
 

PÝCHA OBETE – 4.časť 
 

Potrebujete vrátiť späť túto ZODPOVEDNOSŤ  tým ľudským bytostiam, ktorým 

patrí , aby ste prestali vytvárať túto energetickú ochranu a stenu okolo seba samých.  

Len vtedy, ak prijímate a nesiete len  svoju vlastnú ZODPOVEDNOSŤ  túto stenu 

nevytvárate a vtedy dokážete vidieť tú objektívnu pravdu toho, čo sa reálne deje.  

Umožňuje vám to práve energia SÚCITU, ktorá je vašou súčasťou, ktorou ste 

požehnávaní,  ak vedome prijímate svoju vlastnú ZODPOVEDNOSŤ. 

Ten SÚCIT ako taký, ktorý vám umožňuje, aby váš zrak zostal ostrý a zachovaný, 

aby ste videli objektívnu pravdu, vám potom umožňuje, mať hlboké POCHOPENIE a 

SÚCIT a POROZUMENIE nie len voči sebe samým,  ale aj voči tým ostatným.  

Ak máte POCHOPENIE a POROZUMENIE sami k sebe  a zároveň  aj k tým 

druhým, dostanete ako dar POKORU, ktorá vám umožní to, aby ste ich prestali súdiť, 

posudzovať a odsudzovať a práve v tej POKORE dokážete ODPUSTIŤ  SAMÝM SEBE 

a aj tým ostatným BEZ PODMIENOK. 

 A toto je uzatvorený kruh.  
  

Ak na základe týchto poznaní, dokážete zostať v POKORE, tak vtedy rozoznáte 

všetky pasce, ktoré vaše ego pre vás vytvorilo, pretože VY ich dokážete vidieť a 

rozlišovať energeticky svojím srdcom.  

Z pohľadu vašich fyzických očí tieto pasce  vášho ega totižto nie je možné vidieť, 

pretože navonok vyzerajú ako všetko ostatné dookola, ale energetické vyžarovanie týchto 

pascí je úplne rozdielne a preto ich potom VY SAMI svojím srdcom, práve cez dar 

POKORY, ktorým ste boli požehnaní,  dokážete vidieť. 

Vtedy vám POKORA pomôže v tom, aby ste túto pascu odhalili včas a aby ste do 

nej nespadli.  

A toto je uzatvorený kruh. 
  

Vedzte, že keď spadnete do toho mixéra, do tej pozície obete, bolesť,  ktorú tie nože vo vás 

vytvoria, vám pohltí a zoberie všetku, POKORU,  ktorú ste pred tým v sebe mali.  

Potrebujete tú POKORU opäť získať späť a to znamená, že musíte vedome prejsť týmto 

kruhom poznania, aby ste opäť POKORU dostali, ako dar vyšších princípov Vesmírnych zákonov. 

Zase sa vrátim k ZODPOVEDNOSTI, čo je úplne prvý krok. 

Znamená to, že prijmete ZODPOVEDNOSŤ za to, že ste VY SAMI dovolil, aby ste do tejto 

pasce spadli, že ste ju neprehliadli a že je vaša ZODPOVEDNOSŤ, že ste sa v tejto pozícií obete ocitli.  

Vtedy máte šancu, aby ste tie nože zmenili na schody a aby ste po týchto schodoch z toho 

mixéra pozície obete vystúpili von.  

Ak sa tak nestane, tak bolesť zo všetkých tých nožov, ktoré tam pôsobia, vás naozaj energeticky 

rozseká, hoci fyzicky sa hmotnému telu nemusí stať vôbec nič.  

 Zmení vás to energeticky. 



V tejto pozícií obete, keď ste naozaj zaslepení týmito hlavami pýchy, ktorým 

postupne dovolíte, aby vo vás narástli, vôbec nedokážete vidieť a prijať, že VY 

SAMI  ako ľudská bytosť z nejakej pýchy konáte a práve preto je pre vás tak ťažké z tej 

pozície obete vystúpiť von, pretože nerozumiete tomu a nevidíte, čo potrebujete zmeniť a 

urobiť na tých energetických rovinách, aby ste tieto energie sami v sebe  mohli zmeniť, 

inými slovami,  aby ste z tej pozície obete vystúpili von.  

A toto  je uzatvorený kruh. 
  

Tento princíp je v podstate veľmi jednoduchý a opakuje sa stále pri všetkom.  

Prvý krok je PRIJATIE  toho, že táto situácia je súčasťou vášho života.  

Druhý krok je prijatie vlastnej ZODPOVEDNOSTI za to, že sa táto situácia stala 

súčasťou vášho života.  

Tretí krok, je otvoriť svoje srdce LÁSKE a prijať SÚCIT, ktorý vám prichádza 

ako dar a požehnanie. Tento SÚCIT vám potom pomôže začať vidieť, že ste naleteli 

falošným obrazom a ilúziam ktoré pre vás vaše ego vytvorilo.  

Štvrtý krok, je mať ochotu to  ODPUSTIŤ SEBE SAMÝM a v tedy k vám príde 

POKORA, aby ste dokázali vidieť tú objektívnu realitu a pravdu v tej jej nahote a práve 

tá POKORA rozpustí všetky tie hlavy pýchy a VY tak dokážete ODPUSTIŤ SEBE 

SAMÝM aj  všetkým ostatným, ktorí boli účastní na tejto situácií.  

A toto je uzatvorený kruh a cesta ako z tejto pozície obete môžete vystúpiť von.  
  

Práve to vaše slobodné rozhodnutie, že sa rozhodnete ODPUSTIŤ,  je ten akt na 

základe, ktorého dostanete požehnanie energiou POKORY.  

Tá POKORA má potom v sebe tú vibračnú silu, že rozpustí tie hlavy pýchy a 

rozpustí energeticky tú pozíciu  obete.  
A to je tá vaša otázka: “že prečo ja”?    

A je to POKORA, ktorá tej ľudskej bytosti prinesie práve to hlboké pochopenie: “že prečo ja”. 

Teraz je ešte potrebné, aby ste si uvedomili, že nikdy nekonáte len vy sami, ale že sa slobodne 

rozhodujú a konajú aj tie ostatné ľudské bytosti a tak toto všetko prebieha vo vzájomnom spolu 

pôsobení tých energií, ktoré tie ľudské bytosti voči sebe navzájom vytvárajú.  

Samozrejme a preto je to potom ešte oveľa zložitejšie.  

Ale práve v tej POKORE, ak v nej dokážete zotrvať, dokážete potom vidieť a rozpliesť to 

zamotané klbko energií, aby ste mohli vrátiť energiu tej ľudskej bytosti, ktorá ju pôvodne vytvorila.  

Ak však tú POKORU nemáte, alebo ju neprijímate, nedokážete túto spleť energetických 

prepojení rozmotať, pretože ju vôbec nevidíte, nevnímate a ani necítite. 

Vtedy často krát nesprávne určíte komu tá energia patrí a to je práve ten okamih, 

kedy tú ZODPOVEDNOSŤ doslova začnete hádzať na tie ľudské bytosti, ktoré ste si                 

v svojom mylnom presvedčení vybrali, že oni sú tie, ktoré sú vinné a zodpovedné a pritom 

na nich hodíte energiu, ktorú oni vôbec nevytvorili.   

Avšak  v tom strachu, manipuláciách  a bolesti ju tieto ľudské bytosti príjmu za svoju vlastnú 

ZODPOVEDNOSŤ, ale potom s ňou samozrejme nedokážu vôbec nič urobiť.  

A tak ich do tejto pozície obete potom  vtiahnete k SEBE SAMÝM.  



Na tomto princípe ste vytvorili kolektívnu ZODPOVEDNOSŤ, ktorá potom 

umožňuje obviniť a odsúdiť určitú väčšiu a širšiu skupinu ľudských bytostí, ktoré ale             

v podstate svojho konania vôbec nič neurobili.  

Táto kolektívna ZODPOVEDNOSŤ sa potom veľmi ľahko a rýchlo prenáša na tú 

ľudskú bytosť, ktorá je súčasťou nejakej skupiny, ako na toho jednotlivca.  
Na princípe tejto kolektívnej zodpovednosti a následnej viny, boli vyvraždení Katari a zničení 

Templári a samozrejme obvinení aj Židia ako národ.  

Na tomto princípe bola založená aj inkvizícia, ktorá potom veľmi ľahko obviňovala, trestala                   

a usmrcovala práve tých jednotlivcov, ktorý sa stali pre niekoho nepohodlnými, ale zároveň dokázala 

trestať aj celé skupiny a spoločenstvá ľudí.  

Toto je veľmi silná zbraň strachu vo vašej ľudskej spoločnosti, keď sa to dostane do tejto 

energetickej roviny a vytvorí sa tento pojem tej všeobecnej viny a zodpovednosti, kedy v tej 

pomyselnej pýche obete z tej jej nadradenosti a nadutosti sa zrodí ten nový krutovládca, ktorý potom 

odsúdi a spôsobí smrť nesmierne veľkého počtu nevinných ľudských bytostí, aby tak spätne vniesol do 

vašej spoločnosti bolesť a cez túto bolesť posilnil potom váš strach zo samého seba, pretože vás vie tou 

bolesťou  a strachom  ako ľudské bytosti manipulovať.  

Toto je pôsobenie tej roviny pozície obete v tom “veľkom” a je to dôsledok Vesmírneho 

zákona: Ako hore, tak dole , ako vo veľkom tak v malom, ako vo vnútri, tak navonok. 

Čiže tak,  ako pôsobí pozícia pýchy obete vo vás samých v tej rovine jednotlivca v tom malom, 

dokáže pôsobiť  táto rovina pozície obete aj vo veľkom, čiže v spoločnosti ako takej.  

Toto si uvedomte, pretože podstatou roviny tejto pozície obete je krutosť.  

Tá krutosť sa dosahuje práve tým množstvom tých ostrých čepelí, ktoré sú umiestnené na 

spodku mixéra. Čím väčšiu bolesť vytvoria, s  tým  väčšou krutosťou sa tá ľudská bytosť rozhoduje a 

koná voči tým ostatným ľudským bytostiam, ktoré potom súdi a trestá.  

Ak sa tak udeje v tom veľkom, čiže v rovine ľudskej spoločnosti,  tak krutosť,  ktorá ju zasiahne 

je tak silná, že rany, ktoré spôsobí v tej ľudskej spol potom pretrvávajú desiatky až stovky rokov.  

Práve cez tú bolesť,  ktorú tá krutosť spôsobila, ten strach potom umocňuje svoju pozíciu na 

Matke Zemi naozaj veľmi dlhý čas. Dosahuje to tým, že si tá ľudská spoločnosť potom vytvára 

pomyselných nepriateľov voči, ktorým z tej pozície obete bojuje, trestá ich a odsudzuje na základe tej 

falošnej kolektívnej zodpovednosti a viny, ktorú na tie ľudské  bytosti hádže.  

Energia tohto strachu je tak silná, že nedovolí tým ľudom, aby otvorili svoje srdcia 

LÁSKE, aby mohol do nich vstúpiť SÚCIT a oni mohli vidieť túto falošnú ilúziu, ktorú im strach 

predkladá a ukazuje. Tu je potom možné dosiahnuť zmenu, len zmenou vedomia ľudských 

bytostí tým, že oni dokážu prijať nové poznania, ktoré k nim prichádzajú pomocou majstrov, 

ktorí sa na Matku Zem zrodia ako ľudské bytosti a ktoré aj za cenu vlastného života pomáhajú               

v tej POKORE otvoriť srdcia ľudských bytostí, aby túto falošnú hru strachu dokázali prezrieť.  

Až zmenou poznania tých ľudských bytostí je potom možné prezrieť a uvidieť tú falošnú hru 

strachu a cez ten SÚCIT a POKORU rozpustiť tú kolektívnu hru obete a viny, aby ste z nej ako ľudská 

spoločnosť dokázali vystúpiť von.  

      Zapamätajte si, že vždy keď bojujete, máte v sebe pýchu.  

     Jedine, keď ste naplnení POKOROU, prestávate bojovať.  


