
PÝCHA VYVOLENOSTI a NEOMYLNOSTI - 4.časť 
 

 

Tá pýcha dôležitosti sa  skryla za falošnú pravdu,  za falošný obraz pravdy, že VY predsa máte 

právo sa hnevať na tú ľudskú bytosť, ktorá sa neprišla ospravedlniť a poprosiť vás o vaše odpustenie.  

Toto sú práve tie manipulácie, ako tá pýcha dôležitosti vo vás  pôsobí, ako dokáže skryť 

pravdu za falošný obraz, čiže akože  za váš „oprávnený a spravodlivý hnev“.  

Je to však v skutočnosti vaša bezmocnosť, poníženie a pocit hanby.  

Toto následne vytvorí vo vás pocit viny voči vám samým, pretože ste ako ľudská bytosť v tej 

konkrétnej situácii chceli byť dôležitý/dôležitá. 

Čiže  je pre vás potrebné pochopiť, že za každých okolností a nech sú akékoľvek, je potrebné 

tú pravdu vypovedať, pretože ak tú pravdu nepoviete a mlčíte, vždy tam nastúpi manipulácia.  

Keď to tá ľudská bytosť dokážete pochopiť a prijme za to svoju ZODPOVENOSŤ, že to 

neurobila a že mlčala, príde k nej pochopenie, že v tej konkrétnej situácii to nebola schopná urobiť, 

pretože nemala v sebe dostatočne veľkú pokoru, aby to dokázala urobiť, lebo tá pýcha jej vlastnej 

dôležitosti bola väčšia  a ona mala strach, aby o tú svoju dôležitosť neprišla a práve preto mlčala.  

Tá pýcha dôležitosti vytvorí v ľudskej bytosti presvedčenie: „že mne sa to stať nemôže“. 

To je podstata pýchy dôležitosti, že samých seba postavíte na piedestál: „že mne sa toto, určite 

stať nemôže“ alebo „že mne sa to nikdy nestane“. 

Práve preto vám to pýcha dôležitosti potom vráti práve tým, že sa vám to teda stane a pokorí 

vás, aby ste mohli vidieť, že aj vám sa to môže stať, že nie ste viac ako tí druhí, ktorým sa to stalo.   

Stane sa vám to práve preto, aby ste si to mohli uvedomiť, aby  ste tých druhých prestali súdiť. 

Lenže to poníženie a pokorenie je pre vás ako ľudskú bytosť tak veľké, že to nie ste schopný 

pred druhými priznať, teda že VY nie ste viac ako oni a teda aj vám sa také niečo stalo a to je práve 

dôsledok pýchy dôležitosti, ktorú ste v sebe vytvorili, že vám  ukázala to pokorenie, ktoré ona dokáže.  

Pýcha dôležitosti vám  často krát v živote zoberie ľudskú dôstojnosť. 

A práve toto je tá skutočnosť, ktorú potom neviete PRIJAŤ. 

A toto je práve TO NEPRIJATIE, ktoré vás vždy preklopí z POKORY do PÝCHY.  

Preto objektívnu pravdu, ktorú poznáte, je potrebné v tej konkrétnej situácii vypovedať, ak 

iná ľudská bytosť vedome klame a manipuluje. Ak ju dokážete vypovedať, zostávate v POKORE.  

A vtedy máte aj SÚCIT k sebe samým, lebo keď tú objektívnu pravdu dokážete vypovedať, 

viete si SÚCIT k sebe samým zachovať a potom si to dokážete aj ODPUSTIŤ. 

Ale, keď tú objektívnu pravdu nevypoviete, pýcha vám SÚCIT zoberie a práve preto to potom 

neviete sami sebe ODPUSTIŤ. 

Je jedno čo s tou objektívnou pravdou  potom tie ostatné ľudské bytosti urobia, či ju prijmú 

alebo nie, ale je potrebné to vypovedať, aby tú objektívnu pravdu oni poznali, lebo potom je to už na 

ich slobodnom rozhodnutí a na ich zodpovednosti.  

Toto je podstata všetkých manipulácii pýchy, pretože vám toto POZNANIE zoberie.  

Naozaj to nevidíte práve preto, že vám to pýcha skryje za tú bezmocnosť, poníženie 

a hanbu, čo vo vzťahu k sebe samým v tej konkrétnej situácii neviete prekonať a v tom je to 

NEPRIJATIE, že sa potom neviete vrátiť do POKORY, aby v tej POKORE ste to dokázali 

PRIJAŤ a mali v sebe SÚCIT, aby ste to dokázali sami sebe ODPUSTIŤ, lebo práve SÚCIT 

spolu s  POKOROU rozpustí vašu  bezmocnosť, poníženie aj hanbu.  

Keďže vám to pýcha skryje za vás „oprávnený hnev“,   tak to v tej situácii neviete urobiť.  

A v tom živote to potom tiež neurobíte, pretože to nevidíte.  

Môžete sa o to pokúsiť v nejakom ďalšom živote, v ktorom, keď tento mechanizmus, ako vo 

vás pýcha pôsobí, pochopíte a pokúsite sa to urobiť iným spôsobom  a tak to v sebe celé prepíšete. 

Strach,  ktorý zrodil pýchu ako svoj nástroj, ju ako „otec drží a chráni“ a tak robí štít tej pýche, 

aby ste ju vôbec nemohli vidieť ani odhaliť a to je pre vás ako ľudskú bytosť naozaj ťažké. 



Preto je potrebné, aby ste sa začali učiť vnímať a uvedomovať si, že sa HNEVÁTE. 

Zároveň je potrebné, aby ste si v tom uvedomení, že ste sa nahnevali ponechali SÚCIT sami 

k sebe a tak prijali ZODPOVEDNOSŤ za to, že ste konali v hneve. 

Prijatie tejto ZODPOVEDNOSTI, vám ako dar znásobí váš SÚCIT vo vašom srdci a VY STE 

tak schopný ODPUSTIŤ sami sebe svoje konanie v hneve a tak ste schopný ODPUSTIŤ  aj tej druhej 

ľudskej bytosti jej konanie, ale zároveň sa dokážete tej druhej ľudskej bytosti ospravedlniť a poprosiť 

ju o odpustenie, čiže aby ona ODPUSTILA vám a v tomto prípade tú hlavu pýchy v sebe nezrodíte. 

Je to tak preto, že vibrácia SÚCITU, ktorý k vám príde ako DAR za to, že ste  dokázali 

prijať ZODPOVEDNOSŤ za vzniknutú situáciu a neskôr ste prijali ODPUSTENIE, alebo ste 

dokázali o ODPUSTENIE poprosiť, vám umožní, aby ste zostali v POKORE. 

ODPUSTENIE ako také vám prináša DAR POKORY. 
POKORA je tak vysoká vibrácia LÁSKY, že rozpustí tie semienka hláv pýchy, ktoré vo 

vás v okamihu hnevu vzklíčili a preto tie hlavy pýchy vo vás nenarastú. 

Len POKORA má v sebe ten DAR, že dokáže rozpúšťať hlavy pýchy, ktoré vo vás 

vzklíčili a narástli. Toto si zapamätajte. 

To znamená, že až v tom budúcom živote, keď opäť ako ľudská bytosť obnovíte sami 

v sebe POKORU a POKORA sa stane vašou súčasťou, dokážete tieto hlavy pýchy rozpustiť. 

Len POKORA vám pomôže odhaliť a vidieť hlavu pýchy VYVOLENOSTI 

alebo  NEOMYLNOSTI, ktorá sa vo vás  narodila ako dieťa pôvodných troch hláv pýchy - 

nadradenosti, výnimočnosti, dôležitosti alebo moci, ktoré spolupôsobia ako ich matky. 

Ak nie je  súčasťou vás ľudských bytostí POKORA, tak to nedokážete vidieť a tieto 

hlavy pýchy VYVOLENOSTI a rovnako aj NEOMYLNOSTI v svojom živote neuvidíte. 

Ale aj reálne v tom živote stále prešľapujete na mieste a pohybujete sa v obmedzenom 

priestore, ktorý vám  hlava pýchy VYVOLENOSTI a rovnako aj NEOMYLNOSTI vymedzila. 

Čím sú tieto hlavy pýchy silnejšie a väčšie, tak ten 

priestor, v ktorom sa pohybujete je menší. 
A pravda je taká, že to naozaj nevidíte, ale v svojej pýche  VYVOLENOSTI či 

NEOMYLNOSTI si myslíte, že sa slobodne rozhodujete a že si  sami pre seba vyberáte 

skúsenosti z nekonečného poľa možností, ktoré sú vám Vesmírom dané k dispozícii. 

A toto je uzatvorený kruh. 
 

Práve preto, že tá ľudská bytosť nevidí, že  nie je jej súčasťou POKORA, že svoj život 

tvorí z ega a pýchy, môže tieto manipulácie hláv pýchy prehliadnuť len vtedy, ak prijme 

POKORU, ktorú jej Stvoriteľ ponúka. Táto pomoc k tej ľudskej bytosti vždy  prichádza 

prostredníctvom inej ľudskej bytosti, pretože  tým, že tá prvá ľudská bytosť je v absolútnej 

tme, tak je táto objektívna pravda, že ona koná v pýche,  viditeľná len z vonka a nie z vnútra. 

Ak tá druhá ľudská bytosť začne vidieť  túto objektívnu pravdu a nájde v sebe odvahu, 

aby ju tej  prvej ľudskej bytosti povedala a ona ju dokáže PRIJAŤ, že to tak naozaj je, vráti jej 

Stvoriteľ POKORU, aby ona sama mohla začať vidieť tú objektívnu pravdu. 

Až potom tá ľudská bytosť dokáže prehliadnuť túto falošnú ilúziu nekonečného 

priestoru, ktorý v nej hlava pýchy VYVOLENOSTI a rovnako aj NEOMYLNOSTI vytvorila. 

Ak tá ľudská bytosť dokáže za to PRIJAŤ svoju ZODPOVEDNOSŤ, ako DAR dostane 

naspäť SÚCIT, ktorý jej vráti schopnosť ODPÚŠŤAŤ, aby to potom dokázala ODPUSTIŤ 

SAMA SEBE.  A toto je uzatvorený kruh. 
 

Ak však táto ľudská bytosť v svojej pýche odmietne pomoc, ktorú jej Stvoriteľ poslal 

prostredníctvom toho, že tá druhá ľudská bytosť jej tú objektívnu pravdu povedala, tak ani 



v tom ďalšom živote neprehliadne túto manipuláciu hláv pýchy a ten priestor, v ktorom sa 

pohybuje sama pre seba ešte zúži. 

Tá ľudská bytosť zúži a zmenší tú zlatú klietku, v ktorej sa pohybuje a preto sa naozaj 

môže stať, že tá zlatá klietka je len tak veľká, že obopína fyzické telo tej ľudskej bytosti. 

V tomto prípade si tá ľudská bytosť sama pre seba  vybrala len jednu jedinú možnosť 

a túto skúsenosť potom prežíva dookola v každom ďalšom zrodení. 

A bude sa tak diať dovtedy, kým dokáže v POKORE PRIJAŤ tú objektívnu pravdu, 

ktorú jej o jej živote povie druhá ľudská bytosť, ktorá k nej príde ako  posol Stvoriteľa, aby jej 

Stvoriteľ mohol touto cestou ponúknuť POKORU, ktorá tie všetky hlavy pýchy, ktorá ona 

sama v sebe zrodila, potom rozpustí. A toto je uzatvorený kruh. 
 

Ak táto možnosť pre tú ľudskú bytosť  príde, ale ona ju neprijme a zlatú klietku, 

v ktorej sa nachádza ešte zmenší tak, že obopne jej fyzické telo, tak táto ľudská bytosť nie je 

schopná prijať žiadne iné možnosti, žiadne iné riešenia, žiadne iné názory a stále trvá len na 

tom svojom  jednom jedinom, ona nedokáže vidieť nekonečnosť ciest,  nevidí nekonečné pole 

možností a doslova sa upína len k tej jednej jedinej možnosti. 

Tým, že to nedokáže  vidieť, ani v sebe samej zmeniť, vytvorí sama v sebe  

nepredstaviteľne veľkú BOLESŤ a odsudzuje samú seba za to, že to nevie prijať a naplniť 

a hnevá sa sama na seba aj na všetkých okolo seba, na Vesmír, na Stvoriteľa a práve týmto 

hnevom, hoci to ona nevidí, samú seba ničí a doslova zabíja. 

A pri tom stačí tak málo. Stačí aby si to ODPUSTILA. 

Ten, kto jej to nedovoľuje vidieť je  práve hlava pýchy VYVOLENOSTI. 

Rovnako to platí aj pre hlavu pýchy NEOMYLNOSTI. 

A toto je uzatvorený kruh. 
 

Tak, takto vás ovládajú hlavy pýchy, cez rôzne skryté manipulácie a falošné obrazy, 

ktoré vložia ako objektívnu pravdu do vašich presvedčení. 

Práve preto, že sa tieto falošné obrazy stali súčasťou vašich presvedčení, nedokážete to 

VIDIEŤ, nedokážete to PRIJAŤ a nedokážete to ZMENIŤ. 

A tak stále stojíte na jednom a tom istom mieste nie len v tom jednom svojom živote, ale 

často krát aj veľmi dlhý čas v línii času vášho bytia, v mnohých inkarnáciách, do ktorých sa 

narodíte po tomto živote, v ktorom ste toto presvedčenie sami v sebe vytvorili a prijali. 

Vtedy nedokážete pracovať s BOLESŤOU, ktorú sami v sebe  vytvárate a tak vás strach 

stále viac a viac zovrie do svojej moci. 

Je to doslova tak ako  hovorievate: „ že nedokážete vystúpiť zo svojho tieňa“. 

Tým, že neviete a nedokážete v svojom živote urobiť žiadnu zmenu, tvoríte svoj život 

v BOLESTI a UTRPENÍ, čiže v NELÁSKE. 

RADOSŤ a ŠŤASTIE, to obyčajné ľudské naplnenie života, je niečo, čo je pre vás potom 

nedosiahnuteľné. 

Je to pre vás len nejaká chyméra, o ktorú sa tu všetci okolo vás snažia, ale vás sa to 

netýka, lebo VY ju nevidíte a tak stále viac a viac upadáte do POZÍCIE  OBETE a nevidíte, že 

je to len o tom, aby ste sa SLOBODNE a bez strachu rozhodli SAMI pre SEBA. 

A toto je uzatvorený kruh, ktorým sa opäť dostávame k Vesmírnym zákonom k Zákonu 

slobodnej vôle, k Zákonu zachovania energie a k Zákonu Poznania. 
(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)  

Vyššie princípy vesmírnych zákonov“, 1.časť :  https://posolstvalasky.sk/?p=632, 2.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=634, 

3.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=638, 4.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=641 

Zodpovednosť: 1.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=1345, 2.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=1357, 3.časť: 

https://posolstvalasky.sk/?p=1359, 4.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=1365, 5.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=1367) 
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