
PÝCHA OBETE – 1.časť 

  

Prosím o vysvetlenie PÝCHY OBETE, ako  vzniká a čo sa vtedy v ľudskej bytosti  deje. 

Ak sa ľudská bytosť nachádza v rovine obete,   často krát sa v nej vytvoria negatívne 

pocity  bezmocnosti a najmä bolesť vo význame nie len spáchania tej krivdy, ale aj v tom  že 

“niečo”  bolo na ňu hodené  a tieto pocity tá ľudská bytosť  nevie a nedokáže spracovať.  

Ten pocit obete vlastnej  bezmocnosti, je v skutočnosti ten obraz pýchy, ktorú tá 

bezmocnosť spôsobí. Toto je mechanizmus, ktorí ľudia zatiaľ veľmi málo chápu a nerozumejú 

mu a preto sa pýtajú : “ako môže mať obeť pýchu” ?   

Ono to vo vnútri ľudskej bytosti vytvára vnútorný konflikt, zlosť, hnev, nenávisť, ktorá 

vyplýva nie len z nepochopenia  a potom príde  tá otázka: “že prečo ja”?   

Ale ľudia nevidia, že za tým stojí práve tá bezmocnosť, lebo vtedy sa ľudská 

bytosť  hnevá, že nevie niečo zmeniť, ale závisí to aj od sily vlastného ega, ktoré tú ľudskú bytosť 

nabáda k takému správaniu a za tým je obyčajný strach, ktorý manipuluje a teda zakrýva tú 

objektívnu pravdu a realitu tej ľudskej bytosti, čiže ona to potom nevidí.  

Keďže je všetko so všetkým prepojené tak potom  tí dvaja ľudia, ktorí sú účastní tej 

situácie majú medzi sebou problém a preto sú potom títo ľudia previazaní energeticky 

a vzťahovo. Preto potom paradoxne aj ten druhý človek , ktorý je v tom probléme 

zainteresovaný, to nevidí tiež.  

Čiže sú to dve ľudské bytosti, ktoré majú zastretú tú objektívnu pravdu a realitu.  

Každá z nich vidí niečo iné, nie len preto, že každá ľudská bytosť vidí ten problém z iného 

uhľa pohľadu, ale zároveň každá tá ľudská bytosť na základe svojej úrovne duchovného 

poznania a vnímania a ako je ďaleko na svojej ceste vývoja, tak  tie veci vníma aj z tohto uhľa 

pohľadu.  

Ak sa stane, že každá z tých dvoch ľudských bytostí  ide inou cestou, nevedia sa stretnúť 

v tom riešení a preto vznikne to  nedorozumenie až konflikt a teda tam vznikne rola obete na 

obidvoch stranách a preto riešenie tejto situácie, nie je v tom konkrétnom živote možné.  

  

Prišiel obrovský mixér a bolo mi povedané, že mám vstúpiť dovnútra. 

Ja teda  nie som ochotná tento príkaz vyplniť, lebo vidím nože vo vnútri mixéra a hrany ich 

čepelí sú veľmi ostré a uvedomujem si, že by ma to rozsekalo.  

Povedala som, že pokiaľ nebudú vymenené tie  ostré nože, len  za paličky na miešanie, tak tam 

nepôjdem a nevstúpim do toho mixéra. 

Niečo vo mne, sa mi smeje, že aj tak tam vojdem.  

Nemám to zatiaľ tak, že by som vstúpila dovnútra toho mixéra.  

Ja to mám v sebe tak, že určite tam nevstúpim, pokiaľ tam budú tie ostré nože.  

Môže byť tá skúsenosť zaujímavá, ale nemám záujem sa rozmixovať na kašu.  

Ja mám zatiaľ v sebe stále NIE. 

To niečo iné vo mne,  mi hovorí, že určite príde čas, keď tam sama vstúpim.  

Ja som ochotná to pripustiť za tej podmienky, že sa to vymení, že tam nebudú tie ostré nože, ale 

paličky, ktorými sa len mieša.  



Zatiaľ sa tak nestalo.  

Je to teraz vo mne také veselé, lebo “ Ja” hovorím, že nie, nie, nie. 

A  “niečo” vo mne hovorí,  že áno,  áno, áno.  

Tak tam na seba pozeráme a to  “niečo” sa na mňa vyškiera. 

Je to iná rovina mňa samej, neviem či je to ego, alebo iná rovina, ktorú  zatiaľ neviem 

pomenovať, ale ako keby  sme stáli proti sebe.  

Viem, že to jedno  som  “JA”  ako celok, a to druhé  tiež som  Ja, ale ono má inú predstavu ako 

“JA” celok. To druhé  Ja, je asi ego, lebo je veľmi sebaisté v tom, že určite tam raz vstúpim.  

Ono vie, že Ja urobím ten chybný krok a  je si úplne isté, že sa pomýlim a že raz sa tam 

dostanem.  

Skôr či neskôr sa tak stane.  

Ono to vie a je o tom 100% presvedčené.  

JA ako “JA” celok sa snažím, aby som tam nevstúpila, či už zámerne, alebo že by som urobila 

chybu, že by som sa pomýlila  a nevedome by som sa tam dostala.  

Vôbec ma to tam neťahá.  

Viem že ten mixer  tam je, som si vedomá toho, že aj toto je jedna možnosť a je súčasťou 

môjho života, ako jedna z možností, ale vedome sa jej vyhýbam.  

Nemám záujem tam vstúpiť a ani nie je mojim cieľom, aby som si to skúsila.  

Ako keby som niekde hlboko v  sebe vedela, že zranenia. ktoré by potom prišli, sú doslova 

nezlučiteľné so životom. Ked si rozmixovaná na kašu, tak nemôžeš žiť.  

To proste vyplýva zo zákonitostí hmoty.  

A zároveň v svojom vnútri viem, že tie rany, ktoré vedia takéto nože spôsobiť sú nesmierne 

hlboké a sú nevyliečiteľné.  

Nedajú sa uzdraviť.  

Naozaj spôsobujú smrť.   

Toto proste viem.  

Toto Poznanie  je mojou súčasťou.  

Mám tú skúsenosť.  

Dokonca mám pocit, že toto zariadenie, ten mixer je súčasťou každého môjho života.  

Proste sa s ním narodím, on tam niekde vo mne  je uložený, ako jedna z možností, proste niekde 

v mojom energetickom poli je uložený.  

Keď ako ľudská bytosť vedome kráčam životom a vedome si dávam pozor, tak sa mu naozaj 

môžem vyhnúť, že doňho v tom živote nespadnem.  

Ale táto druhá časť mňa, ktorá sa mi vysmieva a ktorá vie a je presvedčená,  že raz doňho 

spadnem, ako keby tú myšlienku človeku podsúvala.  

Doslova je to tak, ako sa kedysi robili pasce na mamuty.  

Čiže kráčaš po nejakej ceste a nevidíš, že je tam zakrytá hlboká jama, pretože je tam tráva, 

chodník a ty po ňom kráčaš a zrazu sa to pod tebou preborí a ty spadneš do toho zariadenia, lebo tá 

druhá časť mňa samej zámerne tú jamu vykopala, a zámerne ju skryla pod tú trávu a keď si to 

nevšimneš na tej ceste, po ktorej kráčaš, tak do tej jamy naozaj spadneš. Tá cesta je falošná.  

Keď ľudská bytosť pomaly kráča po nejakej ceste, akoby dokáže vidieť ten rozdiel napr. Vidí 

zmenu v kachličkách, že tu sú zrazu iné, opravované, čiže keď má tú plnú pozornosť Tu a Teraz, vie sa 



sústrediť, dokáže si to všimnúť, môže sa zastaviť a vie, že tam niečo bolo urobené a keď je v tej plnej 

pozornosti tak to miesto obíde.  

Ale keď je tá ľudská bytosť  v nejakej euforií, rozjarenosti, alebo si niekde  ulieta preč, alebo 

napríklad behá po lúke plnej kvetov úplne očarená tou krásou kvetov, či slnečného dňa a nepozerá sa 

pod nohy kade kráča, tak do tej pasce- jamy,  veľmi ľahko spadne, lebo si to nevšimne.  

Čiže je veľmi dôležité byť sústredený v tom prítomnom okamihu Tu a Teraz a vedome vidieť 

kam kráčame, kam nás tá cesta vedie. Je potrebné aby sme prestali lietať kade tade bezhlavo, lebo 

vtedy nevnímame tú realitu cesty,  ktoru chceme ísť, lebo vtedy nevieme prehliadnuť nastražené pasce 

a tým, že je to schované a skryté naozaj pod zemou  a je tam vytvorená falošná ilúzia lúky, alebo 

chodníka,  tak proste do toho mixeru spadneme.  

Ten mixer je samozrejme veľmi vysoký a je oveľa vyšší ako ľudská bytosť, má hladké steny, 

teda človek z neho nevyskočí von a  ani nevyskoči tak vysoko, aby sa vedel zachytiť jeho okraja. 

Keď sa aj človek snaží vyskočiť, tak častokrát dopadne na ostré nože, zraní si tie nohy a nevie 

potom kráčať ďalej po tej ceste, lebo tie rany sú veľmi hlboké a on z nich krváca.  

Začne sa hnevať,  že nedával pozor a že nevidel,  že tá cesta tam bola zmenená a ani 

nezbadal  ako a naozaj sa v tom mixeri ocitol.  

Ale tá druhá časť tej ľudskej bytosti a teraz vnímam, že sa prezliekla, už má iné šaty a je to taký 

mužíček s veľkým cylindrom, ktorý sa  veľmi rehoce a tancuje. 

On tej ľudskej bytosti hovorí:  že on vedel, že ju dostane a že ona bola naivná, pretože vôbec 

nevie rozoznať tie pasce, ktoré on pripravil a pre ňu nastražil, pretože oni vyzerajú ako tá objektívna 

realita a vôbec sa nelíšia od toho ostatného, čo sa okolo tej ľudskej bytosti nachádza.  

On proste vie, že ona to nedokáže rozoznať. 

On vie,  že ona nevie rozoznať tú objektívnu realitu od falošnej ilúzie, ktorú on vytvoril.  

Hovorí teraz, že “ On” to vytvára už tisíce rokov a “On” sa veľmi zdokonalil a vie vytvoriť ten 

falošný obraz a ilúziu tak, že ju tá ľudská bytosť  od tej objektívnej reality nerozozná. “On” to vie.  

Tá ľudská bytosť je tá, ktorá o tom nevie, pretože si v pýche tej ludskej 

bytosti ako takej, vôbec nepripustí tú skutočnosť, že by ona nevedela rozlíšiť 

objektívnu realitu od falošnej ilúzie.   

Práve táto pýcha tej falošnej hrdosti na to, že ona je tá ľudská bytosť, mu 

vlastne umožnuje vytvoriť tie falošné obrazy tak, aby ich od objektívnej reality 

nevedela rozlíšiť, lebo tá pýcha falošnej hrdosti na to, že “ja som človek - koruna 

tvorstva”, tú ľudskú bytosť zaslepila.  

Ten mixer, do ktorého ju potom chytí, kam spadne, je POZÍCIA OBETE.  

A tá ľudská bytosť  tú pýchu už má sama v sebe, v okamihu,  keď do toho 

mixéra spadne. Už tam niekde vo vnútri ľudskej bytosti, tá pýcha proste je.  

Práve hnev tej ľudskej bytosti,  že sa potom ona sama nedokáže  z toho 

mixéra dostať von, spôsobuje tú jej bezmocnosť.  

V tej bezmocnosti nevie ako ľudská bytosť sama sebe Odpustiť,  že ona síce 

videla falošnú ilúziu , ale myslela si, že je to objektívna pravda a nedokázala to od 

seba rozlíšiť a preto sa v tom mixeri ocitla. 


