
PÝCHA VYVOLENOSTI a NEOMYLNOSTI - 2.časť 
 

Samozrejme neprijímate ZODPOVEDNOSŤ za túto situáciu, v ktorej sa nachádzate  

a neprijímate ZODPOVEDNOSŤ za to, že ste vedome, dobrovoľne a slobodne do tej zlatej 

klietky vstúpili a že ste dovolili, aby ju zakryl čierny závoj tmy. 

Je to tak preto, že to nevidíte, lebo ste stále slepí. 

Slepí ste zostali práve preto, že ste neboli ochotní KONAŤ, že ste  neboli ochotní v svojom 

živote NIČ ZMENIŤ a neprijali ste za to svoju ZODPOVEDNOSŤ. 

A v tejto slepej ilúzii a nevedomosti potom v tom živote aj zomriete. 
 

Keď sa narodíte znova ako ľudská bytosť, tak vôbec neviete, že sa pohybujete v obmedzenom 

priestore, ktorý ste SAMI pre SEBA vyčlenili a že zo života do života prežívate stále rovnaké 

skúsenosti, len kulisy, čiže okolnosti sa zmenia, ale podstata vašich prežitých skúseností zostáva stále 

rovnaká. Takto sami v sebe tú BOLESŤ znásobujete a doslova sa v tej POZÍCII OBETE zabetónujete.  

Sami veľmi dobre viete, že keď  betón zatvrdne, je veľmi ťažké ho zmeniť. 

Musíte ten betón úplne rozbiť, aby ste na tom mieste mohli postaviť niečo nové. 

Betón ako taký, nie je formovateľný a je obrazom vašej 

ZATVRDNUTOSTI, ktorú sami v sebe vytvoríte a doslova vaše vnútro zatvrdne 

ako betón a VY nevidíte, že ste sa do toho betónu dobrovoľne zaliali VY SAMI. 
Keďže to nedokážete vidieť, tak samozrejme za to neprijímate svoju ZODPOVEDNOSŤ 

a už sami viete, že to čo neprijímate, neviete a ani nedokážete zmeniť. 

Tým, že za to neprijímate ZODPOVEDNOSŤ, čiže za to, že ste to vytvorili VY SAMI, 

ako keby ste popreli, že to existuje a veľmi dobre viete, že to čo  neexistuje sa nedá zmeniť. 

Najprv potrebujete prijať, že to vôbec existuje, že ste to VY SAMI vytvorili a potrebujete 

za to prijať svoju ZODPOVEDNOSŤ, až potom s tým  môžete niečo začať robiť a zmeniť to. 

Túto ZATVRDNUTOSŤ a TVRDOSŤ v ľudskej  bytosti 

vytvára PÝCHA a to samozrejme ktoroukoľvek zo svojich hláv. 
A už sami viete, že len POKORA dokáže hlavy pýchy rozpúšťať. 

Ak neprijímate, že ste tú ZATVRDNUTOSŤ vytvorili  VY SAMI, nemáte v sebe 

POKORU a vtedy nedokážete tie hlavy pýchy ani tú  ZATVRDNUTOSŤ rozpúšťať. 

A toto je uzatvorený kruh. 
 

Do tejto POZÍCIE OBETE sa dostanete vždy, ak v sebe zrodíte ktorúkoľvek z hláv pýchy. 

Je to tak preto, že PÝCHA pôsobí na obidvoch stranách pomyselného kyvadla. 

Rovnako už viete, že ak dovolíte, aby sa vo vás zrodila jedna z hláv pýchy, tak ona potom 

pomôže svojím sestrám, aby sa vo vás zrodili  aj tie ďalšie hlavy pýchy. 

Keďže platí Vesmírny zákon: Ako hore, tak dole, ako vo veľkom tak v malom a ako vo 

vnútri, tak navonok, tak úplne rovnako ako VY ľudské bytosti, keď sa spojíte a vytvárate svoje 

rodiny a potom rodíte svoje deti, tak aj pýcha tam, kde sa spojí viacej jej hláv, zrodí svoje deti, 

ako ďalšie hlavy pýchy. 

Rovnako ako VY v ľudskom svete, v rodinách chránite svoje milované deti, tak aj hlavy 

pýchy, keď sa spoja ako rodina, potom chránia tie hlavy pýchy, ktoré zrodili ako svoje deti pred 

tou ľudskou bytosťou samou, aby ona nemohla nijakým spôsobom tú pýchu odhaliť, aby  

nevidela, že je jej súčasťou, že sa v nej zrodila, aby ju potom nemohla rozpustiť. 

Preto aj keď si tá ľudská bytosť dokáže  uvedomiť a pochopiť, že sama v sebe niektoré z hláv 

pýchy zrodila, tak pýcha, ktorá sa narodí ako dieťa  týchto viacerých hláv pýchy, ktoré ju ako to svoje 

dieťa zrodili, jej nedovolia, aby to videla a mohla to celé pochopiť. 



Hlava pýchy nadradenosti, výnimočnosti a dôležitosti, 

zrodia vo vás, ako svoje dieťa hlavu pýchu VYVOLENOSTI. 

Hlava pýchy nadradenosti, výnimočnosti a moci, zrodia vo 

vás, ako svoje dieťa hlavu pýchu NEOMYLNOSTI. 
A vedzte, že vždy sa tak stane, keď stratíte sami v sebe POKORU. 

Keď stratíte POKORU, tak stratíte aj ÚCTU a vtedy stratíte ÚCTU k ŽIVOTU, 

stratíte ÚCTU SAMI k SEBE a stratíte ÚCTU aj k druhým ľudským bytostiam. 

Zapamätajte si, že vždy tie hlavy pýchy, ktoré sa zrodili ako deti tých ostatných 

troch hláv pýchy, vás v konečnom dôsledku v tom živote POKORIA, či už ako  

VYVOLENOSŤ alebo NEOMYLNOSŤ. 

A toto je uzatvorený kruh. 
 

Ak si aj myslíte, že vám sa to nikdy  nestane, tak vedzte, že tie hlavy pýchy to dokážu. 

Dokážu to práve preto, lebo v tej absolútnej tme, v ktorej ste sa ocitli, to nedokážete vidieť a 

oni vás zrazia na kolená, do prachu zeme a POKORIA vás rovnako veľkou silou, ako ste dovolili, 

aby vo vás tie prvotné tri hlavy pýchy – nadradenosti, výnimočnosti, dôležitosti alebo moci, narástli. 

Práve preto, že toto POKORENIE ako také, následne vo vás vytvorí veľmi silný pocit obete, 

krivdy, bezmocnosti, nehodnosti, zlyhaní, zavrhnutia samých seba, neodpustení a pocitov vín ako 

ľudská bytosť ZATVRDNETE a VY SAMI SEBA do toho betónu zalejete. 

Aj betón má rôznu tvrdosť. Tým tvrdší betón vytvoríte, čím väčšie je vaše neodpustenie 

a pocit viny voči sebe samým. Čím väčší pocit viny, neodpustenia, bezmocnosti, zlyhania, nehodnosti 

a krivdy vytvoríte, tým dlhší čas a väčší počet inkarnácií vám potom trvá, kým túto falošnú ilúziu 

tohto obmedzeného priestoru, v ktorom sa pohybujete dokážete prehliadnuť. 

Skutočnosť, že to pole nekonečných možností, ktoré je vám všetkým dané 

k dispozícii bez akýchkoľvek obmedzení a podmienok, si VY SAMI pre SEBA zoberiete 

a vytvoríte ten obmedzený priestor, vám  urobia práve tie hlavy pýchy, ktoré sa narodia 

ako deti tých ostatných hláv pýchy. 

Je to tak preto, že tie hlavy pýchy, ktoré sú v postavení matiek, chránia tú hlavu 

pýchy, ktorá sa zrodila ako to dieťa a VY ju potom nedokážete vidieť. 

Práve preto máte v sebe uloženú ilúziu nekonečného priestoru a nekonečného 

poľa možností a nevidíte, že ste ho sami pre seba  obmedzili na konečný priestor.  

Tie tri hlavy pýchy, ktoré ste ako prvé v sebe zrodili a pôsobia ako matky, vás 

privedú do tej zlatej klietky, pretože to je tá POZÍCIA OBETE. To je tá zlatá klietka. 

Ak v tejto zlatej klietke potom zotrváte a doslova si v nej „hoviete“ a odmietate 

prijať ZODPOVEDNOSŤ za to, že ste sami dobrovoľne do tejto zlatej klietky vstúpili 

a nechcete z nej vystúpiť von, to znamená, že ste odmietli čokoľvek urobiť pre to, aby 

vo vašom živote nastala  ZMENA, zrodia tieto pôvodné tri hlavy pýchy ako matky, svoje 

dieťa, či už VYVOLENOSŤ alebo NEOMYLNOSŤ. 

Vedzte, že častokrát sa zrodia obidve  súčasne a v tej chvíli na túto zlatú klietku 

spadne čierny závoj absolútnej tmy a VY vôbec nič nevidíte. 

A tak nevidíte, že ste ten priestor nekonečných možností, ktorý vám ako slobodnej 

ľudskej bytosti bol daný, obmedzili a zúžili na priestor zlatej klietky. 

Práve preto, že sa potom pohybujete spolu nimi, čiže s tými hlavami pýchy, v tej 

zlatej klietke, tak nevidíte, že stojíte stále na tom istom mieste. 

A toto je uzatvorený kruh. 



Poviem vám to ešte raz. 

Toto je energetické vyjadrenie hlavy pýchy VYVOLENOSTI a NEOMYLNOSTI. 

Obidve pôsobia rovnako. 

Oni vo vás  vytvárajú falošnú ilúziu nekonečného priestoru, nekonečného poľa možností, 

kde sa VY SAMI slobodne rozhodujete. 

Naozaj vtedy nevidíte, že sa pohybujete v malom  a obmedzenom priestore a uvedomte 

si, že ten priestor je veľmi, veľmi malý a často krát doslova stojíte na jednom mieste, lebo tá 

zlatá klietka je len tak veľká, že ohraničuje vaše fyzické telo. 

Keďže ten priestor sa pohybuje spolu s vami a VY ste v absolútnej tme, ilúzia 

nekonečného priestoru a vašej slobody je tak dokonalá, že tieto manipulácie hlavy pýchy  

VYVOLENOSTI a NEOMYLNOSTI nedokážete vidieť a preto  ich neviete prehliadnuť. 

A toto je uzatvorený kruh. 
 

 Preto je pýcha  VYVOLENOSTI a NEOMYLNOSTI taká silná a má takú veľkú moc nad 

ľudskou bytosťou, pretože ju nevidíte, nedokážete ju vidieť, ale nie len,  že je skrytá, ona je chránená 

hlavami pýchy, ktoré ju ako matky spoločne zrodili a preto veľmi ťažko dokážete odhaliť podstatu 

toho, že vás ovláda pýcha vyvolenosti alebo pýcha neomylnosti. 

Aby ste sa dostali z tohto začarovaného kruhu von, je potrebné, aby ste ako prvé pochopili to, 

že  sa nepohybujete v nekonečnom priestore, aby ste pochopili, že ten priestor je obmedzený 

a v skutočnosti je veľmi malý. 

Potrebujete ten čierny závoj tmy strhnúť z tej zlatej klietky, lebo až potom môžete vidieť, že 

ste  vlastne zatvorený v zlatej klietke a až vtedy pochopíte to, či sa pohybujete vo veľkom alebo 

v malom priestore. 

Aby ste to všetko pochopili, potrebujete ísť opačnou cestou, ako ste sa do tejto 

situácie dostali. 

Ako prvé potrebujete odhaliť, že ste zrodili v sebe hlavu pýchy vyvolenosti alebo 

neomylnosti. Až keď tieto hlavy pýchy v sebe odhalíte, môžete sa vrátiť k tým trom 

hlavám pýchy, ktoré vo vás narástli ako prvé a oni sa spoločne stali matkou vyvolenosti 

alebo neomylnosti, lebo oni naozaj chránia to svoje dieťa tak, aby ste ho nevideli, aby 

vo vás stále žilo, aby ste ho nemohli rozpustiť. 

Práve preto pre vás ako ľudskú bytosť nie je jednoduché odhaliť hlavu pýchy 

VYVOLENOSTI a NEOMYLNOSTI. 

Aby vám v tom tie tri pôvodné hlavy pýchy zabránili, urobili všetko pre to, aby 

ste to nevideli a nemohli prijať ZDPOVEDNOSŤ za situáciu, v ktorej sa nachádzate, 

lebo oni chcú, aby ste zotrvali v pozícii obete. 

Práve ZODPOVEDNOSŤ je ten okamih v živote ľudskej bytosti, ktorým sa to 

celé môže zmeniť, ak ľudská bytosť túto ZODPOVEDNOSŤ PRIJME. 

ZODPOVEDNOSŤ ako svoj dar vám v konečnom dôsledku prinesie POKORU. 

POKORA rozpustí tú slepotu vášho vnútorného zraku, aby ste mohli vidieť, že je 

to práve hlava pýchy vyvolenosti alebo neomylnosti, ktorá vám zobrala ten nekonečný 

priestor, to nekonečné pole možností, že to ona vás zatvorila a obmedzila priestor, 

v ktorom sa pohybujete a vytvorila vo vás nehodnosť, bezmocnosť, zlyhanie, 

neodpustenie a pocit viny voči sebe samým, že vás  POKORILA a urobila 

MENEJCENNÝM, zobrala vám ľudskú dôstojnosť, ponížila vás a urobila nehodným. 

Jediná cesta ako to môžete zmeniť, je cesta ODPUSTENIA SEBE SAMÝM, že 

ste to dovolili a že ste to SAMI v SEBE vytvorili. 

A toto je uzatvorený kruh. 
 


