
 

PÝCHA ROZMARNOSTI - 3.časť 
 

Len tá žena, čiže pýcha, ktorá v tej situácií vládne a má oblečené tie konkrétne šaty, vám vie 

potom povedať, ktorým ostatným ženám patria tie doplnky. Len ona ich vie vrátiť späť.  

Musíte odhaliť, ako sa volá žena, ktorá má oblečené tie konkrétne šaty.  

V inej situácií vládne iná z tých deviatich kamarátok, vtedy sa musíte opýtať jej. Má síce 

v sebe energie a prvky tých ostatných žien, ale ona je tá, ktorá tú situáciu riadi, ktorá jej vládne.  

Inými slovami povedané, nemôžete sa pýtať klobúka.  

Keďže tie ženy, čiže pýchy,  sa v tom oblečení navzájom prepoja a používajú doplnky jedna 

od druhej, je pre vás energeticky veľmi ťažké potom rozoznať podstatu toho, ktorá z tých žien to je.  

Lebo to, čo je pre vás podstatné je to, aby ste dokázali pomenovať tie šaty, ktoré si obliekla.  

Práve tie šaty, ktoré má oblečené, je tá energia, ktorá tej situácií prioritne vládne a ona so 

sebou ťahá aj tie ostatné energie v tých doplnok, ktoré s ňou spolupôsobia a sú v pozadí, ale sú tam.  

V inej situácií je to vymenené.  

Preto keď sa v tej danej situácii zameriate na tie doplnky a nie na šaty, lebo vás tie doplnky 

v niečom uchvátia alebo očaria, neviete pomenovať podstatu toho, čo sa deje, ani toho čo sa stalo. 

Vtedy nemôže dôjsť u vás k pochopeniu a vtedy sa tá hlava pýchy toho draka nerozpustí.  

Je to vyjadrené práve v tom, že ten drak má jedno telo a tých  hláv  je veľa 9 až  12. Aby ten 

princ mohol odseknúť tú konkrétnu dračiu hlavu, musí bojovať s tou konkrétnou hlavou. Takže aj 

VY SAMI musíte pochopiť v tej danej situácií tú konkrétnu hlavu pýchy, pozrieť sa jej do očí               

a  pochopiť tú podstatu, ktorá z tých hláv pýchy tej situácii vládne, aby ste ju potom v tom 

pochopení, mohli  rozpustiť. Často krát sa však sústredíte práve na tie doplnky a v praxi života to 

znamená, že sa sústredíte na nepodstatné záležitosti, na veci, do ktorých ste sa v tej konkrétnej 

situácií, ako keby doslova zahryzli a práve preto potom  nedokážete vidieť tú podstatu.  

Toto  je obraz toho, aby ste si to vedeli predstaviť a pochopiť, lebo v tej energetickej rovine 

si dokážete ťažko tieto prepojenia predstaviť.  

Tiež si to môžete predstaviť tak, ako keď si zoberiete bavlnenú priadzu a začnete ju 

namotávať ako klbko a meníte pri tom smery a zase sa vraciate naspať k pôvodnému smeru.  

Takto sa v tom klbku vytvorí veľmi veľa smerov a vrstiev na sebe a vznikajú energetické 

prekríženia  a to vás potom v realite  života mätie, lebo tie energie neviete čítať.  

Keďže zatiaľ ani neviete, čo je podstatné a na čo sa potrebujete sústrediť, tak vás veľmi 

ľahko vaše ego potom dokáže oklamať tým, že tú vašu pozornosť zameria na tie iné detaily, ktoré 

nie sú pre vás v skutočnosti podstatné a dôležité.  

Deje sa tak samozrejme zámerne. 

To znamená, že tie doplnky sú zámerne vybrané tak, aby pritiahli vašu pozornosť, aby ste sa 

potom nesústredili na tie šaty. Čiže tie doplnky sú nesmierne krásne, veľmi zvláštne, očarujúce, až 

tajomné a preto vás na prvý pohľad zaujmú a práve preto si tie šaty ani nevšimnete.  

Pokiaľ svoju pozornosť sústreďujete na tieto doplnky, tak vám tá podstata toho 

zostáva skrytá, ale tá podstata je zahalená práve tými šatami, ale ak ju pomenujete, je to 

zákonitosť, že sa vám musí odhaliť a vtedy tie šaty z nej spadnú a VY tak môžete vidieť 

a pochopiť, čo v tej podstate za tými šatami bolo skryté a zároveň sa rozplynú aj všetky tie 

nepodstatné doplnky, pretože ste pochopili tú objektívnu pravdu a v tejto chvíli sa tá hlava 

pýchy rozpustí.  

Keď sa v tejto „hre“ netrénujete, je tam nesmierne veľa záludností, na ktoré vás vaše ego  

chytí a pravdepodobnosť toho, že VY tú pravdu odhalíte, je veľmi malá.  



 

Práve preto sa darí strachu, vás taký nesmierne dlhý čas prostredníctvom vášho ega 

manipulovať a ovládať, pričom v tej podstate je ego energetická rovina, ktorá vám mala slúžiť pre 

vašu ochranu a pomoc, aby ste tu na Matke Zemi, VY ako ľudské bytosti, ktoré ste boli stvorené z 

LÁSKY, mohli KONAŤ, TVORIŤ a ŽIŤ  zo svojej PODSTATY, čiže z LÁSKY. 

 Keďže všetko so všetkým súvisí a všetko je medzi sebou previazané a spojené, dokázal 

to strach urobiť práve preto, že vás chytil a dobehol na tom, že v okamihu, keď ste neprijali 

ten BIČ, ktorý k vám prišiel, ste sa nechali zmanipulovať strachom, pretože práve toto 

NEPRIJATIE ako také, vám zobralo vašu POKORU.  

Práve preto vás môže vaše ego ovládať cez všetky hlavy pýchy, lebo ste ho v tej 

POKORE odmietli PRIJAŤ ako svoju nedeliteľnú, nerozdeliteľnú a neoddeliteľnú súčasť.  

A to máte uzatvorený kruh, cez ktorý sa sme sa vrátili na začiatok.  
 

Zase sme pri PRIJATÍ.   

Je dôležité, aby ste si uvedomili, že vždy keď čokoľvek neprijmete a tým myslím naozaj 

čokoľvek, preklápate sa z energie POKORY do energie PÝCHY.  

Je to tak preto, že energia NEPRIJATIA a to akéhokoľvek NEPRIJATIA, je energia 

ODPORU a VY vtedy  začínate BOJOVAŤ.   

Je jedno či bojujete sami so sebou alebo s kýmkoľvek iným, pretože vždy je to energia 

boja, ktorá vo vás zákonite vytvára a spôsobuje bolesť.  

Bolesť ako taká,  je potravou strachu tu na Matke Zemi.  

Toto je uzatvorený kruh prostredníctvom, ktorého strach podporuje a živí sám seba.  
 

Pýcha obete ako taká je dominantná v ľudskej bytosti, pretože vychádza z prvotnej 

manipulácie strachu a práve preto je nesmierne silná a zväzujúca, pretože vytvára v ľudskej 

bytosti falošný pocit, že ona má právo  kritizovať, hodnotiť, súdiť a odsúdiť tých druhých,  

ale samozrejme to platí aj smerom k sebe samej, lebo častokrát odsúdite  najmä samých seba.  

PÝCHA OBETE je v skrytej forme podporovaná a živená pýchou 

nadradenosti, nadutosti, povýšenosti, dôležitosti, neomylnosti a všemocnosti.  

      Pokiaľ ľudská bytosť nepochopí, že spadla do energetickej roviny pýchy obete, nedokáže 

vidieť a odhaliť tie ďalšie hlavy pýchy, ktoré sa za tú pýchu obete skrývajú a oni stoja za ňou 

v rade. Takže pokiaľ ju nepomenujete a nepochopíte, že z tejto pozície obete sa rozhodujete 

a konáte, nedokážete energeticky zmeniť situáciu, v ktorej sa nachádzate.  

To je tá dominancia pýchy obete.  

Je to tak preto, že strach v tejto rovine obete a v pýche obete, práve využitím prvotnej 

manipulácie strachu,  kedy tých druhých, hodnotíte, posudzujete,  súdite a odsúdite, využíva 

tú skutočnosť, že nepoznáte fungovanie Vesmírnych zákonov a myslíte si, vo falošnej viere 

a presvedčení, že keď  kohokoľvek akýmkoľvek spôsobom odsúdite, tak energie, ktoré ste 

vytvorili, dopadnú na hlavu práve toho človeka voči, ktorému boli vytvorené.  

Práve preto, keď sa ako ľudská bytosť nachádzate v tejto rovine obete, vytvárate vo 

svojej pýche energeticky najsilnejšie kliatby, prekliatia, prísahy, rôzne vyhlásenia, 

prehlásenia a zatratenia.  

Samozrejme keďže nerozumiete pôsobeniu Vesmírnych zákonov,  vôbec netušíte, že 

energia všetkého čo ste vytvorili, zostáva vašou súčasťou.  

Táto energia je potom daná k dispozícií vášmu egu a to neobmedzene.  
 

Vaše ego má prístup do vašich nevedomých rovín a cez tieto energie vás vie potom 

manipulovať a ovládať, nielen v tom konkrétnom živote, kedy tie kliatby, prekliatia, sľuby, 

prísahy, prehlásenia, vyhlásenia, či zatratenia vytvoríte, ale celé veky v línii času vášho bytia. 



 

To je práve obraz toho, že vás tou pohyblivou časťou biča, čiže tým dlhým remeňom 

zviazal do klbka a hodil na zem a VY sa vôbec neviete pohnúť, pretože VY neviete nič zmeniť 

v svojich životoch, lebo nemáte zvedomené tieto energie a práve preto s nimi neviete 

pracovať. 

Neviete s nimi pracovať práve preto, že ste stále v tej POZÍCII OBETE a keď ste tie 

energie tvorili, neprijali ste za to svoju  ZODPOVEDNOSŤ. 

A to je uzatvorený kruh.  
 

Až v línií času svojho bytia keď dokážete prijať Poznania o tom ako fungujú Vesmírne 

zákony a prijatím týchto Poznaní sa postupne stanete vedomými bytosťami, môžete postupne 

tieto energetické roviny začať vidieť a následne ich vedome zmeniť tak, že v prvom rade 

dokážete PRIJAŤ, že ste tie energie VY sami vytvorili a sú vašou nedeliteľnou súčasťou.  

Ako druhý krok dokážete prijať ZODPOVEDNOSŤ za to, že ste ich vytvorili VY sami.  

Keď prijmete túto ZODPOVEDNOSŤ dostanete ako dar SÚCIT. 

Keď dovolíte,  aby ten SÚCIT vstúpil do vášho srdca, tak potom v ďalšom kroku to 

dokážete ODPUSTIŤ SAMI SEBE. 

A MILOSŤ ODPUSTENIA je tá vibrácia, v ktorej sa tie energie rozpustia.  

A toto je uzatvorený kruh.  
 

Práve táto pýcha obete vám potom nedovoľuje vidieť, že  aj VY SAMI ste konali 

v PÝCHE a to je ten paradox. 

Pýcha obete vám skryje podstatu vášho konania práve v tej prvotnej manipulácii 

strachu a vytvorí vo vás falošný pocit, že VY ste predsa mali právo ich hodnotiť, posudzovať, 

súdiť a odsúdiť, prekliať a zatratiť, lebo oni vám spôsobili krivdu, zradu, neprávosť alebo 

vás ponížili,  proste čokoľvek.  

Nedokážete však prijať ZODPOVEDNOSŤ za to, že VY SAMI  v tej podstate konáte 

a tvoríte rovnakým spôsobom ako tá ľudská bytosť, ktorá vám tú zradu, krivdu, poníženie 

alebo čokoľvek iné vytvorila.  

Povyšujete samých seba nad túto ľudskú bytosť cez ilúziu falošnej spravodlivosti, že 

VY SAMI ste lepší ako tá ľudská bytosť a práve v tomto klamstve, ktoré sa vo vás vytvorilo, 

ju odsúdite a nevidíte, že vaša pýcha je rovnako veľká ako je pýcha tej druhej ľudskej bytosti. 

Zároveň nedokážete prijať ZODPOVEDNOSŤ za to, že VY SAMI ste konali 

z rovnako veľkej pýchy, ako tá druhá ľudská bytosť konala vo vzťahu k vám.  

A toto je tá ZODPOVEDNOSŤ, ktorú NEPRIJÍMATE. 

Až keď pochopíte, že aj VY SAMI ste konali z rovnakej pýchy ako tá druhá ľudská 

bytosť konala voči vám, môžete to klbko energii, ktoré ste vytvorili, tými rôznymi hlavami 

pýchy začať rozpletať.  
 

Ten koniec klbka, ktorý potrebujete uchopiť do rúk, je hlboké POCHOPENIE, že je to 

práve tá pýcha obete, ktorá vás ovládala a s ktorou ste konali.  

Tak ako to klbko postupne rozpletáte, tak sa jeho rozpletaním dostanete postupne ku 

všetkým hlavám pýchy, ktoré ste na tej ceste zrodili a až rozpletením toho klbka sa dostanete 

k tej počiatočnej pýche, z ktorej sa to všetko zrodilo.  

Čiže potrebujete ísť od konca, aby ste sa dostali na počiatok, pretože práve z toho 

počiatku sa postupne zrodil ten koniec.    

Toto je vyjadrením toho, že z jedného vyplýva druhé a teraz sa potrebujete naučiť ako 

sa dostať z toho konca na začiatok a to znamená, že z druhého vyplýva to prvé.  

A toto je uzatvorený kruh, v ktorom sa pohybujete.  


