
Začarovaný kruh pýchy obete - 2.časť 

 Práve tou manipuláciou a klamstvom, ktoré som v hanbe a v pýche obete vytvorila 

a predložila ostatným ľuďom, ako objektívnu realitu a pravdu toho, čo sa pri jazere stalo, tak 

oni všetci to klamstvo prijali a potom tú zodpovednosť voči môjmu bratovi potvrdili.  

Energeticky sa udialo to, že som tú svoju zodpovednosť naňho PRIKLINCOVALA.  

Práve preto, že môjmu bratovi týmto spôsobom tú ZODPOVEDNOSŤ potom aj ostatní 

ľudia v dobrej viere PRIZNALI, on ako ľudská bytosť niesol a cítil ťarchu a tiaž tejto 

ZODPOVEDNOSTI aj napriek tomu, že ten skutok nevykonal.  

Môj brat ako ľudská bytosť nesie túto moju zodpovednosť dovtedy, kým ja sama 

dospejem k Poznaniu, ako som v tej pýche obete, vytvorením falošnej pravdy, tých druhých 

ľudí manipulovala a klamala a  dokážem to všetkým vypovedať.  

Pokiaľ tú pravdu ja sama nevypoviem a tie druhé ľudské bytosti stále prijímajú ilúziu 

falošnej pravdy za objektívnu realitu toho, čo sa skutočne stalo, nesie táto bytosť- čiže môj straší 

brat,  moju vlastnú zodpovednosť vo svojom energetickom poli, pretože jej tú zodpovednosť 

tie druhé ľudské bytosti v dobre viere priznali.  

Až keď dokážem tú pravdu vypovedať a tie ostatné ľudské bytosti moju spoveď prijmú 

a  pochopia, že som im klamala a že to všetko,  čo sa stalo, bola moja zodpovednosť, tak sa 

energeticky uvoľnia tie klince, ktoré  tú zodpovednosť držia na tej druhej ľudskej bytosti.  

Tým, že sa to celé uvoľní,  môžem si potom tú svoju zodpovednosť zobrať späť a tejto 

druhej ľudskej bytosti môže byť energeticky vrátené späť jej dobré meno a česť.  

 A toto sa vytvorí energeticky vtedy, keď v pýche obete manipulujete objektívnou 

realitou  a vytvoríte  ilúziu a  obraz akejkoľvek falošnej pravdy, ktorý predostriete tým druhým 

ľudským bytostiam a oni ho v dobrej viere prijmú za objektívnu  realitu a pravdu toho, čo sa 

naozaj stalo a udialo.  

Vtedy nestačí, aby si len tá bytosť, ktorá to všetko vytvorila, uvedomila, že svoju 

zodpovednosť preniesla na tú druhú ľudskú bytosť, ale je potrebné, aby si to uvedomili aj 

všetky tie ľudské bytosti, ktoré tú manipuláciu vtedy prijali.  

To znamená, že je potrebné tú objektívnu pravdu toho, čo sa naozaj stalo vypovedať, 

pre všetky tie bytosti, ktorých sa tá situácia akýmkoľvek spôsobom energeticky dotkla, pretože 

oni v dobrej viere prijali tú manipuláciu tej falošnej pravdy a tak sa skreslila objektívna realita 

toho, čo sa skutočne stalo v kolektívnom vedomí ľudstva.  

Tým,  že tá pýche obete  v minulosti tú OBJEKTÍVNU PRAVDU zmenila a tu a teraz sa 

tá PRAVDA a POZNANIE VEDOME vypovie pre všetky tie duše, ktoré vtedy žili,  zhmotňuje 

sa tým vypovedaním tá OBJEKTÍVNA REALITA a  PRAVDA  a dochádza k prepísaniu  tých 



falošných ilúzií a manipulácií, ktoré v minulosti pýcha obete vytvorila ako realitu a zapísala do 

kolektívneho vedomia ľudstva.  

Poviem vám to ešte raz: 

Až vtedy, keď tá ľudská bytosť, ktorá tie manipulácie vytvorila a vo svojej pýche obete 

ich do kolektívneho vedomia ľudstva ako objektívnu realitu zapísala, prijme to POZNANIE 

a dokáže VEDOME tú objektívnu pravdu vypovedať pre všetky duše a bytosti, ktoré vtedy žili, 

tak práve tým vypovedaním, zhmotňuje tú objektívnu pravdu, ktorá sa zapíše do kolektívneho 

vedomia ľudstva a tak prepíše všetky tie manipulácie a ilúzie falošnej pravdy, ktoré predtým 

v pýche obete vytvorila a zapísala.  

A to znamená, že aj keď tej prvej ľudskej bytosti  príde to Poznanie, ale ona nedokáže 

tú pravdu VEDOME vypovedať, tak stále neprijme svoju zodpovednosť za svoj skutok a 

necháva tú zodpovednosť, aby ju niesla tá druhá ľudská bytosť,  na ktorú ju cez tie manipulácie 

a klamstvá tie ostatné ľudské bytosti  priklincovali a ktorú jej verejne priznali.  

To Poznanie, ktoré príde,  je potrebné,  aby  ho mohli prijať všetky duše a ľudské bytosti, 

ktorým bolo v minulosti zobraté právo poznať objektívnu pravdu a práve tými manipuláciami 

a  klamstvami a vedome vytvorenými ilúziami falošnej pravdy, potom boli nimi tie klamstvá 

a nepravdy prijaté.  Tým, že teraz prijmú to Poznanie objektívnej pravdy, ako keby energeticky 

vytiahli tie klince a tá zodpovednosť sa môže vrátiť tomu, komu patrí.  

Týmto sa zároveň vráti tej ľudskej bytosti  jej česť.   

Energeticky je tento proces z časového hľadiska veľmi náročný, pretože málokedy sa 

stane, že ešte počas života tej ľudskej bytosti, ktorá tie manipulácie a klamstvá vo svojej pýche 

obete vytvorila, príde také Poznanie, že dokáže prezrieť svoju pýchu obete, vystúpiť z nej 

a vypovedať tú pravdu, pre všetkých zúčastnených.  

To, že sa tak nedeje využíva pýcha obete k tomu, aby do tejto pozície obete, potom  

preklápala ďalšie ľudské bytosti, ktoré sú súčasťou života či už tej prvej alebo tej druhej 

ľudskej bytosti. Dochádza tak k reťazeniu manipulácii a klamstiev, v ktorých sa tá objektívna 

realita a pravda toho, čo sa skutočne stalo, úplne stratí. Častokrát sa tak deje aj v dobrej viere, 

pretože niektoré ľudské bytosti  prijmú tie manipulácie a klamstvá ako svoje presvedčenia, 

ktorým uveria a tak hoci nevedome, ďalej tieto klamstvá  manipulácie šíria, pričom sú hlboko 

presvedčené, že šíria pravdu a dokážu byť pri tom veľmi presvedčivé.  

Uvedomte si, že práve tí ľudia, ktorí  prijmú tie manipulácie a klamstvá ako svoje 

presvedčenie a sú jeho horlivým až fanatickým šíriteľom,  ako keby vás upozorňovali na tú 

skutočnosť, že to nie je tak,  ako vám oni prezentujú. Tým, že tá energia vyšla z tej manipulácie 

má inú vibráciu, ktorú vaša duša dokáže rozpoznať a práve vďaka vašej intuícii, čiže 

upozorneniam vašej duše, dokážete potom rozpoznať, že je to manipulácia.  



Znovu vám to zopakujem: 

Tým, že tie manipulácie majú inú vibráciu a keď sa takto znásobia, dokážete ich svojou 

intuíciou vďaka upozorneniu vašej duše rozpoznávať a vidieť.  

Čím je menej strachu v ľudských bytostiach a v spoločnosti, tým viacej dokážete 

rozvinúť svoju intuíciu a tak dokážete tieto upozornenia od vašej duše vidieť, vnímať  a cítiť.  

Strach je energia, ktorá vám to spojenie s vašou dušou berie a potom  

nedokážete intuitívne vnímať upozornenia svoje duše.  

 

A práve toto je ten dôvod, prečo sa tá temná strana, tak veľmi snaží vrátiť strach do 

ľudských bytostí a do celej ľudskej spoločnosti.  

Teraz si môžete sami uvedomiť, keď už poznáte tento princíp, ako sa tie manipulácie 

s objektívnou pravdou zapisujú do kolektívneho vedomia ľudstva,  ako veľmi sú zmenené informácie 

a ako veľmi je zmenená pravda o histórii ľudstva.  

A je  v podstate jedno, či ste tak konali zo strachu, z hnevu, z nenávisti, z hanby, zo 

závisti,  zo žiarlivosti, z pomsty, z pýchy obete, alebo z tej prejavenej pýchy, či to bolo urobené 

v dobrej viere, alebo s vedomým zámerom získať pre seba nejaký osoh či profit, alebo či ste 

chceli niekomu uškodiť, pokiaľ tú PRAVDU VEDOME nevypoviete,  zostáva zapísaná 

v kolektívnom vedomí ľudstva, len tá vytvorená falošná ilúzia ako objektívna pravda tej reality, 

ktorá sa udiala.  

Ale k tej zmene potom môže prísť až vtedy, keď všetci tí ľudia, ktorí v dobrej viere a vedome 

potom  tú pravdu manipulovali,  prijmú teraz Poznanie o tom, ako vtedy konali a tú pravdu vypovedia 

a zapíšu do kolektívneho vedomia ľudstva.  
 

Otázka: Aký je rozdiel medzi darom a úlohou ľudskej bytosti, ktorú chce naplniť? 

Odpoveď: Úloha je niečo, čo patrí len tej konkrétnej ľudskej bytosti.  

Tá ľudská bytosť sa VEDOME pre to rozhodla a vedome  si to vybrala a tú úlohu raz 

naplní, lebo je to rozhodnutie jej duše.  

Avšak naplnenie tej úlohy môže ľudskej bytosti trvať aj niekoľko životov. 

Dar príde vtedy,  keď je na to ľudská bytosť pripravená.  

A DARY som dal všetkým dušiam rovnako.   

Ktorý svoj DAR, kedy, kde a ako rozviniete,  je vaše slobodné rozhodnutie, vaša  

zodpovednosť a je to vaša skúsenosť. 

Skúsenosť je neutrálna a preto ste všetci absolútne rovnocenní a nikto nie je viac a nikto 

nie je menej.   

A tak to je. Amen. 


