
 

PÝCHA ROZMARNOSTI - 2.časť 
 

Ak urobíte akýmkoľvek spôsobom to, že ten bič odmietnete prijať, v tej chvíli vás tým 

dlhým remeňom zviaže a potom už nemusí urobiť nič a ďalšiu  prácu už urobí práve to vaše ego.  

K tomu používa práve ten nástroj ktorým je pýcha, pretože pýcha sa dokáže prezliekať 

a maskovať samú seba a vie si na seba obliecť akékoľvek šaty.  

Práve preto je pýcha ako taká pre vás tak ťažko odhaliteľná, pretože ak sa ju naučíte vidieť 

v tých jedných šatách a pochopíte, že je to pýcha, ona si okamžite oblečie iné šaty.  

Tým, že sa prezliekla je pre vás nepoznaná a vy neviete, že je to tá istá pýcha, len je v inom  

v prestrojení, nevidíte, že si obliekla iné šaty.  

Teraz si predstav, že tie šaty, ktoré si už raz pýcha obliekla, zostávajú energeticky vašou 

súčasťou. Nemusí ich preto znova vytvárať, ona ich veľmi ľahko nájde a len do nich vhupne.  

To znamená, že v rámci jednej konkrétnej situácie, sa pýcha môže prezliecť do viacerých 

šiat a  ako ľudská bytosť ste z toho tak zmätený, že vôbec neviete, koľko hláv pýchy tam je a aké 

v tej danej chvíli má pýcha vlastne oblečené šaty, čiže ktorou zo svojich hláv vás ovláda.  

Tým, že sa tie obrazy tak rýchlo striedajú a pýcha vie z jedných šiat preskočiť do druhých  

v jedinom okamihu, je to pre vás veľmi rýchle a preto nedokážete tie zmeny vôbec zachytiť.  

Zase sa vrátim k filmovému priemyslu.  

Je presne stanovený počet obrázkov, ktoré  sa majú za jednu sekundu premietnuť, aby ste 

dokázali svojim fyzickým zrakom vnímať dej filmu a čo sa tam deje. Ak sa však tie obrázky 

striedajú príliš rýchlo, vôbec nepochopíte, čo sa tam deje a unikne vám podstata toho príbehu.  

Čiže stačí, aby si pýcha prezliekala svoje šaty takou rýchlosťou, aby ste to nevedeli 

postrehnúť a vy vôbec neviete, že ste tou pýchou ovládaní a už vôbec netušíte, ktorá z hláv pýchy 

vás ovládla a ktorá v tej chvíli vo vás pôsobí a preto je pre vás tak ťažké to pomenovať a odhaliť. 

Energeticky je to veľmi náročný proces, je veľmi vyčerpávajúci pre tú podstatu vašej bytosti 

a ona potom naozaj ako keby spala, pretože v opačnom prípade je v neustálom boji, alebo 

pripravenosti na boj s vaším egom a to je energeticky nesmierne vyčerpávajúce.  

Ak podstata vašej bytosti zaspí, ak sa natoľko vyčerpá, že jej ego zoberie všetku energiu, tak 

ustúpi stranou a celý ten priestor vo vašom vnútri  prenechá vášmu egu.  

Ľudská bytosť vo svojej podstate vôbec nie je chamtivá a má to úplne rovnaké, ako  to majú 

iné formy života na Matke Zemi, ktoré prirodzene zabezpečujú len svoje potreby.  

Čiže zviera zabije druhé zviera len preto, aby sa najedlo a zviera nikdy nezabije celé stádo 

naraz, len pre svoje potešenie zo zabíjania.  

Ak sa stane, že táto podstata vašej bytostí spí a nastúpi vláda toho ega, tak to je tá časť vašej 

bytosti, ktorá prináša na Matku Zem energiu chamtivosti, chtíču a závisti, ktorá celý ten kruh toho 

boja potom roztočí.  

Chamtivosť je súčasťou vášho ega. 
Chamtivosť nie je súčasťou podstaty vašej bytosti, teda toho čím ste.  

Keďže sa viete sami pozrieť na to, aká je veľká chamtivosť na Matke Zemi a dokážete ju 

vidieť aj v každom jednotlivcovi, môžete si sami odpovedať na otázku, ktoré ľudské bytosti z vás sú 

ovládané egom a kto z vás v súčasnosti dokáže konať zo svojej podstaty, čiže z LÁSKY. 

 Keby strach ako taký nezasiahol do procesu vášho vývoja a prestali by ste sa báť uchopiť 

ten bič a držať ho vo svojich rukách, naučili by ste sa s ním pracovať a ovládať ho tak, aby jednak 

nezraňoval vás samých a zároveň aby nezraňoval tých druhých, ale aby vás chránil a vytváral ten 

bezpečný priestor pre život.  



 

Tým, že by vás nezviazal a neovládol, dokázali by ste existovať z podstaty samých seba.  

Tým, že strach v etape vášho vývoja v určitej chvíli zasiahol a VY ste uverili jeho 

manipulácii a ten bič nechcete práve preto, aby ste s ním nezranili samých seba, alebo niekoho 

druhého, dosiahli ste pravý opak toho, čo ste chceli a tento bič ovládol vás. 

Práve preto, že zviazal vašu podstatu, tak bojujete, lebo to je taktika a priorita vášho ega. 

Práve preto, že bojujete, zraňujete samých seba aj všetkých ostatných, ktorí sa nachádzajú vo vašej 

blízkosti a v dosahu, v ktorom tým bičom dokážete švihnúť. Zároveň do tejto vzdialenosti dokážete 

zraňovať nie len sami seba, ale aj ostatných, ktorí sa v dosahu biča nachádzajú, pretože ním viete 

uštedriť rany. Takto strach dosiahol to, že energeticky vytvárate potravu pre neho samého a on tak 

môže na Matke Zemi stále mocnieť a rásť. 

V súčasnosti len veľmi málo ľudských bytostí dokáže rozlíšiť a pomenovať, s ktorou hlavou 

pýchy v tej konkrétnej danej chvíli ju ego manipuluje. Vo veľkej väčšine rozumiete tomu, že je to 

pýcha, s ktorou tá ľudská bytosť koná, ale neviete pomenovať, ktorá z hláv pýchy to je.  

Sami máte poznanie a skúsenosti, že len vtedy keď dokonale poznáte svojho nepriateľa 

a jeho slabosti môžete ho poraziť, alebo inými slovami, viete samých seba pred týmto nepriateľom 

chrániť. Preto, ak neviete odhaliť, ktorá hlava pýchy energeticky v tej danej chvíli vo vás pôsobí                 

a s ktorou vás vaše ego manipulujete, neviete s tou energiou pracovať.  

Neviete v tej konkrétnej situácií urobiť tú zmenu tak, aby ste ju mohli energeticky zvrátiť 

do roviny lásky, aby sa v nej prestali vytvárať tie negatívne vibrácie a to čohokoľvek : hnevu, 

nenávisti, závisti, nehodnosti, zlyhaní, neodpustení, neprajnosti, pomstychtivosti, pocity viny atď. 

Práve preto sa málo kedy stane, že v tom konkrétnom živote potom viete s tými energiami 

pracovať, lebo v rámci medziľudských vzťahov sa na základe nedorozumení, nepochopení 

a neprijatí, ktoré sa vytvorili v dôsledku pýchy ako takej, sa vytvoria a vzniknú tak hlboké priepasti 

medzi tými ľudskými bytosťami, rodinami, spoločenstvami, aj krajinami a štátmi, že v tom 

konkrétnom živote nedokáže ani jedna z týchto strán postaviť nad tou priepasťou most a ani nemá 

ochotu postaviť ten most, aby po ňom mohla prejsť k tej druhej strane.  

Bráni vám v tom práve tá pýcha, ktorá nesmierne energeticky posilnila samú seba práve 

z toho, že ste nedokázali pochopiť, ktorá z tých hláv pýchy v tej konkrétnej situácií vás 

manipulovala  a ovládala.  

(Je to tak nemierne energeticky pre mňa vyčerpávajúce, že keď tá energia, ktorá mi pomáha, 

odíde preč, tak ja zaspím. Bez tej energie to nedávam, okamžite spím a ani neviem, že spím. Trvá to kratšie 

ako jednu sekundu a ja zaspím a pílim tu drevo, naozaj nemám silu na nič. Znovu som zaspala.) 
 

To ego, sme ako ľudská bytosť dostali k tomu, aby sme dokázali chrániť sami seba, aby sme 

mohli vnímať samých seba ako individuálnu bytosť, pretože, ak by sme ego nemali, skutočne by 

sme sa chovali ako stromy a rastliny.  

To znamená, že stromy a rastliny sa dávajú bez podmienok, oni nebojujú a keď príde niekto, 

ktokoľvek, tak mu proste ten svoj život, tú svoju existenciu odovzdajú. 

 Ale to nebol zámer Stvoriteľa, aby sa ľudská bytosť takto chovala, lebo také bytosti tu na 

Matke Zemi už sú.  

Tým, že nám Stvoriteľ dal slobodnú vôľu, čo teda bytosti stromov a rastlín nemajú, dostali 

sme aj ego k tomu, aby sme na základe nášho slobodného rozhodnutia dokázali chrániť samých 

seba,  ale tak, aby v spolupráci s našou podstatou, LÁSKOU, čiže tým kým sme, sme zároveň 

umožnili život aj všetkým ostatným bytostiam, ktoré žijú na Matke Zemi spolu s nami.  

Práve toto strach ako taký zneužil k tomu, aby pomocou ega nás mohol začať ovládať.  

Strach uzatvoril dohodu s egom a sľúbil mu moc, absolútnu moc nad ľudskou bytosťou. 

Odmenou strachu je potom energia, ktorú to ego dokáže v ľudskej bytosti ako bolesť vytvoriť.  



 

Tým, že nám strach podsunul myšlienku, že ten bič nechceme, lebo je to niečo s čím by 

sme mohli zraniť sami seba, alebo tých druhých, zakryl nám podstatu toho, že práve vtedy 

keď ho prijmeme ako svoju súčasť a držíme ho pevne v svojich rukách, môžeme pomocou 

neho chrániť samých seba aj tých druhých a toto je jeho manipulácia.  

Práve preto sa máme naučiť pracovať s egom ako takým, lebo nám vytvára 

podvedomý strach  z biča. Tu na Matke Zemi všetko pôsobí v dualite a tak ten bič môže byť 

aj na tej strane kedy ľudskej bytosti môže pomáhať, ale aj na tej strane kedy tú ľudskú 

bytosť zničí.   

Záleží len na tom človeku, ako sa v tej chvíli dokáže rozhodnúť či prijme ten bič, keď 

k nemu prichádza a uchopí ho pevne do svojich rúk, alebo podľahne manipulácii strachu a  

uverí tomu falošnému obrazu, že je to niečo zlé a ten bič odmietne a nechce ho prijať a potom 

ten bič ovládne tú ľudskú bytosť.   

Práve to ego dostalo potom k dispozícií od strachu tento nástroj, ktorým je PÝCHA 

a to sú všetky tie jej prestrojenia, sú to tie jej rôzne šaty a hlavy, ktorými vás vie ovládať 

a manipulovať.  

Máte to vo vašich ľudových rozprávkach symbolicky vyjadrené ako toho 9-12 hlavého 

draka, ktorého ten statočný princ potom porazí a postupne tomu drakovi odsekne jednu hlavu za 

druhou. Tie hlavy sú samozrejme jednotlivé druhy pýchy a ten statočný princ je práve to vaše 

vnútro, podstata vás samých, ktorá cez to pochopenie a veľmi veľkú vnútornú odvahu sa dokáže 

tým hlavám postaviť.  

Samozrejme v rozprávkach máte obraz toho, že ten princ tie hlavy odsekne, ale  

v skutočnosti sa tie dračie hlavy pýchy rozpustia cez pochopenie toho, kto pred vami stojí.  

To znamená, že cez všetky tie Poznania, ktoré postupne ako ľudská bytosť prijmete 

dokážete energeticky tú hlavu pýchy rozpoznať a vtedy ju dokážete pomenovať a ona sa rozplynie.  

Nie je vôbec jednoduché pomenovať konkrétnu hlavu pýchy, ktorá vás ovláda, pretože keď 

si predstavíte ako sa tie energetické prepojenia vytvárajú, tak sa nevytvárajú len od vás samých, 

čiže od tej ľudskej bytosti smerom k tým hlavám pýchy, ale aj medzi tým hlavami pýchy navzájom.  

Funguje to nasledovne. 

Predstav si že máš deväť priateliek. Každá z nich má krásne šaty v svojom šatníku a k nim 

má rôzne doplnky : topánky, kabelky, rukavičky, klobúčiky, šály, šatky a samozrejme aj rôzne 

šperky, brošne, náušnice, prstene, náramky, náhrdelníky. Teraz si tie šaty oblečú, ale navzájom si 

medzi sebou povymieňajú tie doplnky. Takže sa energeticky premiešajú a prepoja.  

Môže sa stať, že k tým šatám si od jednej kamarátky vyberie topánky, od druhej kabelku, od 

tretej klobúčik, od štvrtej si zoberie rukavičky, od piatej si požičia náušnice a ďalšia jej požičia 

prstene a tak od každej jednej z tých kamarátok má niečo na sebe.  

Tým,  že si požičala tie doplnky od svojich kamarátok, tak ku každej z nich sa vytvorí 

energetické prepojenie a previazanie.  

A ďalšia z tých deviatich kamarátok urobí to isté.  

Keď sa takto oblečú, je medzi nimi vytvorená veľmi hustá sieť prepojení, ktorá naozaj 

vytvorí energetické klbko, ktoré je spolu previazané a preto v tej konkrétnej situácií, ktorá vznikne 

vo vašom živote,  oni potom dokážu pôsobiť spoločne.  

Vy však potrebujete pomenovať a rozpoznať tú, ktorá má oblečené tie šaty, ale keď sa v tej 

danej situácií zameriate napríklad na jej klobúčik, pretože ten sa vám veľmi zapáči, lebo je v 

niečom zvláštny a priťahuje vás, neodhalíte podstatu toho, ktorá energia v tej danej situácií vládne.  

A práve preto to neviete potom pomenovať.  

Neviete nájsť ten správny koniec klbka, aby ste ho mohli začať rozmotávať.  


