
PÝCHA VYVOLENOSTI a NEOMYLNOSTI - 3.časť 
 

Potrebujete si zároveň uvedomiť, že NEHODNOSŤ, ktorú vo vás hlava pýchy 

VYVOLENOSTI alebo NEOMYLNOSTI vytvorí, je tak veľká, že vám potom  nedovolí prijať 

ODPUSTENIE, lebo vo vás vytvorila presvedčenie, že VY  ako ľudská bytosť nie ste HODNÝ 

toho ODPUSTENIA, že VY nie ste hodný toho, aby vám bolo ODPUSTENÉ. 

Tak ako na jednej strane hlava pýchy VYVOLENOSTI aj  NEOMYLNOSTI 

v tom istom živote vo vás -  v ľudskej bytosti,  vytvorila presvedčenie, že VY STE 

VYVOLENÝ, že VY STE VIAC ako tí ostatní, tak v tom istom živote, vás potom  zrazí 

na kolená a POKORÍ vás a vytvorí vo vás presvedčenie, že VY STE MENEJ ako tí 

ostatní a nie ste HODNÝ toho, aby vám bolo ODPUSTENÉ.  

Hlava pýchy VYVOLENOSTI aj  NEOMYLNOSTI vám zoberie schopnosť  dať 

ODPUSTENIE SEBE SAMÝM. 

Keďže neviete ODPUSTIŤ SAMI SEBE, neviete ODPUSTIŤ ani tým ostatným. 

Pýcha vám zoberie SÚCIT a posilní vo vás schopnosť NENÁVIDIEŤ a HNEVAŤ SA. 

Práve preto potom dovolíte hnevu a nenávisti, aby vás veľmi rýchlo ovládli a tak spálite 

posledné zvyšky svojho SÚCITU a potom neviete ODPÚŠŤAŤ a stávate sa tvrdou a krutou 

ľudskou bytosťou v prvom rade vo vzťahu k sebe samým a vôbec to nedokážete vidieť.  

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

vnútri, tak navonok, tú krutosť, ktorú máte vo svojom vnútri sami k sebe, potom rovnako  

vyžarujete smerom von k druhým ľudským bytostiam. 

Keďže VY SAMI ste krutý voči sebe samým a nedokážete si ODPUSTIŤ, ani tie druhé 

ľudské bytosti vám nedajú svoje ODPUSTENIE a zrkadlia vám tak vaše vlastné 

NEODPUSTENIE a krutosť, ktorú máte voči sebe samým. A toto je uzatvorený kruh. 

V tomto kruhu sa posilňuje a rodí energia krutosti a nenávisti voči sebe samému aj voči 

ostatným ľudským bytostiam a VY nevidíte, že je to manipulácia strachu, aby posilňoval 

prostredníctvom hláv pýchy svoje pôsobenie vo vás ľudských bytostiach tu na Matke Zemi. 
 

Tu je potrebné, aby ste pochopili, že tento nástroj strachu, čiže pýcha ako taká, je vašou 

súčasťou, lebo pýchu ako nástroj strachu prijalo vaše ego a ono vie s týmto nástrojom veľmi rýchlo 

pracovať. Zároveň je to v poriadku, lebo úlohou ega, je ľudskú bytosť chrániť v tom živote tu a teraz. 

Keďže ego je veľmi impulzívne, tak hnev vo vás vzbĺkne veľmi rýchlo. 

Je však potrebné, aby ste si uvedomili, že VY ako ľudské bytosti, nie ste tým egom. 

Potrebujete pochopiť, že ego je síce  vašou súčasťou, ale že VY STE oveľa viac ako to ego. 

Potrebujete pochopiť, že VY - ako ľudská bytosť, všetky tie energetické roviny spájate do 

jedného celku, do jednej bytosti JA SOM. 

Táto bytosť JA SOM, nemá len to ego, alebo len to hmotné fyzické telo, ale má aj dušu, ducha 

a mnohé iné energetické roviny a úrovne a potrebujete sa naučiť rozhodovať a  konať aj z úrovne 

svojej duše  a svojho srdca,  nie len z energetickej roviny svojho ega. 

Tak ako ego vo vás zrodí HNEV, vaša duša vám dá SÚCIT. 
Ak dovolíte, aby vo vás prevládalo  ego, ktoré neustále  zapaľuje vatru hnevu a nenávisti, tak 

ten oheň všetko spáli a v ňom zhorí SÚCIT, ktorý vám dala vaša duša. 

VY  potom nevidíte cez veľkosť ohňa a vatry toho hnevu a nenávisti, že on spálil váš SÚCIT. 

Ak stratíte SÚCIT, ten hnev a nenávisť, ktorú vaše ego vytvára, vám zoberie schopnosť 

prijímať ZODPOVEDNOSŤ za situácie, v ktorých ste sa ocitli, za to, že ste tú situáciu  sami 

vytvorili a že ste sa do nej dostali sami svojím pričinením, svojimi myšlienkami, slovami, 

rozhodnutiami a skutkami a vtedy veľmi rýchlo skĺznete do pozície obete a toto je tá cesta na 

konci, ktorej na vás čaká tá zlatá klietka. 



V POZÍCII OBETE rovnako v sebe zrodíte hlavu pýchy NADRADENOSTI. 

Hlavu pýchy NADRADENOSTI v sebe zrodíte nie  len vtedy, keď si myslíte, že VY máte 

MOC a že VY SAMI STE VIAC ako tí ostatní, ale aj vtedy, keď vo svojom hneve a nenávisti 

ste presvedčený, že ako tá OBEŤ máte právo sa pomstiť a tých druhých súdiť a trestať. 

Samozrejme nie ste si  ako tá ľudská bytosť vedomí toho, že VY SAMI ste mali v sebe 

pýchu  nadradenosti, lebo predsa VY STE  tá obeť, VY STE  tá ukrivdená ľudská bytosť,        

VY STE tá ľudská bytosť, ktorej predsa bolo ublížené. 

A nemusíte konať vôbec žiadne skutky, stačí keď len v svojich myšlienkach, tú druhú 

ľudskú bytosť  odsudzujete a súdite, keď o nej nepekne hovoríte, keď ju ohovárate,  čiže stačí  

ak len energeticky  ten hnev a nenávisť vytvárate a posilňujete. 

Týmto podporujete rast hlavy pýchy NADRADENOSTI sami v sebe, že VY SAMI  ste 

predsa lepší ako tá druhá ľudská bytosť, že VY SAMI ste niečo viac ako ona a ani neviete ako 

a zrodili ste v sebe hlavu pýchy VÝNIMOČNOSTI, lebo ste samých seba povýšili nad tú druhú 

ľudskú bytosť a začali ste ňou pohŕdať. 

Toto si dobre zapamätajte, pretože  v energetickej rovine to funguje tak, že  stačí, ak 

ohovárate druhú ľudskú bytosť v jej neprítomnosti a tak povyšujete samých seba nad túto 

ľudskú bytosť a tým dovoľujete, aby vo vás začala klíčiť hlava pýchy VÝNIMOČNOSTI. 

Teraz si môžete sami uvedomiť, koľko krát ste to vo svojom živote urobili.  

Koľko krát len tak, akože pre zábavu, ohovárate práve tú ľudskú bytosť, ktorá tam nie 

je spolu s vami prítomná.  

Práve preto, že tá ľudská bytosť nie je prítomná, ste jej týmto svojím konaním zobrali 

jej posvätné právo, aby sa ona mohla zastať sama seba a zároveň ste samých seba povýšili nad 

túto ľudskú bytosť a týmto  ste VY SAMI dovolili, aby vo vás mohla začať klíčiť hlava pýchy 

VÝNIMOČNOSTI. 

Samozrejme je tu aj ďalšia rovina a to tá, že nedokážete byť voči tej ľudskej bytosti  

ÚPRIMNÝ a povedať jej priamo do očí, čo si o nej VY SAMI  myslíte, ako sa VY na jej skutky 

a rozhodnutia pozeráte, ako ich   VY SAMI pre SEBA vnímate a čo vo vás samých vytvárajú. 

Týmto zároveň podporujete SAMI v SEBE NEÚPRIMNOSŤ a FALOŠNOSŤ. 

Ale je to falošná ilúzia, že VY STE  VIAC a že VY SAMI STE LEPŠÍ ako tá druhá 

ľudská bytosť a túto falošnú ilúziu vo vás vytvára hlava pýchy VÝNIMOČNOSTI. 

A toto je uzatvorený kruh. 
 

Teraz vám vysvetlím ako táto hlava pýchy pôsobí na druhú stranu kyvadla. 

Rovnako v tomto kruhu ľudských bytostí, ktoré sa zabávajú tým, že ohovárajú ľudskú bytosť, 

ktorá tam nie je prítomná, sú aj také ľudské bytosti, ktoré nesúhlasia s názorom, ktorý im je  

predostretý, ale nenájdu v sebe odvahu, aby sa proti tomu, čo  im je predostreté postavili. 

Nenájdu v sebe odvahu, aby vypovedali ako to vnímajú oni a že tá objektívna pravda o tej  

neprítomnej ľudskej bytosti, môže byť aj iná, ako im je predostreté. 

Avšak neurobia to a nič nepovedia, pretože nenašli v sebe odvahu, ale nie preto, aby sa 

postavili za tú druhú ľudskú bytosť, ale oni nenašli v sebe odvahu, aby sa postavili sami za seba. 

Nenájdu odvahu, aby sa postavili za svoj vlastný názor a práve preto mlčia. 

Je to tak preto, že majú strach prezentovať svoj názor. 

V tomto prípade táto hlava pýchy pôsobí na opačnej strane toho pomysleného kyvadla 

a vytvorí v tej ľudskej bytosti, ktorá mlčí, presvedčenie, že ona je menej ako tá ľudská bytosť, ktorá 

hovorí, že ona nie je tak dobrá, aby mohla povedať svoj názor, že ona je MENEJCENNÁ. 
 

Takže na jednej strane táto pýcha vo vás vytvára VÝNIMOČNOSŤ 

a na druhej strane MENEJCENNOSŤ a je to tá istá hlava pýchy. 
 



V tej podstate obidvaja, aj tá ľudská bytosť, ktorá hovorí a ohovára, ale aj tá ľudská 

bytosť, ktorá mlčí a nepovie, že to tak nie je, manipulujú tými ostatnými ľudskými bytosťami, 

ktoré sú tam prítomné, pretože obidvaja dovoľujú, aby bol vytvorený falošný obraz  o tej 

ľudskej bytosti, ktorá tam nie je prítomná a obidvaja dovoľujú, aby tie prítomné ľudské bytosti 

o nej tento falošný obraz prijali ako objektívnu pravdu. 

Preto sú obidvaja ROVNAKO ZODPOVEDNÍ za vytvorenie tejto 

manipulácie a falošného obrazu. 
Toto je dôležité, aby ste si to uvedomili a pochopili. 
 

Vo všeobecnosti sa však potom deje to, že ZODPOVEDNOSŤ za vytvorenie tohto 

klamstva a falošného obrazu, je prisudzovaná tej ľudskej bytosti, ktorá hovorila, ale 

energeticky to tak nie je. 

Väčšinou si tá ľudská bytosť, ktorá mlčala a tú objektívnu pravdu poznala, ale ju 

nevypovedala, myslí, že jej sa to vôbec netýka, ale to je jej veľký omyl, pretože v energetickej 

rovine sa tie energie prepoja a ona je SPOLUZODPOVEDNÁ za vytvorenie toho klamstva, aj 

falošného obrazu a aj tej manipulácie. 

Pretože to však nevidí a ona neprijíma svoju ZODPOVEDNOSŤ za vytvorenie toho 

klamstva a falošného obrazu, ale nevie s tým nič urobiť a ako dôsledok tejto manipulácie potom 

často krát príde  NEPOCHOPENIE a NEDOROZUMENIE. 

NEPOCHOPENIE a NEDOROZUMENIE sú tie nástroje 

strachu, ktoré medzi vami ľudskými bytosťami vytvárajú priepasti 

a pália mosty, po ktorých môžete nájsť cestu k sebe späť. 
Ak spálite tie mosty a medzi sebou vytvoríte priepasti  tak veľké alebo tak hlboké, že ich 

potom nedokážete preklenúť, tak v tom konkrétnom živote, tie ľudské bytosti už nenájdu cestu 

k sebe späť práve preto, že potom stratia  schopnosť ODPÚŠŤAŤ. 

A toto je uzatvorený kruh. 

Tento kruh je vyjadrením toho, čo vo vás vytvorí a dokáže vytvárať hlava pýchy  

VÝNIMOČNOSTI a to na obidvoch stranách  pomyselného kyvadla. 

V tomto prípade  spáli tie mosty nie len medzi  dvoma ľudskými bytosťami, ale spáli ich 

medzi troma, čiže tou, ktorá hovorila, tou ktorá mlčala a tou, ktorá bola ohováraná. 
 

Keď už máte v sebe zrodenú hlavu pýchy NADRADENOSTI a VÝNIMOČNOSTI, 

veľmi rýchlo v sebe zrodíte aj hlavu pýchy DOLEŽITOSTI. 

Hlava pýchy Dôležitosti doslova príde ako blesk vo vašich myšlienkach, že veď ja som 

nič neurobil, ja sa nemám za čo ospravedlňovať, ja za ňou, čiže tou druhou ľudskou bytosťou, 

nepôjdem. To JA SOM tak dôležitý/dôležitá, tak nech ona príde za mnou. 

Keďže tá druhá ľudská bytosť si myslí to isté, tak rovnako nepríde a neospravedlní sa.  

Navzájom sa na sebe tie dve ľudské bytosti hnevajú, že sa tá druhá nepríde ospravedlniť. 

V tejto chvíli máte všetky tri hlavy pýchy v sebe zrodené a ani netušíte ako sa vám to 

podarilo. 

A v tejto chvíli, veľmi rýchlo po tej ceste v pozícii obete kráčate a doslova sa rozbehnete 

do tej zlatej klietky, do  ktorej sa potom  zatvoríte. 

Ak  v nej zostanete zatvorený dlhší čas, ani nepostrehnete, kedy hlava pýchy 

VYVOLENOSTI či NEOMYLNOSTI zahalí zlatú klietku do čierneho závoja absolútnej tmy. 

Ak sa tak stane, tak to v sebe v tom konkrétnom živote ako ľudská bytosť už nedokážete 

zmeniť, pretože tieto hlavy pýchy spolu s vaším egom  majú takú silu, že vám nedovolia počuť,  

vnímať, ani cítiť, čo k vám prehovára vaša duša. 

A toto je uzatvorený kruh, pričom si uvedomte, že na jeho počiatku, bol váš HNEV. 


