
PÝCHA VYVOLENOSTI a NEOMYLNOSTI - 5.časť 
 

Vedzte, že hlavy pýchy získavajú nad vami túto moc a vládu a rodia sa vo vás práve preto, že 

neprijímate ZODPOVEDNOSŤ za svoje myšlienky, slová, rozhodnutia a skutky v tých širších 

súvislostiach a konáte tak práve preto, že stále týmto Vesmírnym zákonom nerozumiete a tak 

v svojich životoch konáte proti nim. 

Týmto sa uzatvára ako keby veľký kruh, ktorý tvoria všetky tie menšie kruhy vo vnútri toho 

veľkého kruhu. Tým, že v skutočnosti sú to špirály, sú medzi sebou navzájom prepojené a previazané 

a z jedného kruhu vyplýva ten druhý a toho druhého vyplýva ten prvý. 

 V tej ploche sú to kruhy, ale v priestore to vytvára špirály a KVET ŽIVOTA. 
 

Práve  preto si potrebujete uvedomiť, že všetko  so všetkým  súvisí a potrebujete 

prevziať ZODPOVEDNOSŤ za svoje myšlienky, slová, rozhodnutia a skutky a to absolútne 

v tých širších súvislostiach. 

Ak prijmete túto ZODPOVEDNOSŤ, zostane vašou súčasťou SÚCIT. 

Vráti sa vám  DAR  schopnosti ODPUSTENIA a VY dokážete zostať v POKORE. 

Ak dokážete zostať v POKORE, práve táto POKORA rozpustí vo vás všetky hlavy 

pýchy, ktoré vo vás začnú klíčiť a tak vám pýcha už nebude môcť zobrať LÁSKU.  

Vtedy dokážete svoj život žiť v LÁSKE a tak sa vráti do vášho života RADOSŤ, 

ŠŤASTIE, VĎAČNOSŤ a NAPLNENIE. 

Ak ste naplnení LÁSKOU, RADOSŤOU a ŠŤASTÍM, prestali ste BOJOVAŤ. 

A toto je uzatvorený kruh. 
 

Keď prestanete BOJOVAŤ, tak ste prestali dávať energiu strachu ako takému a vtedy 

sa dokážete  vymaniť z jeho moci. 

Až keď prestanete bojovať a vymaníte sa z moci strachu, stávate sa tvorcom svojho 

ŽIVOTA a BYTIA a vtedy s LÁSKOU tvoríte svoj ŽIVOT nie len TU a TERAZ, ale aj v tých 

nasledujúcich inkarnáciách, do ktorých sa v línii času svojho nekonečného bytia narodíte. 

A toto je uzatvorený kruh. 
 

V tomto prípade dokážete žiť svoj život SLOBODNE v LÁSKE, ale zároveň aj 

v PRAVDE LÁSKY a stane sa tak len vtedy a jedine vtedy, ak zostane vašou súčasťou 

POKORA. Je to tak preto, že POKORA, vám ako  svoju sestru prináša ÚCTU, prináša vám  

ÚCTU k ŽIVOTU ako takému. 

ÚCTA spolu s POKOROU vám potom vrátia späť ROVNOCENNOSŤ. 
ROVNOCENNOSŤ rozpúšťa hierarchiu moci, nemorálnosť a porobu, ktoré do vašej 

spoločnosti priniesli hlavy pýchy. 

Až vtedy, keď vrátite ROVNOCENNOSŤ do vášho života, dokážete  obnoviť a vrátiť tú 

pôvodnú harmóniu bytia na Matku Zem, lebo práve ROVNOCENNOSŤ vám potom pomôže 

uvedomiť si JEDNOTU. 

JEDNOTA, ktorá na Matke Zemi znamená to, že  všetci spoločne a nerozdielne tvoríte 

JEDEN CELOK a to BEZ PODMIENOK. 

A toto je uzatvorený kruh. 
 

Harmónia bytia sa stratila na Matke Zemi práve preto, že ste prijali hierarchiu moci 

a práve tým, že ste ju prijali, ste stratili ROVNOCENNOSŤ. 

Tým, že sa stratila ROVNOCENNOSŤ, stratili ste POKORU a potom aj ÚCTU 

k ŽIVOTU ako takému. 

V tej NEROVNOCENNOSTI sa zrodili všetky hlavy pýchy, ktoré vám postupne zobrali 

všetky POZNANIA, aby vás strach mohol zovrieť do svojej moci a manipuloval s vami tak, aby 

ste začali BOJOVAŤ. 



Týmto bojom ste vytvárali v  svojom vnútri a srdci BOLESŤ, čo je  energetickou 

potravou strachu, aby mohol STRACH posilňovať svoje pôsobenie na Matke Zemi. 

Uvedomte si, že strach tak koná prostredníctvom vás ľudských bytostí, ktoré sa 

prostredníctvom všetkých hláv pýchy, naučili manipulovať tak, že tie manipulácie nedokážete 

vidieť, ani prehliadnuť. 

A toto je uzatvorený kruh. 
 

Toto je pôsobenie hláv pýchy v tom veľkom. 

Tak ako strach pôsobí v tom malom v ľudskej bytosti, pôsobí aj v tom veľkom v ľudskej 

spoločnosti a na Matke Zemi, čo je dôsledok Vesmírneho zákona: Ako hore, tak dole, ako vo veľkom, 

tak v malom a ako vo vnútri, tak navonok. 

Práve preto, že nie je ROVNOCENNOSŤ medzi mužom a ženou alebo ženou a mužom 

v ľudskej spoločnosti, muži veľa krát nerešpektujú slobodné rozhodnutia žien a často krát znásilňujú 

nie len ich fyzické telá, aby uspokojili svoje fyzické potreby, ale znásilňujú ich aj v tom rozhodovaní.  

Rovnako  však aj ženy dokážu manipulovať  rozhodnutím mužov, pretože ani ženy  

nerešpektujú  slobodnú vôľu a rozhodnutia mužov. 

To, že sú všeobecne pomýlené role muža a ženy vo vašej spoločnosti, tak z toho potom 

vyplývajú mnohé deformácie a tak máte zdeformované videnie poslania muža a ženy a ide to tak dlhé 

veky, niekedy to ide smerom nahor  a  niekedy aj smerom nadol, ale stále je to vo veľmi veľkej 

nerovnováhe, kde nie je ROVNOCENNOSŤ medzi mužom a ženou vo vašej spoločnosti. 

Zároveň znevažujete a znásilňujete aj Matku Zem a doslova ju drancujete a beriete si viac ako 

pre svoj život potrebujete, len aby ste uspokojili svoju moc, pýchu a chamtivosť. 
 

Práve toto je dôsledok nerešpektovania Vesmírnych zákonov, pretože tak ako 

neprijímate ROVNOCENNOSŤ v tom malom medzi ľudskými bytosťami ako takými, rovnako 

neprijímate ROVNOCENNOSŤ v tom veľkom, čiže vo vzťahu k Matke Zemi. 

Stále nerešpektujete slobodné rozhodnutie ľudskej bytosti a znásilňujete ju v jej 

rozhodovaní a rovnako potom znásilňujete a nerešpektujete aj Matku Zem. 

Toto je rovnako dôsledok všetkých hláv pýchy, ktoré sa vo vás  zrodili, pretože ste stratili 

POKORU  a ÚCTU k ŽIVOTU a vytvorili ste NEROVNOCENNOSŤ. 

A toto je uzatvorený kruh. 
 

Hlavy pýchy vyvárajú v ľudskej bytosti pocit jedinečnosti a vzbudzujú v nej  pocit, že 

ONA je najmocnejšia, že je len sama za seba a tak sa v nej vytvorí ODDELENOSŤ.  

Tým, že ste oddelení, ste oddelení nielen od tých druhých ľudských bytostí, ale aj sami od 

seba, ste oddelení  od svojej podstaty, od Lásky, od Matky Zeme  a od Stvoriteľa.  

Práve preto, aby ste dokázali s týmto pocitom ODELENOSTI prežiť, potrebujete mať ako 

svoju nedeliteľnú, neoddeliteľnú a nerozdeliteľnú súčasť v sebe pocit nadradenosti, výnimočnosti, 

dôležitosti a moci nad druhými ľudskými aj nad všetkými bytosťami, ktoré žijú na Matke Zemi.   

Tým, že Vám strach zobral všetky Poznania, ktoré boli vašou súčasťou a postupne vo vás 

vytvoril tento pocit ODDELENOSTI, ktorý je spojený s mocou, nadradenosťou, výnimočnosťou, 

dôležitosťou, vyvolenosťou a neomylnosťou dosiahol to, že Vás oddelil od Vášho pôvodného zdroja. 

Takto strach dosiahol to, že nevnímate svoju prepojenosť a previazanosť medzi sebou, Matkou 

Zemou, Stvoriteľom a Vesmírom a že nevnímate, že všetci spolu tvoríte jeden celok a JEDNOTU.  

Toto je presne to, čo strach chcel dosiahnuť, pretože týmto spôsobom a v tejto polohe vás 

najjednoduchšie ovláda a manipuluje, cez všetky hlavy pýchy, ktoré pomocou ega vo vás narastú.  

Strach takto dosiahol to, že nevidíte, nevnímate a necítite žiadnu súvislosť, žiadne prepojenie 

a žiadne spojenie a tak vás veľmi ľahko manipuluje a ovláda a VY prijímate to, čo Vám predkladá 

ako realitu života, ktorý potom žijete.  



Keďže opakovanie je Matkou Múdrosti, poviem vám to ešte raz. 

Aby ste to zmenili, potrebujete v prvom rade prijať, že to tak je. 

Potrebujete prijať ZODPOVEDNOSŤ za to, že ste stratili POKORU a dovolili, aby vo 

vás tie hlavy pýchy narástli. 

Táto ZODPOVEDNOSŤ vám ako svoj DAR prinesie SÚCIT. 

SÚCIT vám vráti späť schopnosť odpúšťať, aby ste to dokázali sebe ODPUSTIŤ.  

Tým, že to sami sebe ODPUSTÍTE, ako požehnanie sa vám vráti späť POKORA. 

POKORA potom rozpustí tieto hlavy pýchy, ktoré vás ovládali. 

V LÁSKE potom obnovíte a vrátite ROVNOCENNOSŤ sami sebe v ľudskej spoločnosti 

a následne potom dokážete obnoviť a vrátiť ROVNOCENNOSŤ ako takú aj na Matku Zem. 

To znamená, že vrátite ROVNOCENNOSŤ aj ostatným formám života na Matke Zemi. 

Táto ROVNOCENNOSŤ vám vráti späť hlbokú ÚCTU k ŽIVOTU a vtedy obnovíte  

a navrátite sa k tej pôvodnej Harmónii bytia, ktorá bola na Matke Zemi na počiatku. 

A táto ÚCTA vám vráti späť pochopenie, čo to znamená JEDNOTA. 

A toto je uzatvorený kruh. 
 

Uvedomte si, že cez tieto kruhy máte viacej možností, ako vrátiť Harmóniu bytia na 

Matku Zem, lebo vždy máte viacej ciest a viacej možností, nie je len jedna jediná cesta. 

LÁSKA má vždy viacej ciest, vždy vám ponúka viacej možností. 
Len pýcha vo vás vytvára presvedčenie, že tá cesta, po ktorej môžete v svojom živote 

kráčať,  je len jedna jediná. Toto si zapamätajte. 

V LÁSKE je všetko možné. 
Len pýcha a strach vám dávajú obmedzenia a to až také, že vo vás vytvorí presvedčenie, 

predsudok, dokonca dogmu, že cesta, po ktorej môžete kráčať, je len jedna jediná. 

Uvedomte si, že všetci potrebujete byť bdelí, lebo pýcha sa vždy snaží nájsť možnosť, 

aby  vytvorila falošnú ilúziu a manipuláciu k tomu, aby vás presvedčila, že existuje len jedna 

jediná cesta, ktorá je tá správna a po ktorej máte v svojom živote kráčať a je to práve tá cesta, 

ktorú vám ona ukáže. 

Toto si uvedomte a zároveň zapamätajte, lebo tá ľudská bytosť, ktorá vám povie, že  

existuje len jedna jediná cesta, po ktorej môžete ísť a že žiadne iné možnosti ani cesty neexistujú 

a že VY nemáte právo kráčať po inej ceste, než vám ona ukázala, je OVLÁDANÁ  PÝCHOU 

a to ktoroukoľvek hlavou pýchy, ale aj všetkými hlavami pýchy súčasne. 

Deje sa tak v tom malom vo vašich rodinách a vzťahoch s inými ľudskými bytosťami, 

ale deje sa tak aj vo veľkom vo vašej ľudskej spoločnosti ako takej. 

Dôsledkom pôsobenia tejto pýchy sa vytvorí kruh absolútnej moci, ktorá sa koncentruje 

v rukách jednotlivca, alebo skupiny ľudí, ktorá potom z titulu svojej moci, vládne nad všetkými 

ostatnými. Keď toto ako ľudské bytosti dovolíte, či už v tom malom, alebo v tom veľkom, 

zoberie vám to SLOBODU a vráti na Matku Zem NESLODOBU. 

A toto je uzatvorený kruh. 
 

ROVNOVÁHA BYTIA  na Matke Zemi je veľmi krehká, nie len v tej hmote ako takej, 

ale aj v duchovnej oblasti. 

Práve preto potrebujete vedome pracovať na tom, aby ste túto ROVNOVÁHU dokázali 

zachovať sami v sebe, v ľudskej spoločnosti aj na Matke Zemi ako takej. 

Len vtedy keď dokážete zostať v svojom strede, čiže v LÁSKE, nevychýlite to pomyselné 

kyvadlo ani na jednu stranu a tú ROVNOVÁHU si sami v sebe zachováte. 

Tým nástrojom, ktorým  dokážete zostať v tom strede, je ODPUSTENIE. 
A toto si zapamätajte. 


