
PÝCHA OBETE – 3.časť 
  

Tým, že tie ostré nože,  keď sa ocitnete v tom mixéri obete, vám spôsobujú 

nesmierne veľké a hlboké rany, vám ten hnev, nenávisť a bezmocnosť, že sa neviete  z tej 

situácie dostať von, neviete ju zmeniť a samých seba vnímate ako tú obeť, cez vase ego, 

prinesie pýchu nadradenosti nad tými druhými, že vy máte právo ich súdiť, odsúdiť a 

trestať za to, že vy ste sa v tej pozícií obete ocitli.  

V tejto chvíli okrem tej hlavy pých falošnej hrdosti sa vám zároveň zrodila aj hlava 

pýchy  nadradenosti nad tými ostatnými ľudskými bytosťami.  

Prináša vám to pocit nie len, že VY ste lepší ako tí ostatní, ale že ste viac ako tí 

ostatní a tak vo vás to zrodí aj pýchu moci, že vy máte tú moc tých ostatných trestať.  

Tak ich potrestáte tým, že im odmietnete dať ODPUSTENIE, že na nich prenášate 

svoj vlastný pocit viny a hádžete na nich svoju vlastnú ZODPOVEDNOSŤ.  

Ale práve preto s tým nedokážete nič urobiť, neviete z tej situácie vystúpiť von, 

lebo všetky tieto hlavy pýchy vás úplne zaslepili, takžte ani nevidíte, že jediný nástroj, 

ktorý vám v tejto chvíli môže pomôcť je ten, že prijmete svoju vlastnú 

ZODPOVEDNOSŤ za to, že ste sa v tejto pozícií obete ocitli, že ste sami dovolili, aby  ste 

boli manipulovaní a klamaní a že ste do tejto pasce spadli. 

Až keď prijmete túto ZODPOVEDNOSŤ,  LÁSKA vám  v 

srdci vytvorí SÚCIT, aby ste to vedeli ODPUSTIŤ SAMI SEBE. 

Energia súcitu všetky tie ostré nože obalí ako keby fóliou.  

Tá fólia ostrie tých nožov otupí, vytvorí na nich ploché hrany, ktoré vás 

prestanú rezať a to ODPUSTENIE SAMÝM SEBE  má ten dar, že energeticky tie 

nože usporiada nad sebou a oni prestanú byť v jednej rovine a VY po nich môžete 

vyjsť z tohto obrovského mixéra von ako po schodoch, alebo ako po rebríku.  

Len sila vlastného ODPUSTENIA SAMÝM 

SEBE, vás z tej pozície obete, dokáže vyviesť von. 

 A toto je uzatvorený kruh. 
  

Avšak väčšina ľudských bytostí ak do tejto pozície obete spadne, a vytvoria sa v nej tie hlboké 

zranenia z tých ostrých nožov, ktoré sú na spodku jeden vedľa druhého položené, nedokáže nájsť v 

sebe silu, aby prijala vlastnú zodpovednosť za to, že sa v tomto mixeri ocitla.  

Je to tak preto, že je úplne zaslepená hlavami pýchy,  ktoré ju ovládli a tú svoju vlastnú 

zodpovednosť odovzdala tým druhým  ľudským bytostiam, ktoré sú súčasťou tejto situácie.   

A tak na nich preniesla vinu za bolesť a zranenia, ktorú cíti v svojom vnútri.  

Ťarcha tej ZODPOVEDNOSTI,  ktorú na tie druhé ľudské bytosti hodila,   ak ju 

oni príjmu, tak  ich stiahne do rovnakej pozície obete, v ktorej sa nachádza tá prvá 



ľudská bytosť a tak obidve samé seba vnímajú, že sa stali obeťou tejto situácie a 

navzájom na seba prenášajú svoju vlastnú zodpovednosť, neodpustenia a pocity viny a 

tieto negatívne energie vytvoria medzi nimi priepasť veľmi hlbokého nedorozumenia, 

ktoré  často krát  v tom živote už nedokážu preklenúť, pretože ani jedna z nich v tej 

pýche obete nemá záujem, aby cez tú priepasť postavila akýkoľvek most, po ktorom by 

mohla prejsť k tej druhej bytosti.   

Ak nedokážu prehliadnuť tieto falošné obrazy, ilúzie a hry svojho vlastného ega, 

tak v tom živote už nenájde cestu spät.   

A toto je uzatvorený kruh. 
  

            Túto situáciu je možné zmeniť len s energiou POKORY. 

 V súčasnosti však pokora nie je automaticky súčasťou ľudských bytosti, ale  prichádza ako dar 

vyšších princípov Vesmírnych zákonov, keď ľudská bytosť na základe svojho vlastného poznania a 

prežitých skúseností, je ochotná urobiť zmenu v svojom vlastnom bytí a prijme ZODPOVEDNOSŤ za 

to, čo sa jej v živote deje a  prestane obviňovať tie druhé  ľudské bytosti z toho, čo je súčasťou jej 

života.  

Práve to, že ľudská bytosť prijme tú svoju vlastnú ZODPOVEDNOSŤ  a cez 

dar  SÚCITU a POCHOPENIA  je ochotná a schopná začať ODPÚŠŤAŤ, dostane ako 

dar aj POKORU.  

Vtedy v tej POKORE si potom dokáže uvedomiť a prezrieť práve tú skutočnosť, 

že sa mýlila a s tou POKOROU v srdci potom vie postaviť ten most, aby po ňom mohla 

prejsť k druhej  ľudskej bytosti a spoločne z tohto mixéra pozície obete potom mohli ruka 

v ruke vystúpiť von.  

A toto je uzatvorený kruh. 
  

Energeticky tu nastáva další dej a to ten, že obidve ľudské bytosti, ktoré sa v tom 

mixéri pozície obete ocitli,  je potrebné, aby boli ochotné prijať svoju vlastnú 

ZODPOVEDNOSŤ, aby sa tie ostré čepele tých nožov zaliali fóliou a vytvorili ploché 

hrany, aby prestali byť ostré, pretože ak tak koná len jedna  z nich a tá druhá ľudská 

bytosť necháva tie nože ostré, tak aj keď tá prvá ľudská bytosť začne cez LÁSKU a 

ODPUSTENIE budovať tie schody,  po ktorých by mohla vyjsť von, ale tá druhá ľudská 

bytosť  tak nekoná a jej nože ostávajú ostré, tak tie schody rozsekajú a nie je možné 

potom vystúpiť z tejto pozície obete von ani jednej z nich.  

Pretože v tej hlbokej bolesti si ju potom navzájom jedna druhej začnú zrkadliť. 

Ale pretože  v pýche tej obete zostávajú obidve slepé, nevidia, že si to navzájom 

zrkadlia a tak v tom konkrétnom živote to nedokážu zmeniť.  

A toto je tiež uzatvorený kruh, ktorý strach vedome vymyslel k tomu, aby 

prostredníctvom tej ľudskej bytosti, ktorá nedokázala túto pascu vidieť a spadla do tejto 

pozície obete,  mohol do nej strhnúť aj tie ľudské bytosti, ktoré pasce svojho vlastného 

ega dokázali prehliadnuť.  

A tak si ten pocit krivdy a obete  zrkadlia navzájom, ale vôbec to nedokážu vidieť.  



Práve preto ako ľudské bytosti nevidíte a nerozumiete tomu, že v tejto pozícii obete konáte vo 

veľmi veľkej pýche.  

Nevidíte, že táto pýcha obete,  je rovnako veľká , ako pýcha tej ľudskej bytosti, ktorá aj 

navonok sa chová nadradene, povýšenecky, arogantne a naduto a ona túto svoju pýchu neskrýva 

a  preto jej pýcha je viditeľná všetkým.  

Je to tak preto, že  táto ľudská bytosť si je svojej nadradenosti vedomá a práve preto v dôsledku 

moci, ktorú má s tou nadradenosťou voči ostatným ľudským bytostiam koná.  

Ale v pozícií obete je táto vaša pýcha skrytá, nie je viditeľná pre ostatné ľudské 

bytosti a preto zatiaľ nedokážete vidieť, že pýcha, s ktorou koná ľudská bytosť z pozície 

obete, je rovnako veľká, ako pýcha,  s ktorou koná nadradená ľudská bytosť, keď svoju 

pýchu otvorene tým druhým dáva najavo.   

Energeticky je ich pôsobenie rovnaké, len  jedna je viditeľná a odkrytá a druhá je 

zamlčaná a skrytá.  

Toto je vedomá hra strachu vášho ega, aby vo vás bolesť,  ktorou vás strach chce 

prinútiť, aby ste bojovali môže vytvárať.  

Pretože v okamihu akonáhle vás prinúti bojovať, vytvoríte veľmi veľa bolesti aj v 

tých ostatných ľudských bytostiach a  už sa to netýka len vás samých, čiže tej jednej 

konkrétnej  ľudskej bytosti, ale ten boj energeticky zasiahne celú skupinu, spoločenstvo, 

národ, dokonca môže zasiahnuť aj všetky ľudské bytosti žijúce na Matke Zemi.  Následne 

cez bolesť, ktorú vo vás vytvorí, vás potom strach veľmi ľahko dokáže manipulovať.  

A to je uzatvorený kruh. 
  

Toto je ten dôvod, prečo vám strach zakryl a to vedome, podstatu toho, ako energeticky konáte, 

keď sa ocitnete v tejto pozícií obete.  Práve preto je pre vás tak ťažké vidieť, že v rovine pozície obete, 

konáte s nesmierne veľkou pýchou.  

Aby sa to zmenilo vo vás, ako jednotlivcovi, ale zároveň aj v celej ľudskej 

spoločnosti je v prvom rade potrebné, aby ste sa naučili prijímať svoju vlastnú 

ZODPOVEDNOSŤ a  zároveň prestali prijímať ZODPOVEDNOSŤ tých druhých do 

svojho energetického poľa.  

ZODPOVEDNOSŤ tých druhých ľudských bytostí v okamihu keď ju prijmete do 

svojho energetického poľa vytvorí vo vás veľmi veľkú tiaž a táto tiaž začne v bunkách 

vášho fyzického tela vytvárať odpor voči tomu, že ju musia niesť, že ste svoje bunky 

energeticky touto cudzou ZODPOVEDNOSŤOU zaťažili.   

Neviete s ňou pracovať, neviete ju nijakým spôsobom zmeniť.  

Táto energia je príliš ťažká, je doslova pre vaše bunky drtivá a tak si oni same začnú vytvárať 

energetický ochranný obal,  ako keby štít, aby dokázali chrániť samé seba.  

Čím viacej tejto cudzej ZODPOVEDNOSTI prijímate, tým väčší a hrubší 

energetický štít okolo seba vytvárate.  
Práve tento energetický štít vám potom následne spôsobí tú slepotu, pretože nedokážete vidieť, 

čo sa naozaj reálne deje za touto energetickou stenou, ktorú ste si okolo seba vytvorili ako ochranu.  
 


