
 

PÝCHA ROZMARNOSTI - 4.časť 
 

A poviem vám to ešte raz. 

V tom prvom živote ste začali tie hlavy pýchy SAMI v SEBE tvoriť a tak ste sa 

postupne dostali až k tej pýche obete. 

Ale pretože pýcha obete vás oslepí a v tom konkrétnom živote, kedy pýchu obete v sebe 

ako ľudská bytosť zrodíte, zostanete už slepý a neviete s tým už nič urobiť, tak v tých 

nasledujúcich životoch, aby ste to mohli potom energeticky zmeniť, potrebujete kráčať 

najprv od toho konca k počiatku, aby ste dokázali to klbko rozmotať.  

Samozrejme v tom ďalšom živote si vedome nič nepamätáte, ale vaše ego áno, lebo ono 

má prístup do vašich nevedomých rovín a jemu sú zrejmé všetky súvislosti a energetické 

prepojenia a tak sa často krát stane, že vaše ego  urobí všetko preto, aby vám to nedovolilo.  

Vaše ego tak koná preto, že keď to VY SAMI pochopíte a rozmotáte, tak mu beriete 

z jeho rúk tie nástroje, ktorými vás ovláda a manipuluje a to sú práve tie hlavy pýchy.  

Ak tie hlavy pýchy pomenujete, pochopíte a rozpustíte, tak vás nemá čím ovládať.  

A toto je uzatvorený kruh.  
 

Keďže sami hovoríte : „že pýcha predchádza pád“,  tak aj túto skutočnosť vaše ego 

využíva k tomu, aby vás mohlo zviazať a hodiť na tú zem, z ktorej sa nedokážete postaviť, ani 

pohnúť, aby ono ovládalo a riadilo váš život.  

Preto vás vaše ego najprv na jednej  strane povzbudzuje k tomu a umožňuje, aby vo 

vás vzklíčili a rástli hlavy pýchy ako je nadradenosť, povýšenosť, nadutosť, dôležitosť, 

falošná hrdosť, neomylnosť, všemohúcnosť až sa dostanete do energetickej roviny pýchy 

rozmarnosti, ktorá v sebe všetky tieto hlavy pýchy, ktoré som vymenoval obsahuje a v tej 

chvíli začnete mať pocit, že VY SAMI  môžete čokoľvek, že môžete absolútne všetko.  

Máte pocit, že VY môžete absolútne všetko o čom tí druhí nevedia, na čo vám neprídu, 

čo sa nedá zistiť a mnohí z vás majú pocit, že oni sú viac ako Stvoriteľ a to je to, že im 

tá PÝCHA ROZMARNOSTI zoberie ich VIERU a myslia si, že oni nemusia v nič 

veriť, že nič neexistuje,že sú len oni sami a pravda je len to, čo oni vidia svojimi očami. 

Pri tom nevidia, že v tej chvíli sa ako ľudská bytosť stali úplne slepými, zadubenými, 

že im bolo odopreté, aby mohli vidieť to nesmierne veľké množstvo energetických rovín, že si 

doslova zabuchli dvere pred nosom vlastného duchového poznania a rozvoja a že dovolili egu, 

aby ich vtiahlo do hmoty a to tak hlboko, že sa doslova stanú otrokom hmoty a v svojej pýche 

si myslia, že nad nich nič a nikto nie je.  

A toto je okamih, kedy naozaj nastane tá chvíľa, že sa to kyvadlo musí preklopiť do 

druhej polohy, lebo v tej prvej polohe už dosiahlo hraničnú hodnotu a tak sa zákonite musí 

vrátiť do tej opačnej polohy na druhej strane.  

Tá ľudská bytosť nevidí, že ona sa SAMA pre SEBA vytvorila energetický priestor 

k tomu, aby ten pád bol tak nesmierne veľký, hlboký a bolestný, pretože tak vysoko ako v tej 

svojej pýche narástla, tak hlboko potom padne, lebo to kyvadlo na tej druhej strane musí ísť 

do rovnako vzdialenej polohy.  

Tak ako veľkú PÝCHU ROZMARNOSTI ste SAMI v SEBE 

vytvorili na jednej strane pomyselného kyvadla, tak rovnako 

veľkú PÝCHU OBETE to vytvorí na tej druhej strane.  



 

Tú pýchu obete vytvára v tej ľudskej bytosti práve to ego, pretože ego vie, že tá energia 

bolesti bude tak nesmierne veľká, že tú ľudskú bytosť na veľmi dlhé veky potom 

strach zviaže do svojej moci. 

Takto ten strach dá priestor práve tomu egu v tej ľudskej bytosti, aby ju v tých 

nasledujúcich inkarnáciach mohlo ovládať.  

Práve preto sa vaše ego veľmi rado pohybuje z jednej extrémnej polohy do tej druhej. 

A tú jednu polohu vidíte, uvedomujete si ju a ako ľudská bytosť dokážete vnímať pýchu 

rozmarnosti, dokonca to  sami o sebe pyšne vyjadrujete, že VY nemáte VIERU, že VY 

nepotrebujete v nikoho veriť, že VY nepotrebujte, aby vám niekto ODPÚŠŤAL, že VY ste 

neomylný a ste nad všetkých a nad všetkým, ale tú rovinu pýchy obete, do ktorej spadnete 

práve kvôli veľkosti tej bolesti, ktorá sa vo vás vytvorí, potom už nedokážete vidieť ani prijať.  
 

Jednoduchým  príkladom je skutočnosť, že vedome podceňujete ochranné opatrenia pre 

samých seba aj svojich blízkych so slovami : „že však mne sa nič nestane, mne sa nič nemôže stať“.  

Avšak potom, keď sa predsa len niečo stane, tak viníte z toho čo sa stalo všetkých ostatných 

okolo seba a samozrejme v prvom rade Stvoriteľa za to, že to vôbec dopustil a nevidíte svoju 

ZODPOVEDNOSŤ za to, že v tej svojej pýche, ste to boli VY SAMI, kto podcenil nebezpečenstvo 

situácie, do ktorej ste sa dostali.  

Bola to práve pýcha vašej rozmarnosti, ktorá nebezpečenstvo tej situácie zbagatelizovala.  

A toto je práve o vašej POKORE. 

To znamená, že prijmete v POKORE práve to Poznanie a tú skutočnosť, že ste 

smrteľní, že ste zraniteľní a že práve preto je potrebné chrániť samých seba, svojich 

blízkych a všetkých tých, ktorých milujete, ako oko v hlave.  

To sú všetky tie prípady, keď sa napríklad idete bicyklovať a nedáte si prilbu na hlavu 

a poviete si: „že však čo, mne sa nič nemôže stať“.  

Alebo sa idete sa člnkovať, ale nedáte si vestu a poviete si: „však  ja viem plávať“.  

A sú to mnohé a mnohé ďalšie situácie, kedy naozaj podceňujete riziko  a nebezpečenstvo 

tej danej situácie a nevážite si v tej podstate DAR ŽIVOTA.   

Rovnako do tej kategórie spadá aj to, že robíte mnohé veci pod vplyvom alkoholu.  

Uvedomte si, že aj alkohol je droga, ktorá na jednej strane znižuje vašu pozornosť a na 

druhej strane  je to nástroj, ktorý podporuje rast vašej pýchy.  

Práve preto, že alkohol otupí vašu myseľ a rozum, zneužíva ho ego v tej falošnej pýche 

k rôznym tzv. hrdinským skutkom, ktorí ľudia v opitom stave robia a dokazujú  svoje takzvané 

hrdinstvo pred tými druhými, ale aj sami pred sebou,  nevidiac v tej svojej pýche nebezpečenstvo 

celej situácie,  ktoré potom častokrát skončia tragicky a pri tom vôbec nevidia, že to oni, svojou 

pýchou, energeticky tragédiu toho čo sa stalo, sami vytvorili.  

Práve preto, že to nevidia, nedokážu za to prijať ZODPOVEDNOSŤ. 

Lavírovanie vášho ega medzi energetickou rovinou pýchy ROZMARNOSTI  a energetickou 

rovinou pýchy OBETE  je veľmi rýchle.  Vaše ego zámerne využíva v tomto prípade obidve krajné 

polohy kyvadla, aby v tej ľudskej bytosti vytvorilo čo najväčšiu bolesť.  

V prípade, ak sa ego pohybuje medzi dvoma krajnými polohami kyvadla, vytvorí veľmi 

veľké pocity vín a neodpustení, ktoré potom pretrvávajú v energetických rovinách tej ľudskej 

bytosti veľmi dlhý čas a veľmi veľa inkarnácií dokážu tú ľudskú bytosť ovládať. 
  

Je to tak preto, že tá ľudská bytosť aj v tej rovine kyvadla pýchy ROZMARNOSTI  

ale zároveň  aj v tej  opačnej polohe kyvadla , čiže v rovine pýchy OBETE, nemá v sebe 



 

POKORU a preto vôbec nedokáže prijať ZODPOVEDNOSŤ za svoje správanie ani v jednej 

z týchto krajných polôh.  

Práve preto, že neprijíma ZODPOVEDNOSŤ za to, že ona sama tie energie vytvorila, 

nevie s tým nič urobiť a nevie to zmeniť.  

Práve naopak, tým, že ona ZODPOVEDNOSŤ za to, čo sa deje, hádže na všetkých 

ostatných okolo seba, berie sama sebe tú možnosť, aby to mohla energeticky zmeniť, 

ale vôbec túto skutočnosť v tej danej chvíli nedokáže vidieť.  

Tie nasledujúce inkarnácie s tým nevie nič spraviť práve preto, že tú 

ZODPOVEDNOSŤ NEPRIJALA a tak naďalej v tej bolesti, ktorú vytvorila, stále koná nie 

len voči sebe samej, ale aj voči druhým.  

Až vo chvíli, keď pochopí Vesmírne zákony: Zákon zachovanie energie a Zákon 

slobodnej vôle a v tom uvedomení dokáže prijať svoju ZODPOVEDNOSŤ a prijme ju späť aj 

od druhej ľudskej bytosti, na ktorú ju predtým hodila, môže s tým energiami, ktoré ona v tom 

minulom živote vytvorila, začať pracovať.  

Keď prijme tú svoju vlastnú ZODPOVEDNOSŤ za to, čo sa stalo v tej konkrétnej 

situácií, v ktorej to celé spustila a kde sa celá špirála udalostí začala roztáčať, a tam si to 

dokáže sama sebe ODPUSTIŤ, môže to potom celé zmeniť.  

Práve v tom ODPUSTENÍ SEBE SAMEJ sa tie energie, ktoré tá ľudská bytosť 

vytvorila, cez to ODPUSTENIE transformujú na LÁSKU. 

Ale pokiaľ tá ľudská bytosť nedokáže vidieť ten začiatok práve kvôli bolesti, ktorá sa 

v nej v tej pozície pýchy obete vytvorila a nevie prijať tú ZODPOVEDNOSŤ, kedy ona sama 

tú špirálu udalostí v tej energii pýchy obete na opačnej strane kyvadla vytvorila, tak sa 

v tomto kruhu pohybuje tisíce rokov, stovky a stovky inkarnácií.  

A nedokáže z toho kruhu vystúpiť von a nevie to urobiť práve preto, že tá pýcha obete, 

kde sa v konečnom dôsledku dostala, jej nedovoľuje vidieť ten počiatok.  

A toto je uzatvorený kruh.  
(Zákon slobodnej vôle: :1časť:https://posolstvalasky.sk/?p=160,2.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=166,  

Zákon zachovanie energie: 1.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=247, 2.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=250,  

3.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=254, 4.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=256,  

Zákon Poznania:1.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=219,2.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=231) 
 

Pre každú ľudskú bytosť je veľmi dôležité, nájsť v sebe tú vnútornú silu a priznať si, 

že koná v tej pýche obete.  

Práve  toto v rámci vášho každodenného života a ľudského konania, je pre vás 

nesmierne ťažké, pretože to dokážete vidieť až vtedy, keď prestanete hodnotiť, kritizovať, 

posudzovať, súdiť, a odsudzovať, lebo vtedy ste pochopili tú prvotnú manipuláciu strachu 

vďaka tomu, že ste boli požehnaný darom POKORY, ktorý ste zároveň aj prijali.  

(Prvotná manipulácia strachu:1.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=1542, 2.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=1550, 3.časť: 

https://posolstvalasky.sk/?p=1564, 4.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=1566, 5.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=1570) 
  

 

Keď ste prijali dar POKORY a zároveň ste pochopili úlohu a dôležitosť vášho ega pre 

vás samých vo vašom živote, dokážete prestať odmietať vaše ego ako svoju súčasť.  

V tomto prípade ste dokázali prijať aj tú temnú stránku vás samých, ako svoju 

nedeliteľnú, nerozdeliteľnú a neoddeliteľnú súčasť a to znamená, že ste pochopili, že ako 

ľudská bytosť nemusíte byť len tá dobrá pre tých ostatných a napĺňať ich všetky očakávania, 

ktoré voči vám vysielajú, ale ste pochopili, že ste tu aj sami za seba a v prvom rade 

potrebujete byť v súlade sami so sebou, so svojou dušou a naplniť svoje vlastné potreby.  
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