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Pre ľudskú bytosť je veľmi ťažké vyjsť z toho mixéra obete von, pretože pri každom pokuse 

vyskočiť a zachytiť sa okraja si pri následnom dopade, spôsobí sama sebe veľmi hlboké rany, ktoré jej 

spôsobujú bolesť a krvácajú.  

Takže ani nie je potrebné ten mixer roztočiť a vlastne tá ľudská bytosť si sama sebe 

spôsobí      v tej pozície obete, také nesmierne veľké zranenia, na základe, ktorých zomiera.  

Málo kedy sa stane, že to ego ten mixer aj zapne a roztočí to, aby tú ľudskú bytosť zraňovalo 

ešte viacej tým mixovaním, lebo ono potom väčšinou, už nemusí urobiť nič.  

Ego sa iba prizerá ako sa tá ľudská bytosť sama zraňuje pri tých pokusoch dostať sa von a 

len  sa nečinne prizerá ako postupne stráca svoje sily a ako zo všetkých tých rán, ktoré si sama sebe 

spôsobí, z nej pomaly ten život uniká preč.   

Bez vlastnej pomoci sa ľudská bytosť z toho mixéra, čiže  doslova z tých 

hlbokých zranení, čo je energeticky ten  pocit obete v nej vytvára, nevie dostať von.  

Táto ľudská bytosť potrebuje,  aby jej naozaj niekto pomohol, kto jej podá pomocnú ruku, alebo 

hodí záchranné lano, aby ju z tej pozície obete a jej pýchy vytiahol von.  

Tá ľudská bytosť sa  nevie dostať z toho mixéra z pozície obete bez vlastnej pomoci práve 

preto, že neprijala zodpovednosť za to, že do nej spadla.  

V prijatí Zodpovednosti jej bráni práve tá pýcha falošnej hrdosti, že ona je 

tou ľudskou bytosťou, ona je tou  korunou tvorstva a ako ľudská bytosť je tou 

najmúdrejšou a najinteligentnejšou bytosťou tu na Matke Zemi.  

Táto falošná hrdosť vás ako ľudské bytosti zaslepila.  

Stalo sa tak v okamihu, keď ste prestali vnímať ROVNOCENNOSŤ 

všetkého života na Matke Zemi.  

Práve strata tejto ROVNOCENNOSTI vo vás zrodila túto falošnú pýchu 

hrdosti.  

A toto je uzatvorený kruh.  
  

Pre vás je dôležité, aby ste si uvedomili, že túto informáciu si odovzdávate z generácie na 

generáciu vo vašej DNA, čiže priamo sa s ňou narodíte. 

Každá ľudská bytosť sa s touto falošnou hrdosťou na to, že je ľudskou bytosťou narodí.  

Je to tak preto, že neviete stále prijať, vidieť a cítiť ROVNOCENNOSŤ 

ŽIVOTA  ako takého a myslíte si o sebe, že ste viac ako tie ostatné formy života, 

pretože VY – ľudské bytosti, dokážete rozmýšľať.   

Ale tento DAR – MYSLIEŤ, vám bol daný so zámerom, aby ste dokázali 

tvoriť a aby ste pochopili, že život ako taký, je veľmi vzácny dar a že je potrebné 

ho chrániť a že všetko okolo vás je v tej podstate živou bytosťou a preto je vo 

vzťahu k vám ROVNOCENNÉ.   



Toto Poznanie ste však stratili v  okamihu, keď ste prijali falošnú ilúziu, ktorá vám bola 

podsunutá, že VY ste viac ako to všetko ostatné, čo je okolo vás a dokonca ste v svojej pýche rozdelili 

rôzne formy života na živé a neživé. 

Avšak práve  toto rozdelenie na živé a neživé je váš veľmi veľký omyl, lebo všetko je živé.   

Až vtedy,  keď zmeníte tento omyl, ktorý ste vytvorili a stále svoje deti učíte a 

prestanete rozdeľovať jednotlivé formy života na živú a neživú prírodu, môžete 

začať vnímať ROVNOCENNOSŤ ŽIVOTA ako takého a vtedy dokážete túto 

falošnú ilúziu začať vidieť a následne zmeniť.  

Cez poznanie ROVNOCENNOSTI ŽIVOTA ako takého, môžete potom 

rozpustiť hlavu pýchy tej falošnej hrdosti na to, že VY- ako ľudské bytosti, ste 

kráľom tvorca, že vy ste ľudskou bytosť a vtedy sa k vám vráti POKORA.  

A toto je uzatvorený kruh. 
  

A poviem vám to ešte raz. 

Ak dokážete prijať ROVNOCENNOSŤ  všetkých foriem života na Matke 

Zemi, táto ROVNOCENNOSŤ rozpustí vo vás túto pýchu falošnej hrdosti a 

energeticky ju zmení vo vašej DNA na POKORU, s ktorou sa potom ako ľudská 

bytosť narodíte.  

Ak sa stane opäť POKORA súčasťou vašej DNA a VY si ju v tej genetickej 

informácii dokážete odovzdávať, tak sa vaše deti  s ňou opäť dokážu narodiť 

a  vtedy dokážete rozoznávať tieto falošné ilúzie a obrazy, ktoré vám vaše ego 

podsúva  a VY potom  dokážete vidieť tú objektívnu realitu toho, čo sa v 

skutočnosti v tej konkrétnej situácií deje a vtedy budete vedieť odhaliť aj tieto 

pasce vášho ega  a tak ich obídete a do tohto mixéra tej pozície obete nespadnete.   

A toto je uzatvorený kruh. 
  

Tým, že v súčasnosti sa každý jeden z vás s touto pýchou falošnej hrdosti už narodí,  je 

potrebné, aby ste sa naučili vidieť, čo sa deje, keď spadnete do toho mixéra, čiže do tej pozície obete.  

Každý jeden z tých nožov predstavuje veľmi hlboké energetické zranenia, takže môžete si ich 

predstaviť tak, že je to zrada, krivda, nehodnosť, zlyhanie, poníženie, odmietnutie, odvrhnutie, 

nespravodlivosť, pocit hanby, nevraživosť, pomstychtivosť, zášť, zatrpknutosť, závisť, žiarlivosť, 

nespokojnosť, očakávania, pochybnosti,  neodpustenia, a toto všetko vo vás vytvorí obrovský pocit 

viny, ktorý v prvom rade máte voči sebe samým za to, že ste sa do tejto situácie dostali, ale nevidíte to 

a obviňujete všetkých okolo seba.  

Vedome sa snažíte nájsť niekoho, teda inú ľudskú bytosť, na ktorú by ste ten 

pocit viny mohli hodiť, aby ste dokázali na tých nožoch stáť.  

Ten pocit viny, ktorý vytvoríte, je energetická tiaž, ktorá sedí na vašich 

pleciach a tlačí vás doslova do tých nožov, ktoré tie rany vo vašom vnútri 

prehlbujú.  



Aby ste tú bolesť odľahčili a tie nože neprehlbovali vaše rany, potrebujete tú 

ťarchu zo svojich pliec na niekoho hodiť.  

V podstate  je vám úplne jedno, na koho ten pocit viny hodíte len, aby sa vám 

uľavilo a tá tiaž vás netlačila dole do tých nožov.  

Preto sa vždy snažíte nájsť nejakého  ďalšieho obetného baránka, aby ste ho 

obvinili z toho, že ste sa do tej pozície obete dostali.  

Ale konáte tak nevedome a v súčasnosti  je to úplne zautomatizovaný proces, 

pretože kvôli tej prvotnej falošnej pýche hrdosti na to, že práve  VY ste tou 

ľudskou bytosťou, nedokážete vidieť, že je to vaša ZODPOVEDNOSŤ, že ste do tej 

pozície obete spadli.  

To VY ste nedávali pozor na svojej ceste životom a nevideli ste tie falošné 

obrazy a ilúzie, ktoré vám vaše ego podsunulo ako objektívnu realitu vášho života.  

Čiže VY SAMI ste dovolili svojmu egu, aby vás manipulovalo  a doslova ste 

mu naleteli.  Ale je to vaše ego, časť vás samých a preto je to v prvom rade vaša 

ZODPOVEDNOSŤ. 

Pokiaľ túto ZODPOVEDNOSŤ ako ľudská bytosť  nie ste ochotný a 

nedokážete ju prijať a to z akýchkoľvek dôvodov, tú objektívnu pravdu toho, čo sa 

stalo a mieru tej vlastnej ZODPOVEDNOSTI nikdy nedokážete vidieť ani prijať.  

A toto je uzatvorený kruh, ktorý vás v tej pozícií tej obete drží a  nedovolí 

vám, aby ste prezreli, prehliadli a tak mohli z tej pozície obete vystúpiť von. 
  

A poviem vám to ešte raz. 

A je to práve vaše ego, ktoré vám nedovoľuje vidieť objektívnu realitu toho, 

čo sa naozaj stalo a pretože ste mu dovolili, aby prevzalo vládu nad vaším životom 

a vami samými, pretože VY SAMI ste tú ZODPOVEDNOSŤ neprijali.  

Pokiaľ tú ZODPOVEDNOSŤ  nedokážete prijať, dovoľujete svojmu egu, 

aby vás týmto spôsobom manipulovalo.   

A toto je uzatvorený kruh. 

  

A poviem vám to z inej strany a inými slovami. 

Čiže v okamihu keď neviete prijať ZODPOVEDNOSŤ za svoje myšlienky, 

slová, rozhodnutia a skutky, dovoľujete svojmu egu, aby začalo s vami hrať túto 

hru a podsúvalo vám falošné obrazy a ilúzie ako objektívnu realitu.  

Vaše ego zámerne vytvorilo tieto pasce, ktoré však vôbec nevidíte, lebo tú 

ZODPOVEDNOSŤ neprijímate a práve preto do nich spadnete.  

A toto je uzatvorený kruh. 
 


