
Začarovaný kruh pýchy obete - 4.časť 

 

Otázka: Prosím Ťa, môžeš mi bližšie vysvetliť posolstvo žien z Agharty, ktoré nám 

povedali  začiatkom apríla 2022 na seminári v Novej Bani nasledujúci odkaz :  

„Až keď ženy samé pochopia a naučia sa prestať bojovať medzi sebou, tak 

dokážu v Jednote a vzájomnej Spolupráci vytvoriť takú energiu na Matke Zemi, 

ktorá zmení súčasné energie boja, súťaživosti a chamtivosti, ktoré  na Matke 

Zemi prevládajú a potom sa obnoví ROVNOVÁHA a MIER na Zemi.“   

Odpoveď: To Posolstvo žien z Agharty je o tom, aby ste prijali svoju 

ROVNOCENNOSŤ ako ženy,  aby ste ako ženy prestali medzi sebou bojovať 

a v tej ROVNOCENNOSTI žien vytvorili kruh JEDNOTY a vzájomnej 

SPOLUPRÁCE medzi ženami.  

Práve tento kruh JEDNOTY a SPOLUPRÁCE ŽIEN, ako NAVZÁJOM 

ROVNOCENNÝCH bytosti, vytvorí na Matke Zemi také vysoké vibrácie 

LÁSKY, ktoré zmenia súčasnú energiu na Matke Zemi  a nastane MIER, pretože 

v súčasnosti je na Matke Zemi energia súperenia a boja.  

A je to tak preto, že ako bytosti na Matke Zemi ste prijali 

NEROVNOCENNOSŤ.  

A to je uzatvorený kruh.  

A NEROVNOCENNOSŤ ste prijali v každej civilizácii, v ktorej vás ovládla PÝCHA.  

A v tej podstate ste NEROVNOCENNOSŤ prijali aj v dávnej Bosne, v Lemúrii, v Atlantíde, 

v Egypte, ale žiaľ aj dnes.  
 

Otázka: Vieš prečo na Matke Zemi nie je rovnocennosť a prečo ste ako ľudské bytosti  

prijali nerovnocennosť ?   

Moja odpoveď :  Nie, neviem to. 

Odpoveď: Pretože ste stratili POKORU.  
 

Otázka: Vieš mi povedať, kto vám zobral pokoru?  

Moja odpoveď: Myslím si, že nám ju zobral strach. 

Odpoveď : Nie, je to PÝCHA.  

STRACH vám zoberie LÁSKU, ale POKORU vám zobrala PÝCHA.  



Pýcha vám pokoru zoberie VŽDY, aj keď je v tej prejavenej forme, ale aj v tej 

neprejavenej forme, čiže v pýche obete a práve túto formu pýchy  stále veľmi ťažko 

rozoznávate, pretože ju nedokážete vidieť.   

Je to tak preto, lebo PÝCHA OBETE vás VŽDY OSLEPUJE.  

Aby ste to dokázali vidieť, potrebujete VY SAMI prejaviť aspoň maličkú snahu 

z tej pozície obete vystúpiť von.  

A vtedy dostanete pomoc „z HORA“,  aby ste to dokázali a dostanete DAR. 

Je to DAR SÚCITU a SÚCITNEJ LÁSKY k sebe samým a aj  k tým druhým.  

Až keď vystúpite z pozície obete a dokážete prijať ZODPOVEDNOSŤ v tých 

širších súvislostiach a to znamená, že prijmete svoju ZODPOVEDNOSŤ za svoje 

myšlienky, slová, rozhodnutia, skutky, pocity, emócie a aj energie, ktoré tvoríte a to bez 

podmienok a dokážete to samým sebe a aj tým druhým ODPUSTIŤ,  dostanete ďalší 

dar a to požehnanie POKOROU.  

A je to práve POKORA, ktorá vám potom pomôže pochopiť  a prijať v hlbokej 

ÚCTE ROVNOCENNOSŤ svoju vlastnú a aj ROVNOCENNOSŤ tých druhých.  

A to je uzatvorený kruh.  
 

Keď ako ľudská bytosť prijmete POKORU dokážete byť veľkorysý a vďačný 

sami sebe, aj tým druhým a dokážete byť vďačný za všetko to, čo vám do života 

prichádza a dokážete prijímať samých seba a aj tých druhých bez podmienok, takže ste 

prestali kritizovať, hodnotiť, ohovárať, posudzovať, súdiť a odsudzovať. 

A to je uzatvorený kruh.  
 

A tejto chvíli naozaj tvoríte zo svojho srdca a z LÁSKY, pretože celé vaše srdce 

je naplnené Láskou, Súcitom, Pokorou, Rešpektom, Láskavosťou, Úctou a Vďačnosťou 

a nie je v ňom žiadne miesto pre strach.  

A to je uzatvorený kruh.  
 

Teraz sa ešte raz vrátim k dnešnému posolstvu a znovu vám zopakujem to, čo je 

pre vás podstatné, aby ste si uvedomili, aby ste mohli tie zmeny uskutočniť.  

V tomto posolstve je potrebné, aby ste si uvedomili a pochopili, že tou 

manipuláciu v tej pýche obete ovplyvníte veľké množstvo ľudských bytostí, nielen tú 

konkrétnu ľudskú bytosť, voči ktorej ste tú manipuláciu vytvorili.  



Aby sa to potom energeticky zmenilo je potrebné tú objektívnu pravdu toho, čo 

sa skutočne stalo a udialo, VEDOME vypovedať pre všetky duše a ľudské bytosti, ktoré 

boli súčasťou toho minulého života.   

Je to tak preto, že energeticky sa to klamstvo, manipulácia a tá nepravda, zapísala 

do kolektívneho vedomia ľudstva, pretože tým manipuláciám a klamstvám uverili 

mnohí ľudia, ktorí ich v dobrej viere prijali ako svoje presvedčenie.  

Práve preto potom nestačí, keď vám príde to Poznanie, aby ste tú pravdu 

vypovedali len tomu jedinému konkrétnemu človeku, voči ktorému ste tie manipulácie 

vytvorili.  

Práve VEDOMÝM vypovedaním tej pravdy, energeticky prepíšte v tom 

kolektívnom vedomí ľudstva, ten zapísaný záznam klamstiev a  falošnej ilúzie o tom, čo 

sa vlastne stalo.  

Až keď všetky  duše tých ľudských bytostí, ktoré vtedy spolu s vami  v tom 

minulom živote žili,  prijmú vašu spoveď a VY SAMI  prijmete naspäť svoju 

ZODPOVEDNOSŤ za vytvorenie týchto manipulácií, klamstiev a falošných ilúzii 

pravdy a  všetky tie duše a ľudské bytosti, ktoré ste oklamali a manipulovali,  vám 

ODPUSTIA, je tá falošná ilúzia a klamstvá z kolektívneho vedomia ľudstva vymazané 

a je zapísaná objektívna pravda toho, čo sa naozaj stalo a udialo.   

A práve to, že sa tá falošná ilúzia pravdy tým vypovedaním vymaže 

z kolektívneho vedomia ľudstva a zapíše sa objektívna realita toho, čo sa naozaj stalo a 

udialo, umožňuje práve energia ODPUSTENIA, ktorú tej ľudskej bytosti dajú všetky 

tie duše, ktoré tou falošnou ilúziou boli oklamané a zmanipulované.  

A toto je uzatvorený kruh.  

 


