, ale vedzte, že vždy pôsobí aj tá druhá 

strana, čiže rovina strachu a tak sa často krát stane, že zámerne sú časti posolstva vypustené. 

Často krát stačí, aby sa zmenila nejaká veta a niekedy stačí zmeniť alebo vypustiť len jedno 

jediné slovo a stratí sa podstata toho posolstva a tak získa úplne iný význam než s akým to 

posolstvo pôvodne prišlo. Ak prijímate posolstvá za svoje mechanicky, bez toho, aby ste si ich 

preciťovali  a v tom posolstve je napísané, že máte bojovať, tak vy naozaj bojovať budete 

a neuvedomíte si, že táto veta do toho posolstva bola podsunutá a to zámerne.  

Preto je dobré, ak neprijímate veci automaticky, bez toho, že by ste nad nimi rozmýšľali 

a dovolili si vnímať svoje pocity, keď tie posolstvá čítate, pretože tak si môžete uvedomiť, že došlo 

k manipulácii práve v tom posolstve a že tam bolo zámerne niečo vložené, zmenené, 

alebo  vynechané a že celé posolstvo je v rozpore so zákonom LÁSKY, lebo LÁSKA ako taká, 

nikdy nebojuje, LÁSKA je bez podmienok.  

LÁSKA vždy prináša POKOJ a MIER, lebo podstatou LÁSKY JE MIER. 

LÁSKA BEZ PODMIENOK vo vás zrodí POKORU. 

Ak sa stane  POKORA vašou súčasťou, tak energia POKORY rozpustí tie 

hlavy pýchy, ktoré narástli vo vašej hlave a VY PRESTÁVATE BOJOVAŤ. 

A tak to je. Amen. 


