
 

PÝCHA ROZMARNOSTI - 6.časť 
 

V tejto chvíli je naozaj dôležité, aby ste si uvedomili, že za všetko čo sa vo vašom živote 

deje nesiete ZODPOVEDNOSŤ LEN VY SAMI.  

Ak prestanete popierať tento dôsledok pôsobenia Vesmírnych zákonov, dokážete 

v POKORE prijímať situácie vášho života a práve tým, že ich dokážete prijímať, prestanete 

vytvárať energiu boja a vtedy nevytvárate tú energetickú potravu k tomu, aby vás vaše ego 

preklápalo do pozície obete, lebo čím viacej bojujete, tým väčšiu silu dáte svojmu egu, aby vás 

ovládalo a vládlo nad vami.  

Je to, ale aj o tom vnútornom boji, nie len o vonkajšom, ktorý dávate najavo vo vzťahu 

k druhým ľudským bytostiam, ale aj vo svojom vnútri potrebujete zachovať MIER, prijatím 

toho čo sa deje, lebo len vtedy v POKORE zostávate aj energeticky a nie je to iba hraná a 

falošná pokora navonok pre tých ostatných.  

Tie druhé ľudské bytosti môžete oklamať hraním tej falošnej pokory, ale svoje ego nie. 

Len vtedy keď zachováte ten MIER aj vo svojom vnútri, tak vás vaše ego do tej pozície obete 

nepreklopí. Ak je však vaša pokora hraná, je iba navonok, tak sa v tej pozícií obete ocitnete.  

To znamená, že potrebujete byť úprimný v prvom rade sami k sebe, aby ste aspoň 

sami pred sebou dokázali priznať objektívnu pravdu svojho života, aby ste v  prvom rade 

prestali klamať sami seba. 

Zase sme sa dostali k tomu, že v prvom rade je potrebné začať u seba samých. 

Vždy sa v tých kruhoch vrátite k sebe samým.  
 

To je tá cesta, to je to dôležité čo potrebujete pochopiť, že potrebujete začať sami od seba.  

Prestaňte očakávať akékoľvek zmeny u tých ostatných a prestaňte očakávať, že tí druhí vám dajú to, 

čo VY nedokážete dať SAMI SEBE. Práve preto je tak nesmierne dôležité, aby ste sa naučili rozoznávať čo 

je vaše vlastné, za čo potrebujete prijať ZODPOVEDNOSŤ a čo patrí tým druhým, za čo im tú 

ZODPOVEDNOSŤ potrebujete vrátiť späť.  

V tomto máte zatiaľ chaos a prijímate ZODPOVEDNOSŤ tých druhých a zároveň neprijímate svoju 

vlastnú a práve preto sa darí vášmu egu vás tak ľahko zmanipulovať, aby ste nedokázali vidieť, tú skutočnú 

pravdu toho, čo sa naozaj deje, pretože vám tak zakrýva nielen tú objektívnu pravdu, ale aj to, že VY SAMI 

konáte v PÝCHE, že pokorujete seba, ponižujete druhých a nevidíte, že sa nechávate klamať 

strachom a používate ani neviem ako to povedať prvotnú manipuláciu strachu  ako svoju nedeliteľnú súčasť 

a pritom vašou nedeliteľnou súčasťou je LÁSKA a nie strach. 

Ale cez to nepochopenie a nepoznanie ste dovolili, aby vás strach tak veľmi ovládol, že sa stal vašou 

súčasťou a práve preto neviete kto vlastne ste. Neviete KÝM STE.  

Nevidíte, že už veľmi dlhý čas hráte tu na Matke Zemi tieto hry strachu a ega.  

Tá podstata toho kým ste, leží zviazaná a zamotaná tou voľnou časťou toho biča na zemi.  

Už veľmi dlhé veky ako ľudské bytosti, spíte.  

Je naozaj najvyšší čas, aby ste sa zobudili, ale to sa môže udiať  len tak, že každý 

zobudíte SÁM SEBA a nie toho druhého, lebo to nie je možné.  

Nemôžte zobudiť tých ostatných, keď VY SAMI SPÍTE.  

Práve preto potrebujte začať od seba samých a tu sme sa zase dostali na počiatok.  

Tak si zapamätajte, že sami pre seba ste najdôležitejší len VY SAMI.  

VY SAMI ste na tom prvom mieste pre samých seba a nie je to sebeckosť, je to 

o vnímaní svojich vlastných potrieb v pokore a prijatí samých seba v pokore, o vážení si 

samých seba v tej pokore, rešpektovaní samých seba v tej pokore a v tom že dokážete milovať 

samých seba takých aký ste bez podmienok.  

Toto dokážete len vtedy, keď prestanete samých pokorovať.  



 

K tomu aby sa tak stalo je potrebné, aby ste energeticky vystúpili z pozície roly obete, 

lebo jej pýcha vás zalepuje natoľko, že nedokážete vidieť objektívnu pravdu a realitu života 

na Matke Zemi ako takej.  

A toto je uzatvorený kruh.  
 

Otázka: Je v človeku stále prítomné ego? Áno. 

Otázka: Môže sa človek vzdať svojho ega? Nie, nemôže. 

Otázka: Môže bytosť bez ega vytvoriť hnev, zlosť, nenávisť  alebo inú podobnú emóciu? 

Odpoveď:  Ľudská bytosť  má  stále ego.  

Otázka: Ale ja mám na mysli bytosti, ktoré ego nemajú- napríklad stromy, môžu oni vytvoriť 

hnev, zlosť, nenávisť  alebo inú podobnú emóciu ? Nie.  

Otázka: Cítia stromy strach, pretože vnímam, že sa chvejú, keď ich chce niekto vyrúbať ?  

Odpoveď:  Nie je to strach vo vašom ponímaní. Oni vedia a vnímajú to ohrozenie života, ale 

oni nevyjadrujú hnev a strach.  Nemajú to delenie emócií ako ľudské bytosti. Oni proste vedia, ale 

neriešia to, lebo oni  nemajú ego, len oni sa podľa  toho dokážu zariadiť. Lebo ten strom pred 

vypílením odvedie svoju dušu- nazvem to takto, aby ste tomu porozumeli, do zeme a prenesie ju na iné 

miesto, alebo tú svoju energiu nechá v zemi, alebo ju odovzdá inému stromu. Oni fungujú 

v kolektívnom vedomí a nie v individuálnom ako VY ľudia, aj keď každý strom je individuálny. 

Otázka: Môže ego v človeku vytvárať strach a tak brzdiť dušu v posune?  

Odpoveď: Samozrejme a o to sa aj snaží, pretože aj ego má viaceré úrovne. 

Otázka: Čo je  vlastne ego?  

Odpoveď: Je to zložitá otázka, ale zjednodušene Ti to vysvetlím. Je to súčasť každej ľudskej 

bytosti tak ako máš dušu, ducha, energetické roviny, fyzické telo, tak máš aj ego. Ego je  časť viacej tej 

rozumovej zložky človeka, ktorá prehovára cez hlavu a myseľ, ale ego je v podstate PROGRAM. 

Otázka:Je ego  súčasťou programu, ktorým nám mimozemské civilizácie (MZC) zmenili DNA?   

Odpoveď:  Áno, ale tých zásahov vo vašom vývoji bolo viacej. 

Otázka: Tie viaceré zásahy MZC  tvoria tie viaceré úrovne ega ? 

Odpoveď:   Je to komplikované, lebo to, čo je vložené do DNA ako  informácia ovplyvňuje 

všetky roviny ľudskej bytosti. A aj to, ako vnímate čas, realitu, aké ste osobnosti, aké máte schopnosti, 

že máte len päť zmyslových schopností a teraz rozvíjajúcu sa intuíciu a mimo zmyslové vnímanie 

a mimo zmyslové schopnosti, ktoré sa niektorým otvárajú.  

A to je  vaša cesta k zmene, pretože tým preprogramovávate určité genetické vzorce, ktoré vám 

bránia v chápaní a aj uskutočnení posunov do iných dimenzií vedomia, pretože práve cez vaše vedomie 

dokážete tú zmenu uskutočniť – teda zmenu svojho vedomia.  

A ego ľudskej bytosti, ktoré má tiež viacej rovín, je cielenou brzdou tomuto rozvoju.  

Nedá sa ega vzdať, lebo to nie je len slovo.  

Ego je vašou súčasťou od narodenia po smrť, ale VY ako ľudská bytosť s ním môžete 

spolupracovať a naučiť ho inému spôsobu fungovania. Je to náročné, ale dá sa to.   

Nie však jeho potlačením a tvárením sa, že ja ego nemám a mňa neovplyvňuje, ale práve 

naopak, jeho prijatím, pretože VY ste bytosti žijúce  v dualite – čiže všetko vo vašom svete má svoj 

protipól. Ale to, ktorý ten pól je silnejší, je už na vás, je to na vašom rozhodnutí.  

Otázka: Môže to, čo pre jedného znamená seba láska, druhý vnímať ako egoizmus? 

Odpoveď:  Áno určite, je to o spôsobe vnímania a úrovne tej ľudskej bytosti a stupni úrovne  

„osvietenia“, či uvedomenia si a toho byť vedomý, lebo kto je vedomý,tieto súvislosti chápe úplne inak.  

Otázka: Stretla som sa s názorom, že život v hmote je konečný a nie je nesmrteľný z hľadiska 

kolobehu života, lebo aj Vesmír je hmotný a tak raz aj Vesmír ako taký zanikne, pretože je hmotný  a 

preto aj život v hmote sa skončí a že s hmotou je spojená aj duša a nesmrteľný je len duch.  Ja vnímam 

nesmrteľnosť života  v spojení s dušou, ktorá sa môže v nekonečnom kolobehu života opakovane  v tej 

hmote zrodiť a aj keď sa stane, že nejaká hmota zanikne, tak vznikne nová hmota  v nekonečnom 

kolobehu zrodení a preto pre mňa je Vesmír je nekonečný. Prosím o  vysvetlenie ako to je ?  



 

Odpoveď: Duša je časťou ducha a keď duch vyčlení časť svojej energie ako tú dušu, ktorá 

zníži tak svoje vibrácie, že je potom schopná vojsť do toho fyzického tela a oživiť ho tou energiou toho 

ducha, ktorú tá duša nesie, lebo bez tej duše by to fyzické telo bolo len robotom a mohlo by síce 

fungovať, ale  len na úrovni pudov. Fyzické telo bez duše nemá VEDOMIE a je to len úroveň 

bazálneho fungovania, čiže jedlo, vylučovanie a rozmnožovanie.   

Ale aj zvieratá majú vedomie a majú aj rozvinuté  zmyslové vnímanie  a intuíciu a vnímajú 

prírodu, oni nefungujú len pudovo, čiže strava, vylučovanie a rozmnožovanie. Zvieratá boli 

vytvorené  pre iný účel ako ľudská bytosť a fungujú ako potravinový reťazec, pre kolobeh prírody.  

Vesmír nezanikne, lebo Vesmír je živý organizmus a môže ho pohltiť aj čierna diera, ale aj tak 

nezanikne a vytvorí nové planéty a niektoré z nich znovu zaniknú, ale iné sa zase zrodia. Je to len 

energetická rovina, lebo to všetko tvorí  energiu, ktorá sa nikdy nestratí, len zmení svoju formu. 

VESMÍR NIE JE HMOTA, ALE JE TO ENERGIA.  

Určitá hustota  energie sa v tom  zhustení stane hmotou a vy to síce vnímate ako  hmotné, ale je 

to len energia, ktorá je stlačená do formy, ktorú vnímate  ako pevnú časť. Všetko je  energia a hmota, 

ktorú vnímate,  je len určitá hustota energie, preto ten život je naozaj nekonečný a nikdy neskončí. 

Možno to ľahšie pochopíte na farbách, lebo aj farby sú len  energiou a vaše oko  zachytáva 

frekvenciu tej energie svetla a podľa toho na akej úrovni to svetlo vibruje, určí vaše oko tú farbu. 

Rovnako ako farby vnímate aj tvary a hmotu, ktorá je len zhustená energia, čiže Vesmír nie je hmota, 

ale je to energia, ktorá sa stále mení  a rozvíja a nič sa nestratí, lebo  energia  sa nikdy nestratí, len 

zmení svoju formu. 

DUŠA je súčasťou DUCHA, ale je to len jeho  vyčlenená energetická časť, cez ktorú sa ten 

duch prejaví, keď tá duša vojde do hmoty, čiže do toho fyzického tela ľudskej bytosti. 

Otázka: Ja vnímam  dušu, že je to  bezpodmienečná Láska v nás, ktorá je súčasťou Stvoriteľa? 

Odpoveď:  Áno je to správne, čo si teraz povedala, ale je tam aj spätná väzba, lebo tým, že 

DUŠA je súčasť DUCHA, je ten DUCH  tou  veľkou množinou.  Stvoriteľ stvorí ducha a je to veľmi 

vysoká forma energie, ktorá má  veľmi , veľmi, veľmi  vysoké vibrácie.  

Môžeš si ten rozdiel  predstaviť tak, že duša je ako Zem a Slnko je ako duch a galaktické slnko  

na „n“ je ten Stvoriteľ, ktorý potom tvorí tie Slnká, čiže toho ducha a každé to Slnko ako svoju jednu 

xy-tú časť vyčlení zo seba tú dušu,  čiže ako tú zem a obsah Poznanie, schopnosti, ten akašický záznam 

v tej energetickej rovine prenesie do vedomia ako keby vdýchnutím do života, keď sa narodí človek tá 

fyzická bytosť.  Ako keby tým prvým nádychom toho dieťaťa sa tá duša aktivovala v tom fyzickom 

tele, čiže v tej hmote a potom tým reálnym životom, vývojom rastom učením atď., sa to dieťa stáva 

dospelým a vedomím človekom a bytosťou a môže práve rozvíjať to všetko čo mu dá duša dala do 

vienka, cez ten konkrétny plán jeho života a on potom žije tú realitu v konkrétnej rodine, mieste atď. 

Otázka: Čítala som, že ľudská bytosť má 4 základné aspekty: telo, ego, dušu (nevedomie) a 

ducha (vedomie). Nerozumiem tomu, lebo som si vždy myslela, že naša DUŠA JE VEDOMÁ, že DUŠA 

je práve tá časť nás samých, na rozdiel od nášho rozumu, ktorá má POZNANIE a ktorá VIE, ako to 

všetko súvisí s nevedomím a podvedomím človeka. Prosím o  vysvetlenie ako to je ? 

Odpoveď:  DUŠA JE VEDOMÁ.  Keď si predstavíš, že všetky tie informácie, ktoré tá duša má 

v sebe, ktoré VY ako ľudská bytosť automaticky  nemáte uložené v svojom rozume, lebo rozum je aj 

vaša pamäť, čiže to, čo si reálne pamätáte. Ale v nevedomí máte uložené práve to, čo neviete a práve 

prostredníctvom vašej duše sa môžete na tieto nevedomé roviny napojiť, ktoré automaticky nemáte vo 

vašej pamäti, čiže musíte sa tam naladiť a to sa dá práve pomocou vašej duše, cez vaše nevedomie, 

v ktorom ten záznam je uložený a z neho si tie informácie vytiahnete práve pomocou vašej duše, lebo 

to sú tie  záznamy, ktoré sú iné ako fyzická rovina vašej pamäte.  

Pamäťovú stopu si fyzicky a neurologicky v mozgu vytvárate synapsami a prepojeniami, ktoré 

si tam budujete vedomým učením, napríklad, že 1+1= 2 a že učíte sa čítať, písať a podobne, alebo 

skúsenosťou čiže zážitkami a komunikáciou, teda akoukoľvek formou v tom mozgu to vytvoríte a tak 

sa to uloží do vašej pamäte, ako zásuvky, ale to je pamäť toho zažitého reálneho života a nie je to  

VEDOMIE vašej DUŠE. 


