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Tým, že sa mnohí ľudia v Atlantíde stretávali pravidelne s ľuďmi z mimozemskej civilizácie 

a  niektorí z nich boli veľmi naivní, mladí a bez skúseností, prijali potom ako príklad svojho 

vlastného správania, práve správanie mimozemšťanov, ktorí im ukazovali práve tú nadradenosť, 

výnimočnosť, jedinečnosť a dôležitosť  samých seba.  

Táto mimozemská civilizácia pôsobením času a spôsobom života, ktorým  v nej bytosti žili, 

stratila postupne schopnosť mať a tvoriť pocity a emóciu lásky, súcitu, empatie, tolerancie, úcty, 

rešpektu, rovnocennosti  a pokory a tak sa stali  chladnými a bezcitnými bytosťami.   

Je potrebné, aby ste si uvedomili a pochopili, že ak sa akákoľvek bytosť v svojom živote 

stane „tou inou“, tak to už nedokáže vnímať a nevie, že je tam nejaká schopnosť, o ktorú sama 

prišla, lebo už to v nej  proste nie je obsiahnuté. Toto nastane v tej chvíli, keď  sa v tej bytosti tá 

kritická hranica v tej deštrukcii prekročí a  potom  si to tá bytosť už  nie je schopná uvedomiť, že 

niečo také mala a že stratila nejakú schopnosť.  

Je to úplne rovnaké ako to platí aj pre vaše fyzické telo, že keď je to poškodenie príliš veľké, 

tak ten proces, ktorý v tom ľudskom tele nastal, je už nezvratný. 

V rámci tej generácie, ktorá túto schopnosť ešte mala sa nájdu aj také bytosti, v  ktorých 

napriek  všetkému  ešte nejaké emócie a pocity lásky zostali, ale keď sa potom znovu narodia v tej 

ďalšej generácii, ktorá túto schopnosť tvoriť z lásky už nemá, tak to v sebe obsiahnuté už žiaľ 

nemajú.  

Práve tým,  že v Atlantíde mnohí mladí, alebo naivní ľudia bez skúseností prijali správanie 

mimozemšťanov,  ako príklad svojho vlastného správania, boli potom presvedčení o svojej vlastnej 

a subjektívnej pravde, ako jedinej správnej,  lebo uverili, že  práve oni sú tí jedineční, výnimoční 

a dôležití  a tak oni jediní majú právo to „ niečo“  vlastniť a tiež  v svojej pýche potom uverili tomu, 

že len oni majú ako jediní právo  to „niečo“ urobiť.   

Chcenie týchto ľudí bolo energeticky podporované z viacerých energetických rovín, nie len 

zo strany mimozemšťanov, pretože v nich bola obsiahnutá aj prirodzená túžba naplniť  svoje 

poslanie, pre ktoré sa narodili, ale zároveň v nich už  bola aj tá nesmierna pýcha výnimočnosti, 

jedinečnosti a dôležitosti, ktorú sami v sebe zrodili, podporovali  a  vytvorili.  

Avšak to „niečo“  čo v tom čase patrilo, iným  ľudským bytostiam, ktorým to prechádzajúce 

generácie odovzdali a zverili do opatery a pod ich ochranu, si v plynutí času svojho života, vytvorili 

k tomu „niečomu“ PRIPÚTANOSŤ  a neboli ochotní to „ niečo“ im odovzdať a tak ani oni sami 

nevideli, že sa preklopili z pokory do pýchy, pretože tieto iné ľudské bytosti  zase upadli do pozície  

a pýchy obete.  



Potom nedokázali v pýche a pozície obete vidieť, že im práve pýcha bráni v tom, aby mohli 

povedať, že sa vlastne vôbec nič nedeje a že to „niečo“ tým druhým ľudským bytostiam odovzdajú, 

pretože k tomu „niečomu“ boli pripútaní, a tak im to odmietli dať. 

Práve týmto sa medzi nimi vytvorila energia boja, ktorá sa samozrejme stupňovala, pretože 

s pomocou ľudí z mimozemskej civilizácie znásobovali svoju pýchu výnimočnosti a dôležitosti 

a vytvorili si presvedčenie, že to „ niečo“  získajú za každú cenu, aj za cenu života tých iných 

ľudských bytostí, ktoré to „niečo“  momentálne vlastnia.  

Keďže všetko so všetkým súvisí a každá akcia vytvorí rovnako veľkú reakciu, pýcha obete 

do ktorej potom upadli tie druhé ľudské bytosti sa tým samozrejme znásobila a práve z nej vytvorili 

energiu beznádeje, v ktorej potom zomreli.  

Čo sa týka ľudskej bytosti je spolupráca jednotlivých hláv pýchy a ich pôsobenie  

nevedomé  a ľudská bytosť si neuvedomuje túto vzájomnú spoluprácu hláv pýchy. 

Avšak čo sa týka pýchy ako takej je to VEDOMÉ podporovanie sa navzájom a pýcha  

v tej  jednej ľudskej bytosti vedome podporuje rast pýchy v tej druhej ľudskej bytosti.  

A deje sa tak v tej prejavenej forme pýchy, ale aj v tej neprejavenej, čiže v pýche obete.  

Keďže nesmierna pýcha, arogancia, nadradenosť a nadutosť tej mimozemskej civilizácie 

podporovala zámerne rast pýchy v tých ľudských bytostiach, ktoré bažili po moci tým, že 

vyzdvihovala ich výnimočnosť a dôležitosť  v tej spoločnosti, tak práve táto pýcha potom zároveň 

podporovala aj pýchu tých druhých ľudských bytostí, ktoré sa preklopili do  pozície obete a ktorú  

tieto ľudské bytosti v pozícii obete  zväčšovali  rovnako, ako aj tie ľudské bytosti, ktoré  bažili po 

absolútnej moci a ktoré zase zväčšovali tú prejavenú formu pýchy svojej nadradenosti, 

výnimočnosti a dôležitosti. Toto všetko sa udeje energeticky, mimo vášho fyzického zraku. Pokiaľ 

nemáte zvedomený mechanizmus pôsobenia pýchy a toto poznanie nie je vašou súčasťou, toto 

uvedomenie nemáte a práve preto nedokážete vôbec vidieť, že vo vzťahu k tým pyšným, 

arogantným a nadradeným ľudským bytostiam upadáte stále do hlbšej a hlbšej pozície obete.  

Tým, že prvá ľudská bytosť, ktorá je v pozícii obete, nevedome vysiela energiu pýchy 

obete vo vzťahu k tej druhej ľudskej bytosti, tak jej pýcha nadradenosti, výnimočnosti 

a dôležitosti zase narastie a to nielen vo vzťahu k tej prvej ľudskej bytosti, ale aj vo vzťahu ku 

všetkým ľudom, ktorí sú súčasťou tej spoločnosti.  

Tá druhá ľudská bytosť v svojej prejavenej pýche stratila úctu k životu, lebo si vytvorila 

presvedčenie, že získa to „niečo“ za každú cenu – aj za  cenu ľudského života. Práve tým, že stratila 

úctu k životu, stratila svojím spôsobom aj úctu k svojim predkom. Povýšila svoj uhoľ pohľadu na to 

čo je správne,  nad objektívnu pravdu aj nad niekoľko generačné skúsenosti celého svojho rodu 

a predkov, hoci  sa tie  generačné skúsenosti  v tom rode odovzdávali ako múdrosť z generácie  na 

generáciu. 



Práve táto pýcha nadradenosti, povýšenosti, výnimočnosti a dôležitosti spôsobí to, že sa 

takáto ľudská bytosť  postaví proti svojim predkom a niekedy aj proti celej spoločnosti a potom 

žiada, aby sa zmenil celý proces a spôsob žitia, pretože takáto ľudská bytosť prestala prijímať 

ostatných ako rovnocenné a vedomé bytosti zrodené z Lásky a začne ich považovať za niečo 

menejcenné ako je ona sama a tak prestane akceptovať skúsenosť a dlhoročnú múdrosť 

predchádzajúcich generácií.   

Následne takáto ľudská bytosť prestane akceptovať, že všetko so všetkým súvisí, že  všetko 

je o spolupráci, vzájomnej úcte, vzájomnom súznení, rešpekte a rovnocennosti  bytostí a trvá na 

tom, že len ona má výsadné a výsostné právo  sama o všetkom rozhodovať.  

Takáto ľudská bytosť potom nevidí, že v svojej pýche povýšila svoje chcenie, svoju 

subjektívnu pravdu nad objektívnu pravdu, ktorá bola vytvorená múdrosťou a skúsenosťami 

mnohých generácií pred ňou. Tým narušila nie len jednotu svojho rodu, ale aj  celej spoločnosti. 

Samozrejme jej požiadavka a jej chcenie sa prirodzene stretne s odporom a neprijatím u starších 

generácií, ktoré mali svoje vlastné prežité skúsenosti a cez tie skúsenosti aj prijatú múdrosť 

mnohých poznaní. 

Ak však ľudské bytosti z mladej generácie, ktoré sa učia príkladom, zaváhali a nechali 

sa zviesť pýchou nadradenosti a povýšenosti nad tou staršou generáciou a zároveň nedokázali 

vidieť, že táto pýcha prináša neúctu do toho rodu, tak práve táto energia neúcty umožňuje to, 

že mladá generácia, ktorá prichádza, odmietne prijať múdrosť a poznanie svojich predkov a 

doslova ho pošliape. 

Preto v línií času svojho bytia strácate poznania, ktoré boli súčasťou vašich predkov a 

tie nasledujúce generácie ich už nemajú a tak tápu vo svojich životoch a pracne tieto poznania 

cez svoje skúsenosti, ktoré sú ale častokrát nesmierne bolestné, ich opätovne získavajú späť. 

Stane sa tak vtedy, kde prestrihnete korene  voči svojim predkom. To prestrihnutie koreňov 

energeticky uskutoční práve NEÚCTA, keď vy sami dovolíte PÝCHE, aby ju vo vás zrodila.  

Samozrejme nevidíte, že tým stratíte mnohé poznania a múdrosť, ktorú potom pracne 

vy sami a generácie vašich detí, ktoré prídu po vás, musia opätovne získať späť.  

Všetky tieto poznania ktoré vám zvedomujem a dávam boli vašou súčasťou, boli 

súčasťou vašich predkov, ale práve cez tú NEROVNOCENNOSŤ, NEÚCTU a PÝCHU ste 

o tieto Poznania prišli. Nevideli ste, že práve STRACH ako taký cez pôsobenie pýchy a vášho 

ega vám všetky tieto poznania a prastaré múdrosti berie, aby vás ľahšie mohol ovládať a 

manipulovať, aby sa stratila Harmónia, Rovnováha a Jednota, ktorá na počiatku bytia na 

Matke Zemi pôsobila.  

Toto je uzatvorený kruh. 


