
 

PÝCHA ROZMARNOSTI - 5.časť 
 

 A teraz vám vysvetlím čo sa v tomto prípade deje a čo je pre vás zatiaľ skryté.  

V prípade, že konáte tak, že potláčate samých seba a napĺňate potreby, očakávania 

a požiadavky druhých a vždy potlačíte sami seba, aby ste vyhoveli druhým ľudským 

bytostiam a v ich očiach ste boli tí dobrí, konáte vo falošnej pýche povýšenosti nad tými 

druhými, že VY SAMI to predsa dáte a nevidíte, že dovoľujete, aby táto pýcha povýšenosti 

vás v podstate pred tými druhými POKOROVALA.  

A to je ten protipól.  

Toto využije vaše ego, že v tom POKOROVANÍ, vytvorí vo vás pochybnosti o sebe 

samých, vytvorí vo vás pocit MENEJCENNOSTI a toho, že by ste ako  ľudská bytosť neboli 

dostatočne dobrá pre tých druhých, keby ste im nevyhoveli, nenaplnili ich požiadavky 

a očakávania a tak nie ste dostatočne dobrou ľudskou bytosťou a nie ste ako ľudská bytosť 

hodná toho aby vás ocenili.  

Ten paradox je v tom, že tie druhé ľudské bytosti vás neocenia, lebo oni považujú za 

samozrejmosť, že to pre nich urobíte a ani si nevážia, že to pre nich robíte a VY SAMI ani 

neviete ako a ocitnete sa v pozícií obete a tých druhých ľudí začnete odcudzovať.  

Túto pozíciu obete vám vytvorila tá falošná povýšenosť práve tým, že nie oni, ale   VY 

SAMI ste POKORILI SAMÝCH SEBA a  práve preto sa cítite byť nehodnou ľudskou 

bytosťou.  

Keďže nedokážete vidieť, že to VY SAMI STE POKORILI SAMÝCH SEBA tým,              

že ste dovolili aby vás tí druhí manipulovali, aby ste napĺňali ich potreby a očakávania, ale 

zároveň ste nevideli svoje vlastné potreby, nedokážete prijať za to svoju ZODPOVEDNOSŤ, 

ale viníte za to tých druhých a práve preto, s tým nedokážete nič urobiť.  

Hneváte sa, cítite sa bezmocný a vytvorí sa vo vás pocit, že môžete urobiť 

čokoľvek a aj tak všetko je málo, nič nie je dosť a nič nie je dobré. Ak skĺznete 

do tohto pocitu, tak tento pocit nehodnosti samého seba, si práve týmto pocitom  

toho POKOROVANIA opakovane vytvárate a vôbec si toho nie ste vedomý.   

Tu potrebujete prijať, že VY SAMI ste sa do tejto situácie dostali, nebol to ani Paľko, ani 

Jožko, ani Anička, ani Tánička, len VY SAMI.  

Ak toto dokážete pochopiť a prijmete za to svoju ZODPOVEDNOSŤ, tak cez ten 

SÚCIT, ktorým budete požehnaný si to dokážete následne ODPUSTIŤ a PRESTANETE 

POKOROVAŤ SAMÝCH SEBA. 

V tej vnútornej sile, ktorú ste dostali cez MILOSŤ ODPUSTENIA, ktoré ste  dali 

SAMI SEBE a v tej vnútornej POKORE, ktorá k vám príde, si dokážete uvedomiť, že NIE TÍ 

DRUHÍ, ale v prvom rade VY SAMI,  dokážete dať  OCENENIE SAMI SEBE. 

  Je to tak preto, že nikto iný vám nevráti vašu SEBA HODNOTU, môžete si ju vrátiť 

len VY SAMI. Nemôžete hľadať u druhej ľudskej bytosti to, čo si nedávate VY SAMI.  

V prvom rade si to OCENENIE a SEBA HODNOTU potrebujete dať VY SAMI najmä 

SEBE SAMÝM. Ten paradox spočíva v tom, že ak to dokážete, tak potom vám to ocenenie 

dajú aj všetci ostatní.  

Toto je dôsledok viacerých Vesmírnych zákonov a to: Zákona ako hore tak dole, ako vo 

veľkom, tak v malom, ako vo vnútri tak navonok, Zákona zachovania energie, Zákona slobodnej 

vôle, Zákona zrkadlenia, Zákona rezonancie, pretože to, čo vy sami navonok vyžarujete, to sa vám 

spätne zrkadlí a to sa vo vašom živote znásobuje a to sa k vám vracia.  



 

Čiže ak VY SAMI  vnímate svoju SEBA HODNOTU, rešpektujete sa, 

dávate ÚCTU SAMI SEBE, dostávate to aj od tých ostatných.  

Ak však samých seba pokorujete, nevážite si samých seba, znevažujete sa, 

nevnímate svoju seba hodnotu, všetci okolo vás, vám to spätne zrkadlia.   

Až keď pochopíte tieto princípy a spolupôsobenie Vesmírnych zákonov prestanete 

sami seba vnímať ako obeť, lebo cez pochopenie, že si to sami tvoríte a VY SAMI ste za to 

ZODPOVEDNÝ, môžete sa potom,  ako ten princ v rozprávke,  postaviť pred toho draka,  

ktorý bude mať toľko hláv pýchy, koľko ste ich sami v sebe zrodili a dokážete sa cez to 

vedomé poznanie a pochopenie pozrieť každej jednej hlave pýchy do očí, aby ste v tej pokore 

SAMI SEBE ODPUSTILI, že ste tú hlavu pýchy v sebe zrodili a vtedy sa oni rozplynú.  

To znamená, že vy sami v sebe vytvárate nielen energetickú rovinu pýchy rozmarnosti, 

ale aj energetickú rovinu pýchy obete. A to, že ste sa stali tou obetou je ZODPOVEDNOSŤ 

vašej vlastnej PÝCHY, ktorá pred tým pôsobila na opačnej strane toho kyvadla.   

Toto si zapamätajte, lebo toto je ZODPOVEDNOSŤ, ktorú potrebujete 

všetci pochopiť a prijať, aby ste potom dokázali tú bolesť sami v sebe uzdraviť 

a  cez milosrdenstvo odpustenia samým sebe tú bolesť rozpustiť.  
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A takto to funguje. 

Toto je dôsledok spolupôsobenia vesmírnych zákonov, princípov a zákonitostí. 

Aj keď mnohí z vás o tom pochybujete a neveríte, cesta ODPUSTENIA je jediná cesta, 

ktorou môžete všetky bolesti, ktoré nosíte v svojom srdci rozpustiť a uzdraviť. 

Viem že mnohí z vás v súčasnosti s týmto nebudú súhlasiť, ale je to preto, že to v svojej 

pýche teraz nevidia, pretože je to práve pýcha, ktorá im nedovoľuje túto objektívnu pravdu vidieť, 

lebo práve PÝCHA je tá rovina vo vašom vnútri, ktorá NEODPÚŠŤA.  

Samozrejme v etape vývoja tej ktorej ľudskej bytosti je to úplne v poriadku, že to tak je,  len 

vám hovorím, že raz na svojej ceste vývoja, každá ľudská bytosť k tomuto Poznaniu dospeje.  

A tak to je. Amen. 
 

Preto ani nevidíme a neuvedomujeme si, že za akýmkoľvek podceňovaním a to kohokoľvek 

a čohokoľvek je energia pýchy.  

Či už podceňujeme nejakú situáciu, riziká tej situácie, alebo podceňujeme akúkoľvek ľudskú 

bytosť, či bagatelizujeme akékoľvek udalosti, za všetkým týmto je pýcha ako taká a to ktorákoľvek 

z jej hláv a  samozrejme aj viaceré hlavy pýchy súčasne.  

Práve tá pýcha energeticky vytvorí to podceňovanie a vytvára to zámerne, aby 

v dôsledku toho, že sa potom vytvorí nejaká situácia a to akákoľvek situácia, ktorá spôsobí 

ktorejkoľvek z ľudských bytostí, ktoré tej situácie boli účastné BOLESŤ, nedokázala  tá 

ľudská bytosť potom prijať za to, čo sa stalo ZODPOVEDNOSŤ.  

Jej ego využije túto skutočnosť k tomu, aby tú ľudskú bytosť hodilo do pozície obete. 

V tejto energetickej rovine, v pozícií obete nedokáže tá ľudská bytosť už vnímať objektívnu 

pravdu toho, čo sa skutočne stalo.  

Čím je tá vzniknutá a vytvorená bolesť väčšia, tým je silnejšia pozícia tejto obete a tým 

je väčšia pýcha, ktorá sa v tej ľudskej bytosti vytvorí a tým dlhší čas potom trvá, aby tá 

ľudská bytosť mohla pochopiť a vidieť tú podstatu toho, čo sa naozaj stalo a aby dokázala 

vidieť tú prvotnú príčinu, ktorá energeticky spustila špirálu udalostí, kým nastala tá situácia, 

v ktorej si tú bolesť vytvorila.  
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Aby tá ľudská bytosť mohla prijať to pochopenie a vystúpiť z pozície obete von, 

potrebuje nájsť práve tú prvotnú situáciu, aby za ňu prijala ZODPOVEDNOSŤ, lebo v tejto 

situácií zase konala z pýchy, ale  na tej opačnej strane toho kyvadla. Platí zákonitosť, že ako 

veľká tá pýcha bola, energeticky sa do rovnako veľkej pýchy obete potom preklopila.  

Až keď prijme ZODPOVEDNOSŤ za svoju pýchu v tej prvotnej situácii                             

a pochopí to, čo sa skutočne stalo a dokáže dať ODPUSTENIE SAMA SEBE, rozpustí 

zároveň v tom ODPUSTENÍ  SEBE SAMEJ  aj tú energiu pýchy obete,  do ktorej samú seba 

preklopila.  

A toto je uzatvorený kruh.  
 

Samozrejme v súlade so Zákonom zachovania energie, tieto vytvorené energie 

zostávajú súčasťou tej ľudskej bytosti, ktorá ich vytvorila až dovtedy, kým to celé dokáže 

pochopiť, prijať, uvedomiť si svoju ZODPOVEDNOSŤ a prijať ju a  v  SÚCITNEJ LÁSKE 

si to SAMA SEBE ODPUSTIŤ. 

Preto tieto energie vo všetkých nasledujúcich inkarnáciách, ktoré nasledujú po tom v živote, 

v ktorom tú nesmiernu bolesť tej pýchy obete vytvorila, opakovane prežíva. 

Preto často krát v línií času bytia prežíva táto ľudská bytosť opakovane rovnaké situácie 

s tým, že sa v čase zmenia iba kulisy a ľudia, ale podstata tej bolesti, ktorú tá ľudská bytosť prežíva 

je stále rovnaká.  

Bude sa tak diať až dovtedy, pokiaľ sa jej podarí odhaliť túto príčinu, aby to mohla potom 

celé rozpustiť v LÁSKE ODPUSTENIA,  ktoré dokáže dať sama sebe. 

Pretože potom tá ľudská bytosť v tej pýche často krát koná, tak sa stáva, že čokoľvek ona 

poprie, tak práve to, čo poprela potom sama v tom živote, ale  aj v tých nasledujúcich prežíva.  

Deje sa tak preto, aby pochopila, že všetko je možné, pretože v tej pýche povýšenosti, 

nadutosti a nadradenosti poprela tú konkrétnu možnosť tvorenia.  

TVORENIE ako také je BEZ PODMIENOK.  

Čiže možné je všetko. Čokoľvek. A práve preto je všetko ROVNOCENNÉ.  

V tej pýche toho popretia tej danej možnosti, sa rodí NEROVNOCENNOSŤ.  

Ale je to skryté pre tú ľudskú bytosť a ona nevidí, že dovoľuje tým hlavám pýchy, 

ktoré v nej narástli, by v nej túto NEROVNOCENNOSŤ zrodili.  

 Táto ľudská bytosť potom ani nevie ako a stratila pochopenie a poznanie o tom, čo 

ROVNOCENNOSŤ ako taká znamená.  

Samozrejme práve preto, že jej toto Poznanie tá pýcha zoberie, tá ľudská bytosť 

potom začne konať v tej NEROVNOCENNOSTI a to znamená, že sa POVYŠUJE, ale 

zároveň aj POKORUJE.  

Koná tak voči druhým ľudským bytostiam, ale zostáva jej skryté, že sa tieto energie 

k nej vrátia, lebo jej vlastné ego týmto spôsobom koná voči nej a tak ona  POKORUJE SAMÚ 

SEBA. 

Tým, že tá ľudská bytosť SAMÚ SEBA povýšila nad ostatných, energeticky vytvorí 

priestor k tomu, aby tými druhými ľudskými bytosťami potom mohla byť PONÍŽENÁ. 

Nemusí sa tak stať v tom konkrétnom živote ľudskej bytosti, v ktorom tieto energie 

vytvorila, ale môže sa tak stať, ale aj nemusí.  

Avšak v línií času jej bytia, sa k nej tie energie určite vrátia späť, lebo je to zákonitosť 

spolupôsobenia Vesmírnych zákonov.  

 

 


