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Žiaľ,  koho raz toto koleso chamtivosti pohltí, veľmi ťažko tá ľudská bytosť 

v tom konkrétnom živote, potom z neho dokáže vystúpiť a naozaj zostáva úplne slepá, 

pretože chamtivosť nielenže vám zaslepí váš zrak, chamtivosť je taká silná, že ona vám 

tie oči vypáli a tak aj keď niekedy sa môže stať,  že pokora vám pomôže odkryť ten 

závoj,  ktorým vám pýcha zaslepila zrak, tak v prípade chamtivosti, aj keď sa  ten 

závoj rozpustí, aj tak nevidíte, pretože vám chamtivosť vaše oči vypálila a práve preto 

pýchou chamtivosti, ak vás raz pohltí, zostávate zaslepení, do konca toho konkrétneho 

života. 

A to, že ja môžem čokoľvek a ja môžem všetko čo chcem, platí nielen vo vzťahu 

k tomu majetku, ale aj vo vzťahu k vašim partnerom a všetkým ľuďom, ktorí sú 

súčasťou vášho života.  

V tejto pýche ROZMARNOSTI potom konáte absolútne, pretože neprijímate 

ROVNOCENNOSŤ ľudí, s ktorými v tom živote žijete, ktorí sú vaši blízki, vaši 

spolupracovníci, vaši obchodní partneri, lebo nedokážete prijať ROVNOCENNOSŤ 

nikoho vo vzťahu k SEBE SAMÝM.  

Toto je PÝCHA ROZMARNOSTI, ktorá v sebe skrýva veľa hláv pýchy, ktoré 

v tom konkrétnom živote ľudská bytosť sama v sebe zrodila, čiže nie je to len 

chamtivosť, ale aj nadradenosť, povýšenosť a nadutosť, ale aj dôležitosť, neomylnosť 

a všemocnosť a práve preto pýcha ROZMARNOSTI má takú nesmiernu silu. 

Pýcha ROZMARNOSTI je nesmierne silná a v tom konkrétnom živote sa takáto ľudská 

bytosť naozaj chová ako keby ona sama bola tým Stvoriteľom a rozhoduje o živote a častokrát aj o 

smrti ľudských bytostí,  ktoré sú súčasťou jej života.  

Ak sa stane, že takáto ľudská bytosť prijme ešte aj pýchu moci, rozhoduje o živote a smrti 

veľkého počtu ľudských bytosti.  

Sami v svojich dejinách si môžete teraz premientuť a pozrieť, ktoré z vašich historických 

osobností túto pýchu v sebe mali, lebo v súlade s ňou aj konali.  

V tom konkrétnom živote práve táto pýcha rozmarnosti jej nedovolí, aby tá 

ľudská bytosť prijala Poznanie o tom, že sa mýlila. Musí sa narodiť znovu a po veľmi 

malých, naozaj veľmi malých krokoch, prijatím mnohých Poznaní, ich pochopením, 

prijatím a prežitými skúsenosťami v tom nasledujúcom živote, môže postupne tieto 

hlavy pýchy rozpúšťať, aby v tej POKORE potom dokázala prijať 

ROVNOCENNOSŤ všetkých ľudských bytostí, ktoré sú súčasťou jej života.  

Len cez hlboké pochopenie tých Poznaní a toho, že sa nechala oklamať svojím 

egom a tými hlavami pýchy a následným prijatím ZODPOVEDNOSTI za toto svoje 

rozhodovanie a konanie, cez prijatie SÚCITU, ktorým je požehnaná, to potom dokáže 

SAMA SEBE ODPUSTIŤ. 

V tom ODPUSTENÍ rozpustí tú NEROVNOCENNOSŤ, ktorú sama v sebe 

vytvorila. Až potom dokáže prijímať tých ostatných vo vzťahu k sebe samej ako 

ROVNOCENNÉ bytosti.  

A toto je uzatvorený kruh. 

 



A poviem vám to ešte raz inými slovami: 

Každá hlava pýchy, každá jedna aj tie, ktoré sú zrodené spolupôsobením 

viacerých hláv pýchy, vám bránia v tom, aby ste dokázali ODPUSTIŤ SAMI SEBE, 

pretože tieto hlavy pýchy vám spätne bránia v tom, aby ste za svoje rozhodnutia a 

skutky vedeli prijať ZODPOVEDNOSŤ a tak nemáte ten SÚCIT  k sebe samým, aby 

ste si to dokázali ODPUSTIŤ.  

A toto je uzatvorený kruh, kedy PÝCHA ako taká, práve tým, že vám bráni 

ODPUSTIŤ SEBE SAMÝM, paradoxne chráni samú seba, aby ste ju vedeli sami 

v sebe rozpúšťať.   
 

Opätovne sa vrátim k základným nástrojom LÁSKY a to je 

PRIJATIE, ZODPOVEDNOSŤ, SÚCIT, ODPUSTENIE a POKORA. 
To sú nástroje prostredníctvom, ktorých môžete rozpúšťať hlavy pýchy, ktoré ste sami 

v sebe zrodili a ktoré si nesiete. Všimnite si, že nikde nebolo a ani nie je slovo BOJOVAŤ. 

S pýchou nemôžete bojovať, lebo každá energia boja a to v akejkoľvek forme, či 

je tej boj otvorený alebo skrytý, pýchu ako takú vždy posilní.  

Ten paradox spočíva v tom, že práve tá NEROVNOCENNOSŤ vám umožňuje 

posilovať všetky hlavy pýchy a tie hlavy pýchy spätne umožňujú, aby tá 

NEROVNOCENNOSŤ vo vás samých, ale aj v celej vašej spoločnosti sa zrodila 

a rástla.  

A toto je uzatvorený kruh, v ktorom z jedného vyplýva to druhé a spätne 

z druhého vyplýva to prvé a navzájom sa tieto energie posilňujú a násobia.  

Preto NEROVNOCENNOSŤ ako taká, je energeticky nedeliteľne previazaná 

a spojená s PÝCHOU a rovnako platí, že PÝCHA ako taká,  je energeticky nedeliteľne 

previazaná a spojená s NEROVNOCENNOSŤOU.  

   NEROVNOCENNOSŤ podporuje pýchu a pýcha podporuje NEROVNOCENNOSŤ. 

 A práve preto že pýcha má tak nesmierne veľa hláv, podôb, šiat a prestrojení, 

má aj NEROVNOCENNOSŤ ako taká, veľmi veľa foriem a podôb.   

Keď si zoberiete ten opak, tak POKORA je vždy POKORA.  

A ROVNOCENNOSŤ je vždy len ROVNOCENNOSŤ.  
Uvedomte si teraz ten rozdiel a pokúste sa to energeticky vnímať. 

POKORA je proste jednoznačná aj ROVNOCENNOSŤ je jednoznačná.  

Kdežto PÝCHA aj NEROVNOCENNOSŤ má veľmi veľa foriem a podôb, je 

rôznorodá, je skrytá aj prejavená a preto je pre vás častokrát tak veľmi ťažko uchopiteľná.  

PÝCHA sa dokáže meniť aj energeticky a preto ju častokrát neviete vnímať, 

nedokážete ju odhaliť, je naozaj klzká ako had a dokáže sa vám vyšmyknúť z rúk aj keď ste 

ju už chytii, je nevyspytateľná a zároveň tajomná.  

Pretože váš ľudský zrak sa veľmi ľahko dá oklamať a VY častokrát veríte falošným 

predstavám, obrazom a ilúziam a nechávate sa manipulovať svojim vlastným egom, rôznymi 

očakávaniami a pochybnosťami, ale aj inými ľudskými bytosťami, neviete tú objektívnu pravdu 

toho, že je za tým všetkým skrytá pýcha, vôbec vidieť a odhaliť.  



A keďže sa vo vašej ľudskej spoločnosti stalo to, že vám pýcha ako taká, 

dokázala zmeniť aj obraz POKORY a na jednej strane kyvadla ju zamenila za 

POKOROVANIE a na druhej strane kyvadla ju zmenila za POVYŠOVANIE, vie sa  

pýcha ako taká, prezliecť do šiat pokory a vie vám zahrať aj toto divadlo.  

Keďže VY dnes už nedokážete energeticky vnímať POKORU ako takú, pretože 

ste prestali chápať význam toho slova, zamieňate si ju za pokorovanie a povyšovanie.  

Práve preto dnes len veľmi málo ľudských bytostí, dokáže zostať v POKORE 

svojho SRDCA a DUŠE a ak sa vám to aj podarí, sú to naozaj len veľmi krátke 

okamihy alebo etapy vášho života. 

  S týmto súvisí práve tá skutočnosť, že nedokážete vrátiť späť do svojho života, 

ale ani do života spoločnosti ako takej ROVNOCENNOSŤ,  pretože platí, že 

ROVNOCENNOSŤ je nedeliteľnou súčasťou POKORY a POKORA je nedeliteľnou 

súčasťou ROVNOCENNOSŤ.  

A toto je uzatvorený kruh. 
 

  Toto máte tie dva protipóly, ktoré stoja proti sebe. Na jednej strane je PÝCHA a 

NEROVNOCENNOSŤ a na druhej je  POKORA a ROVNOCENNOSŤ.  

Ako som vám na začiatku tohto posolstva ukázal a vysvetlil, že pýcha sa vie s vami 

veľmi dobre hrať a má z toho veľmi veľkú zábavu, potrebujete si tiež uvedomiť, že 

v okamihu keď čokoľvek NEPRIJMETE, ste sa preklopili z POKORY do PÝCHY, lebo v 

tejto chvíli nad vami prevzala moc vaša PÝCHA a to ktoroukoľvek zo svojich hláv a je úplne 

jedno či je to na strane  tej priznanej pýchy toho namysleného a pyšného človeka, alebo je to 

na strane a v rovine tej ukrivdenej obete.  

Od tejto chvíle prevzalo nad vami moc vaše ego a prostredníctvom hláv pýchy vám 

podsúva rôzne falošné obrazy, o ktorých vás presviedča, že to je objektívna pravda a realita 

toho, čo sa konkrétne v tej situácií deje.  

Keďže ste prestali byť v pokore a zatvorili ste svoje srdce pred SÚCITOM, 

prestávate túto situáciu vidieť svojím srdcom a tak nevidíte objektívnu pravdu a 

realitu toho, čo sa v skutočnosti deje, ale prijímate za objektúvnu realitu ten falošný 

obraz, ktorý vytvorilo vaše ego a hlavy pýchy. V súlade s tým sa potom ďalej 

rozhodujete a konáte. Čiže nechávate sa klamať a manipulovať týmito hlavami pýchy 

a svojim vlastným egom.  

Následne, ak to bude vášmu egu vyhovovať, vytvorí vám spätne veľmi veľa 

pochybností o tom ako ste sa rozhodli a VY SAMI začnete pochybovať o sebe, 

vytvoríte si v sebe pocit zlyhania, nehodnosti, čo si samozrejme neodpustíte a začnete 

cítiť za to čo sa stalo v sebe vinu. 

Keďže ten pocit viny je pre vás priveľmi energeticky ťažký, VY neprijmete 

ZODPOVEDNOSŤ za to, ako ste sa rozhodli, neprijímate za to, čo sa stalo svoju 

ZODPOVEDNOSŤ a hodíte ju na kohokoľvek z ľudí, ktorí boli prítomní v tej situácií.  

Ten človek, ktorý túto vašu ZODPOVEDNOSŤ prijme za vlastnú, tak naňho 

potom hodíte aj ten pocit viny za to čo sa stalo, aby ste ho VY v svojej pýche nemuseli 

niesť, čiže prenesiete svoj pocit viny na túto ľudskú bytosť a necháte ju, aby ho za vás 

niesla ona sama.  

A toto je uzatvorený kruh.  


