
Začarovaný kruh pýchy obete - 3.časť 
 

Otázka : V ľudskej spoločnosti aj dnes platia určité presvedčenia, ktoré sú zapísané 

v kolektívnom vedomí ľudstva a častokrát ľudia používajú tvrdenie: „že muž je hlava a žena je 

krk, ktorá tou hlavou točí“. Je správne, ak by sme toto tvrdenie zmenili a zapísali ho do 

kolektívneho vedomia ľudstva nasledovne : “že muž je hlava a žena je srdce“ ?  

Odpoveď: To prvé vyhlásenie: „že muž je hlava a žena je krk, ktorá tou hlavou točí“, je 

vyhlásenie Z POZÍCIE OBETE, kedy žena vníma svoju NEROVNOCENNOSŤ voči tomu 

mužovi a aj ju prijala a preklopila sa do pozície obete, ale v tej pýche obete mu chcela ukázať, 

že aj tak ona sama rozhoduje o tom, čo ten muž urobí.  A nikde v tomto vyhlásení nie je 

ROVNOCENNOSŤ ani LÁSKA, pretože muž a žena v ňom bojujú.  

To druhé vyhlásenie: “že muž je hlava a žena je srdce“, je vyhlásenie Z PREJAVENEJ 

PÝCHY NADRADENOSTI ŽENY, kedy žena si v svojej pýche myslí, že ona  je viac ako ten 

muž, ale rovnako tu chýba ROVNOCENNOSŤ  a LÁSKA. 

Žena je rovnako hlava, ako aj srdce a muž je rovnako hlava, ako aj srdce.  

Muž a žena sú navzájom rovnocenné bytosti zrodené z Lásky, ktoré majú svoje vedomie 

práve preto, aby sa mohli rozhodovať slobodne.  

Muž a žena sú navzájom absolútne rozdielne bytosti,  práve preto, že majú rozdielne 

poslanie. A práve spojením týchto dvoch rozdielnych protikladov v Láske, sa môže rodiť 

a obnovovať nový život na Matke Zemi, ktorý ale prichádza v absolútnej rovnocennosti, bez 

ohľadu na to, či sa zrodí ako muž alebo ako žena.  

To rozhodnutie, či sa ľudská bytosť narodí ako žena alebo ako muž je rozhodnutím vašej 

duše v súlade s tým aké poslanie si sama pre seba pre tú konkrétnu inkarnáciu vyberie.  

A je to jej skúsenosť a ako taká,  je vždy neutrálna. Neexistuje lepšia a horšia skúsenosť.   

A aj vďaka tomu,  ste všetci rovnocenní.  

A preto je absolútne rovnocenné, či sa narodíte ako muž, alebo ako žena.  

A bola to PÝCHA, ktorá vám toto Poznanie zobrala a práve preto ste ako 

ľudstvo prijali NEROVNOCENNOSŤ a prijali ste, že  muž  je viac ako žena.  
 

Otázka: Chcela by som sa spýtať na „Posvätné tvorenie  muža a ženy v Láske“, čo to 

presne znamená, keď tieto slová povieme ?  

Odpoveď: To tvorenie v Rovnocennosti a Láske nepatrí len mužovi a žene, ale  to 

tvorenie v Rovnocennosti a v Láske patrí aj ženám samostatne a aj mužom samostatne.  

Tvorenie v Rovnocennosti a Láske patrí každej jednej bytosti v celom Vesmíre, pretože 

každá bytosť je toho schopná. Je veľmi dôležité, aby ste chápali a uvedomovali si, aký 



energetický význam jednotlivým slovám dávate, lebo tvorenie v Rovnocennosti a v Láske je pre 

všetkých a zároveň pre každého jedného z vás.  

Ale, keď povieš „Posvätné tvorenie“, tak to slovo posvätné pre vás v súčasnosti znamená, 

niečo výnimočné, ako keby to nebolo pre všetkých a pre každého.  

A je to tak práve preto, že v ľudskej spoločnosti  platí nerovnocennosť a momentálne ju žijete.  

Keby ste žili v rovnocennosti,  vôbec by ste nemali v sebe potrebu použiť to slovo „posvätné“, 

pretože všetko by bolo posvätné, lebo všetko by bolo rovnocenné. 

Ja sám používam v posolstvách slovné spojenie, že máte „posvätné právo slobodne sa 

rozhodovať“ a hovorím tak preto, lebo v súčasnosti NEROZUMIETE tomu,  čo to znamená 

SLOBODNE SA ROZHODOVAŤ.  

Takže týmto slovným spojením, chcem zdôrazniť, že je to právo, ktoré je pre vás 

všetkých posvätné, pretože  patrí všetkým a zároveň každému z vás, čiže v tom práve slobodne 

sa rozhodovať,  ste si všetci navzájom ROVNOCENNÍ.  

Takže v tomto význame ho môžeš používať, keď chceš zdôrazniť tú 

ROVNOCENNOSŤ,  ale nie vo význame toho, že je to niečo výnimočné, lebo aj Posvätná Láska 

medzi mužom a ženou je vyjadrením toho,  že je to zväzok dvoch navzájom absolútne 

ROVNOCENNÝCH  bytostí.  

Tvorenie každej jednej bytosti je rovnocenné, pretože všetko je neutrálne, je to vaša 

skúsenosť, ktorá je z pohľadu Vesmíru neutrálna.  

Ľudská bytosť práve tým akú do toho procesu tvorenia vloží emóciu, vytvára tomu 

zodpovedajúcu energiu, ktorá ma svoju vibráciu a frekvenciu.  

Pre vás -  ľudské bytosti, je dôležitý ten zámer, s ktorým TVORÍTE, pretože  práve on potom  

vytvorí to pomenovanie, ktoré ako ľudské bytosti tomu procesu tvorenia dáte.  

Avšak z pohľadu Vesmíru je ten zámer, čiže ten energetický náboj s emóciou tvorenia 

neutrálny, pretože je to vaša skúsenosť a skúsenosť je vždy neutrálna.  

Keď ľudská bytosť tvorí zo svojho srdca  a z čistej Lásky a vkladá do toho tvorenia energiu 

Lásky, samozrejme vytvorí inú energiu a vibráciu,  ako keď niekto tvorí zo strachu, hnevu, 

chamtivosti, z pýchy či už v tej prejavenej alebo tej skrytej forme.  
 

Chcel by som ešte upriamiť vašu pozornosť  na skutočnosť, že v súčasnej dobe  sa v 

ľudskej spoločnosti  rozmáha vytváranie rôznych spoločenstiev ľudí, kde sa stretávajú ľudské 

bytosti za účelom vytvorenia energie vzájomnej Lásky, avšak deje sa tak pod vplyvom 

ajahwasky, ale aj iných psychotropných látok. 

A v tomto prípade, hoci nevedome, tieto ľudské bytosti tvoria v PREJAVENEJ PÝCHE 

NADRADENOSTI, že práve oni vytvoria také spoločenstvo, v ktorom sa všetci budú mať radi, 



ale vytvárajú len  falošnú ilúziu Lásky, pokiaľ tá Láska sama od seba u tých ľudských bytostí 

nedokáže z ich sŕdc prúdiť von.  

Tieto ľudské bytosti  tú energiu vzájomnej Lásky tvoria pod vplyvom tej psychotropnej látky 

a preto je to len falošná ilúzia Lásky, pretože keby tú psychotropnú látku  neužili, tak by  nedokázali 

medzi sebou tú energiu vzájomnej Lásky vôbec vytvoriť a dokonca by sa ani nestretávali. 

Tým samozrejme nechcem povedať, že by takomto spoločenstve ľudí, neboli aj také ľudské 

bytosti, ktoré majú čistú lásku v svojom srdci.   

Samozrejme sú tam aj také, ale sú mnohé, ktoré do toho spoločenstva prichádzajú len preto, 

že sú presvedčené o tom, že tam sami pre seba dostanú niečo viac, ako majú tie druhé bytosti.   

A práve tieto ľudské bytosti nedokážu tú čistú Lásku vo svojom srdci vytvoriť.  

A ten paradox spočíva v tom, že to vôbec nevidia.  

A nevidia to práve preto, že nemajú tú čistú Lásku v srdci a myslia si, že cez túto falošnú 

ilúziu Lásky, ktorú však vytvárajú pôsobením psychotropných látok, ktoré užívajú, ju získajú.  

Pohybujú sa v tomto začarovanom kruhu až dovtedy, kým sami nepochopia, že len oni sami, 

musia v sebe tú Lásku vytvoriť a až potom dokážu z tohto začarovaného kruhu vystúpiť von.  

Oni sami žijú v tejto falošnej ilúzii Lásky a ten paradox je v tom, že táto falošná ilúzia 

Lásky im potom bráni v tom, aby tú skutočnú čistú Lásku v sebe našli, pretože sa v nich vytvorí 

presvedčenie, že práve táto falošná ilúzia Lásky, je tá čistá Láska, ktorú hľadali. 

Takže samých seba zacyklia. 

Tieto ľudské bytosti majú potom v sebe pýchu obete, ale nie vo forme menejcennosti, ale 

nevedomej pýchy nadradenosti, že oni sú niečo viac, ako tí druhí.  

V tomto prípade, to ide z ich nevedomých rovín a je to pre nich veľmi ťažké uchopiť, 

lebo navonok sa to javí ako pokora, ale v skutočnosti je to falošná pokora.   

A len skutočná Láska, ak sa jej dokážu otvoriť,  to  v nich môže zmeniť.  

Avšak je to ich  voľba, ich rozhodnutie a ich skúsenosť, ktorou chcú prejsť a prežiť ju. Každá 

psychotropná látka, či už je prírodná alebo umelo vyrobená, vás odpája od  vašej duše. Keď ľudská 

bytosť pravidelne užíva psychotropné látky, stráca spojenie so svojou dušou, a vtedy nedokáže tvoriť 

čistú Lásku zo svojho srdca, pretože len vaša duša, je čistá Láska Stvoriteľa a keď nie je ľudská bytosť 

spojená so svojou dušou, to čo tvorí, je len ilúzia Lásky, pretože ona vôbec nevie, čo je Láska.  

Každá ľudská bytosť má však svoje poznanie, svoju cestu a svoje skúsenosti a práve v tej 

ROVNOCENNOSTI je potrebné cestu každej jednej ľudskej bytosti rešpektovať. 

Rovnako je však potrebné, aby ste si uvedomovali, čomu v živote dávate svoju pozornosť, 

aby ste pri tom používali aj sedliacky rozum a tak videli aj za tú oponu, čo sa naozaj deje, aby ste 

potom nerobili veci nesprávnym smerom, pretože je to len vaša zodpovednosť za to ako sa  v svojom  

živote rozhodujete a ako konáte.  


