
POZÍCIA OBETE – 1.časť 
 

         Zastať sa svojich vlastných práv a samých seba dokážete aj v POKORE.  

Už som vám povedal a vysvetlil, že ak si niektorá z dvoch strán myslí, že vyhrala 

akýkoľvek boj, neznamená to,  že skutočne je tým víťazom.  

Práve naopak, často krát  je tým porazeným, ale v tej svojej pýche to vôbec nevidí.  

Máte príslovie:  “Múdrejší ustúpi”. V tomto prísloví je vyjadrená POKORA           

a práve ten, kto dokáže v tej POKORE  ustúpiť je ten víťaz, pretože on prestane bojovať 

a to znamená, že vtedy sa nevytvorí energia bolesti a to ani na jednej z tých dvoch strán.  

V tom konkrétnom živote však nemusí potom nastať žiadna energetická zmena, ale                 

v súlade so Zákonom zachovania energie si tá ľudská bytosť tie energie, ktoré vytvorila, nesie                  

v svojom energetickom poli a v realite času svojho bytia sa určite s tými energiami stretne, 

pretože raz pride ten čas, kedy sa s nimi bude musieť vysporiadať.  

Ak tá druhá ľudská bytosť nezostane v pokore a začne bojovať, tak vytvorí presne tie isté 

energie, ktoré vytvorila tá prvá ľudská  bytosť, ale v tej pozície obete to nebude vidieť a zostane 

to pred ňou skryté. 

Práve tým, že tie energie zostávajú pred ňou skryté, tak potom  aj v línií času jej bytia,                 

je pre ňu oveľa ťažšie si toto potom uvedomiť aj v tých nasledujúcich životoch.  

Ak sa stane, že v živote je ľudská bytosť pyšná, nadradená, povýšená a vedome aj s tou 

pýchou voči tým druhým ľudským bytostiam koná, tak všetci ostatní ľudia vidia a vedia aká je, 

lebo ona svoju pýchu neskrýva, otvorene ju ukazuje voči druhým  ľudským bytostiam a aj keď 

koná v tej pýche, tak v tej podstate je k nim úprimná, pretože tú svoju pýchu priznáva.  

Priznáva ju sama pred sebou a priznáva ju  aj voči ostatným ľudským bytostiam.  

Ale, ak sa tá pýcha v ľudskej bytosti vytvorí v tej skrytej forme, tak potom aj v línií 

času v tej skrytej forme sa ďalej snaží pôsobiť, aby tú ľudskú bytosť mohla ľahšie 

ovládať. Tak napríklad sa potom stane, že tá ľudská bytosť vo vzťahu k ostatným 

ľudským bytostiam pôsobí ako anjel, stelesnenie dobra a pokora sama, ale práve opak je 

pravdou a tá ľudská bytosť je v tej podstate voči tým druhým nesmierne krutá a zákerná, 

bezohľadne a kruto zabíja a vraždí bez toho, že by svojim vonkajším prejavom tie  druhé 

bytosti na to upozornila.  Takéto správanie ľudskej bytosti je oveľa ťažšie  prehliadnuť. 

Tá ľudská bytosť je v tej svojej podstate falošná, hrá s druhými veľmi zákernú hru 

a vtedy jej krutosť dá sa povedať , že je bezbrehá.  

Tie ostatné ľudské bytosti vôbec netušia pravdu o tom, že s akým krutým človekom 

sa stretli a preto vôbec samých seba pred ňou nechránia.   

O to  je potom bolesť, ktorá sa v tej ľudskej bytosti vytvorí väčšia a ľahšie ju 

stiahne do tej roviny pozície obete.  

Toto je práve to spolupôsobenie strachu a v tomto prípade strach dokáže stiahnuť tú 

druhú ľudskú bytosť do pozície obete, ale táto pozícia obete je skrytá. 

Ona je skrytá aj pred tou ľudskou bytosťou samotnou a je skrytá aj pred ostatnými 

ľudskými bytosťami navonok.  



Jedným z takýchto príkladov konania ľudskej bytosti, je v dejinách práve Lucrezia Borgia.  

Pretože s jej anjelskou tvárou, krehkou a etérickou postavou,  nikto nepredpokladal, že v tejto 

nebesky krásnej bytosti, može byť ukrytá taká nesmierna krutosť,  tak sa mnohí  ľudia vôbec pred ňou 

nechránili a preto sa  nevedeli a ani sa nedokázali postaviť sami za seba.  

Tým, že ona to nemala vedomé, ale tá pozícia obete v nej bola skrytá, veľmi vela ľudských 

bytostí počas svojho života stiahla do energetickej roviny pozície obete, v ktorej ona sama bola.  

Toto je ten rozdiel, keď tá pýcha pôsobí vedome a keď nevedome.  

Keď pýcha ľudskej bytosti pôsobí vedome, tak tá druhá  ľudská bytosť vie koho 

má proti sebe a naozaj v tej svojej múdrosti a pokore ustúpi, dokáže cez tú pokoru tie 

energie zneutralizovať. Častokrát sa to proste rozplynie a potom príde  k ZMIERENIU.  

Kdežto, keď je to skryté a tá ľudská bytosť to nevidí a  nevie , že tá bytosť,  ktorá 

stojí oproti  nej,   má v sebe pýchu obete, tak ona ju do tej priepasti, do tej roviny a 

pozície obete vtiahne.  

Treba si uvedomiť, že Lucrezia Borgia ako ľudská bytosť nemala zvedomené, že v svojom 

živote konala kruto a že na jej príkaz bolo zabitých veľmi veľa ľudí a zmarených veľa ľudských 

životov a zároveň vytvorila nesmierne vela bolesti v tých, ktorí prežili. Ona si sama o sebe myslela,                

že  je dobrá, láskavá, milujúca a že  koná len dobro.  

Toto je tá falošná ilúzia a falošné obrazy, ktoré v nej ego vytvorilo a Lucrezia nedokázala vôbec 

vidieť to, že ako ľudská bytosť v tom svojom rozhodovaní a konaní vo vzťahu k druhým ľudským 

bytostiam bola nesmierne krutá, chladná a bezcitná. A samozrejme ona v tej pozícií obete potom aj 

sama zotrvala a s tým pocitom obete aj zomrela.  

A je to tak preto, že sa k nej ešte v tom živote, ktorý žila,  vrátila časť energií, ktoré ona sama 

vytvárala, čo je dôsledok posobenia vesmírneho Zákona zachovania energie.  

Práve tieto energie, ktoré sa k nej vrátili, jej potom z tých nevedomých rovín zvedomili tú 

rovinu pozície obete, ktorú ona sama pre seba začala vedome vnímať.  

Avšak pretože ona nedokázala prijať v tom živote zodpovednosť za svoje vlastné skutky, 

rozhodnutia a konanie, nedokázala prijať ani súcit, ani pokoru a v tom živote to nedokázala  sama sebe 

odpustiť a celý ten pocit viny a aj svoju vlastnú zodpovednosť preniesla na tých druhých.  

A teraz si uvedomte ten historický rozdiel, ktorý je zaznamenaný.  

Tým, že Lucrezia sama to mala skryté a hoci ona vedome zavraždila a dala zavraždiť veľmi 

veľa ľudských bytostí, táto Pravda o jej konaní,  je skrytá aj v histórii.  

Naproti tomu Napoleon, ktorý otvorene v tej pýche konal, je vo vašej historií ako krutovládca 

zapísaný, čiže jemu to potom tá spoločnosť priznala, ale Lucrezii nie a ona zostala tou nežnou a 

éterickou bytosťou z pohľadu historického vnímania jej konania. 

Samozrejme, čím je daná väčšia moc do rúk toho človeka, čím viacej 

ľudských bytostí mu odovzdá svoju ZODPOVEDNOSŤ, tým viacej ľudských 

bytostí v dôsledku krutosti toho človeka a jeho konania, potom zomrie.   

Toto je príklad mnohých vládcov a z vašej nedávnej histórie ním bol Napoleon, belgický kráľ 

Leopold II., Stalin, Hitler, Musolini, Mao Ce-tung, Pol Pot, ale aj rímsky cisár Nero, ktokoľvek z tých 

krutovládcov, ktorí v dejinách ľudskej spoločnosti vám vládli a je to  prepojené a previazané so 

zodpovednosťou, ktorú tejto ľudskej bytosti odovzdáte. 



To čo si potrebujete uvedomiť, aby ste to ľahšie chápali je to, že všetko pôsobí v 

dualite a preto to dokáže pôsobiť na obidvoch stranách kyvadla.  

Na jednej strane to môže byť zvedomené a samozrejme na druhej strane je to 

skryté, ale zapamätajte si, že je to tam a je to aj rovnako silné ako na tej strane, na ktorej 

je to zvedomené.  

Preto pýcha pôsobí rovnakou silou aj v tej nadradenej ľudskej bytosti, ktorá tú 

pýchu priznáva, ale aj v tej ľudskej bytosti, ktorá je v tej energetickej rovine a pozícii 

obete a ktorá tu pýchu skrýva sama pred sebou a aj pre tými ostatnými.  

Toto je Vesmírny zákon duality a z tohto vyplýva ešte jedno pravidlo a to je to,             

že všetko to, čo vytvoríte a čo si myslíte, že je prospešné, môže niekto iný zneužiť vo váš 

neprospech. 

Aby ste sa dokázali vrátiť k Láske, Zmiereniu a Mieru, sami v sebe, sami so sebou 

aj v celej spoločnosti, potrebujete sa vrátiť k hlbokej múdrosti vašich predkov, ktorí 

dokázali žiť svoje životy v Pokore a Rovnocennosti s celým stvorením na Matke Zemi.  

Oni tú hlbokú múdrosť vyjadrili v prísloviach: “Nerob druhému to, čo nechceš aby 

tí druhí robili tebe” a v prísloví, “Kto druhému jamu kope, sám do nej padá”.  

Toto je dôsledok Vesmírneho zákona zachovania energie. Vždy sa k vám vráti to, 

čo sami vytvárate, lebo to zostáva energetickou súčasťou vašej bytosti.  

Práve preto ste v plnej miere ZODPOVEDNÍ za všetko to, čo sa vo vašom 

živote deje a za to čo sa stane súčasťou vášho života.  

Závisí to len od vášho vlastného vnútorného postoja, či tie energie posilníte, 

alebo ich dokážete v LÁSKE a ODPUSTENÍ  v tej POKORE opäť transformovať 

na LÁSKU a ZMIERENIE, čo vám prinesie ten VNÚTORNÝ POKOJ a MIER.  

Ak to dosiahnete voči sebe samým, dokážete to urobiť aj ako spoločnosť.  

A toto je uzatvorený kruh. 
 

Ak začnete vnímať nesmierne hlbokú múdrosť a hĺbku týchto prísloví vašich 

predkov, umožní vám to, aby ste prestali skĺzavať do tejto roviny pozície obete, pretože                    

v nej potom práve preto, že tá pýcha zostáva skrytá, vytvárate energeticky nesmierne 

silné kliatby, prekliatia, prísahy, rôzne vyhlásenia, prehlásenia a zákazy, ktoré vás v tých 

nasledujúcich životoch energeticky zväzujú cez vzorce správania, ktoré vaše ego na 

základe týchto energií vytvorí vo vašich nevedomých rovinách.  

       Je to potom práve vaše ego, ktoré vám nedovolí, aby ste konali iným spôsobom.  

Preto sa vám častokrát stane, že si až neskôr uvedomíte, že ste nechceli konať tak 

ako ste konali, že ste nechceli kričať, že ste nechceli nadávať, že ste sa nechceli hádať,                

že ste pôvodne nechceli spáliť všetky mosty za sebou, že ste nechceli tej druhej  ľudskej 

bytosti ublížiť tak veľmi, že vás vo svojom živote už nechce vidieť a že ste vôbec nechceli 

konať tak, aby sa všetko zničilo a pokazilo, ale napriek tomu sa tak stane. 


