
Čo sa energeticky udeje, keď človeka ovládne pýcha – 1.časť 
 

Otázka: Prosím o vysvetlenie, čo sa energeticky stane v človeku, keď ho zachváti jeho 

pýcha, moc aj mamom, chce mať najmä slávu a neobmedzenú moc a všetky tieto aspekty chce 

získať len sám pre seba. Avšak nedokáže to získať svojou charizmou a tak v ňom rastie závisť 

a žiarlivosť na druhé ľudské bytosti, ktoré ho prevyšujú svojimi schopnosťami.  

Stretla som sa s tým, že takýto človek potom začne tie ľudské bytosti  nenávidieť, začne 

na ne žiarliť a závidieť im a práve to je ten zlom, kedy sa preklopí do tej druhej roviny a začne 

zámerne škodiť a ubližovať, ale aj kradnúť z toho spoločného a začne  si tú svoju moc 

upevňovať podvodmi a dohodami s ľuďmi, ktorí potom zámerne tým druhým ľudským 

bytostiam, ktoré sú schopnejšie ako on, škodia. 

Odpoveď: Takáto ľudská bytosť je v tej podstate veľmi nešťastná a ona si svoju 

frustráciu a tú svoju pýchu dôležitosti, ktorá jej, ale nebola preukazovaná, začne vyvršovať na 

tých slabších a mstí sa ostatným, lebo veľakrát nevie konať inak.  

To dobré čo v tej ľudskej bytosti bolo vzklíčené výchovou v rodine, úplne zavrhne, lebo 

stane sa to, že ona zatvorí svoje srdce pred Láskou. Preto je tak dôležité, nech sa čokoľvek 

v živote človeka deje, nezatrpknúť, nezanevrieť, nezatvrdnúť, nezačať sa mstiť, neživiť v sebe 

nenávisť, neživiť v sebe zášť, ale nechať si srdce otvorené, aj keď najprv v bolesti, ale práve tá 

LÁSKA, to všetko potom uzdraví.  

Preto je veľmi dôležité, aby LÁSKA v človeku zostala. Lebo presne to je obraz dnešnej 

doby v mnohých krajinách sveta, keď práve táto nenávisť, neúcta, pýcha, chamtivosť, boj 

o moc, postavenie, či nadvláda zvíťazí. Je to o tej neustálej každodennej mravenčej práci, 

udržať Lásku a to Svetlo v sebe a stále Lásku v sebe samých posilňovať a neúnavne to Svetlo 

niesť ďalej a bzučať ako tá mucha, aby to Svetlo nezhaslo. 
 

Ocitla som sa v nejakom obrovskom, tmavom priestore.  

Nie je tam vôbec Svetlo, žiadny lúč svetla tam neprenikne, je tam len TMA.  

Ten priestor je nekonečne obrovský a keď by som to mohla k  niečomu prirovnať, tak je to 

tak, ako keď položíte vo veľkej športovej hale do jej stredu na zem malú špendlíkovú hlavičku a práve 

tá športová hala je ten priestor, v ktorom sa teraz ja sama, ako tá špendlíková hlavička, nachádzam.   

Tma mi povedala, že nemusím zostať stáť na jednom mieste, ale môžem sa v tom obrovskom 

priestore pohybovať, kam len chcem. Avšak keď urobím krok na ktorúkoľvek stranu, tak ma niečo 

bodne. Je to veľmi ostré bodnutie do hrude.  

Vnímam to tak, ako keby okolo mňa v kruhu boli položené ostré dýky a nech sa pohnem 

kamkoľvek, tak niektorá z tých dýk sa mi ostrým hrotom čepele zabodne do hrude.  

A keď sa vrátim späť na miesto, kde som stála, tak sa tá dýka z mojej hrude vysunie von.  

Avšak tá bolesť po tej dýke vo mne zostáva.  

Tá tma sa mi teraz začala smiať.  

Doslova sa mi vysmievala a spýtala sa ma : „Kde je tvoja odvaha?  

Potom pokračovala a povedala mi: „Si zbabelec ! Chceš celý život stáť len na jenom mieste! 

Prečo sa nikam nepohneš?“ 

Ja som však stále zostala stáť na mieste  a nič som nepovedala. 

Tma znovu pokračovala a povedala mi :  „Keď nevieš ísť dopredu, tak choď smerom hore. 

Vytvor si  schody alebo rebrík, keď nevieš kráčať dopredu a prestaň byť zbabelcom a začni sa 

chovať ako muž.“  

Až teraz som si uvedomila, že tam stojím ako muž.  



A tak som tej Tme povedal: „Žiadny rebrík nemám a ani si ho neviem vytvoriť, lebo nič pri 

sebe nemám a neviem ho ani získať, lebo tie dýky ma jednoducho držia na mieste“.  

Tma sa znovu začala smiať a potom sa ma spýtala : „Čo si to za chlapa, keď neznesieš ani 

trochu bolesti?“  

Muž odpovedal Tme, že tá bolesť je neznesiteľná, lebo to nie je len jedna dýka. Tých dýk je 

nesmierne veľa a keď urobí krok, tak oni sa zabodnú do pokožky a potom keď vykročí dopredu, tak 

tie dýky sa zabodávajú stále hlbšie a hlbšie. Takže keby kráčal ďalej dopredu, tak tie dýky mu 

prebodnú srdce a on si svoj život chráni a tak radšej ustúpi a vráti sa naspäť.  

Tma mi potom ako tomu mužovi povedala : „Že keď jej sľúbi, že ju bude poslúchať, ale nie 

hocijako, musí ju poslúchať na slovo, tak ona mu pomôže, aby sa z tej situácie mohol dostať von“.  

Ten muž to tme potom sľúbil a povedal jej, že ju odteraz bude poslúchať na slovo.  

Tma povedala mužovi: „Že ona to teda prijíma, ale aby si bol vedomý toho, že ten sľub sa 

už nikdy, Nikdy, NIKDY nebude dať zrušiť“    

Tma potom ešte dodala: „Aby si bol vedomý toho, že neexistuje sila, ktorá by mu pomohla, 

aby ten sľub zrušil“.  

Preto sa Tma spýtala muža ešte raz, či jej ten sľub dá ?  

A muž Tme odpovedal : „Áno, dám Ti ten sľub“. 

Potom pokračoval, že si uvedomil, že bez jej pomoci sa z tej situácie nedostane von.  

Tma sa znovu len zasmiala a celým mojím telom pri jej smiechu prešiel mráz.  

Ale ani som si to nestačila uvedomiť a spustilo sa predo mňa lano a na jeho konci bolo 

priviazané zlaté brnenie.  

Tma povedala tomu mužovi, na ktorého som sa zmenila, aby som si to brnenie nasadila.  

Potom Tma pokračovala a povedala mužovi, že môže ísť kam chce a že neexistuje taká dýka, 

ktorej čepeľ by prebodla toto zlaté brnenie.  

Tma potom ponúkla mužovi aj ďalšiu možnosť a povedala mu, že sa môže chytiť toho lana 

a nechať Tmu, aby ho vyzdvihla hore a odniesla ho na iné miesto v tom priestore, kde tie dýky už nie 

sú a kde sa nimi ani nebude musieť zaoberať.  

Potom sa Tma spýtala muža, ktorú z tých dvoch možností si chce pre seba vybrať.  

Muž tej Tme povedal, že on je človek a má dve nohy, tak by rád kráčal po Zemi,  aby vedel 

kam ho jeho nohy vedú. Tma mužovi povedala, že ona prijíma jeho rozhodnutie a že mu na jeho cestu 

dá ešte jeden dar.  

Na lane sa pred muža spustil zlatý štít.  

Tma mu odpovedala : “Zober si ten zlatý štít, lebo s týmto štítom potom odrazíš každú dýku, 

ktorá bude k Tebe smerovať. Ale nielen to, lebo ten štít má špeciálnu schopnosť a on tú dýku otočí 

a vráti ju naspäť a tou ostrou čepeľou  sa zabodne do hrude toho človeku, ktorý ju k Tebe vyslal.  

Avšak v tomto prípade ju ten človek už nedokáže vybrať zo svojho tela von. A tak čepeľ tej dýky ho 

bude bodať pri každom kroku až do konca jeho života.  

Tma potom ešte dodala: „Preto si dobre rozmysli, kedy a proti komu ten štít použiješ, pretože 

nemusíš ho použiť vôbec, lebo to zlaté brnenie ťa dokáže ochrániť pred akoukoľvek ostrou 

čepeľou dýky, ktorá bude k tebe smerovať. A uvedom si, že neexistuje taká dýka, ktorá by dokázala 

to zlaté brnenie preraziť“.  

Uvedomila som si, že ako ten muž v podstate nemusím ten štít na svoju ochranu používať.  

Tma pokračovala : „Ten zlatý štít máš k tomu, keby si sa rozhodol, že chceš niekoho iného 

potrestať tak, že si zaslúži trpieť do konca svojho života. Ten zlatý štít Ti dáva moc nad osudmi 

druhých ľudských bytostí, pretože pokiaľ ho vlastníš, tak môžeš rozhodovať o tom, či ich potrestáš, 

alebo nie. A je to len a len tvoja vôľa a tvoje rozhodnutie“.  



A ja som ako ten muž zlatý štít prijala.  

Avšak nerozmýšľala som nad tým, čo sa stane a pripevnila som si ten zlatý štít na ruku 

a potom som sa prudko otočila dookola na mieste, kde som stála, aby som všetky tie dýky, ktoré boli 

v kruhu okolo mňa rozrazila.  

Ako ten muž som vôbec neuvažovala nad tým koho tie dýky zasiahnu.  

A bolo mi to úplne jedno.  

Je mi to úplne ľahostajné koho zasiahli a ako hlboko sa zabodli do srdca inej ľudskej bytosti.  

Ja som zrazu mohol kráčať tou Tmou bez akýchkoľvek obmedzení.  

Vnímam, že aj keď niekto stojí predo mnou a je na tej ceste, ktorú som si vybral, tak tá ľudská 

bytosť v obrovskom strachu ustúpi nabok, aby sa mi vyhla a koná tak aj napriek tomu, že sa do nej 

zabodnú ostré hroty dýk, ktoré sú okolo nej rozostavané. A tá ľudská bytosť dokáže tú bolesť vydržať, 

kým okolo nej prejdem a až potom sa vráti naspäť na svoje miesto.  

Zistil som, že ma to veľmi baví a tak som začal byť zlomyseľný. 

Zostanem stáť pred tou ľudskou bytosťou, ktorá mi ustúpila z cesty, aby som mohol okolo nej 

po nej prejsť, tak  ja sa vôbec neponáhľam, práve naopak, stojím tam veľmi dlho a pozerám sa ako 

krvácajú rany tej ľudskej bytosti potom ako sa do nej zabodli tie ostré  hroty dýk. 

Dokonca teraz zisťujem, že mi spôsobuje obrovskú radosť, že tá ľudská bytosť trpí.  

Vôbec sa neponáhľam, aby som prešiel okolo nej, lebo si vychutnávam pohľad na jej bolesť 

a utrpenie. Niekedy keď chcem, tak si počkám kým tá ľudská bytosť z toho množstva bodných rán 

vykrváca a zomrie a nechám ju bez pomoci. Počkám si kým zomrie a potom okolo nej úplne 

ľahostajne prejdem a kráčam v tej Tme ďalej.  

Zisťujem, že mi je to úplne jedno a je pre mňa ľahostajné, že ten človek zomrel a zároveň  je 

pre mňa úplne v poriadku, že som mu nepomohol. A tak si kráčam po tomto obrovskom nekonečnom 

priestore Tmy a stal som sa jej absolútnym vládcom.  

Zistil som, že sa ma všetci boja.  

Ten zlatý štít v podstate nepotrebujem, pretože vôbec nikto si netrúfne proti mne niečo urobiť.  

A tak som sa spýtal tej Tmy, či si naozaj myslí, že ten zlatý štít potrebujem.  

Tma mi povedala: Je to práve ten nástroj, ktorý Ti priniesol tú neobmedzenú moc. 

Tma ešte dodala: Keď si chceš tú moc ponechať, tak si potrebuješ ponechať aj ten zlatý štít.  
 

Otázka: Vieš čo je tá Tma ?  Neviem. 

Odpoveď: To je PÝCHA.  
 

Otázka : Vieš čo je ten zlatý štít ?  To je tá pýcha ?  

Odpoveď: Nie  

Moja odpoveď :  Je to neobmedzená moc ?  

Odpoveď: Nie, lebo neobmedzená moc je práve ten dôsledok, ktorý Ti to 

prinesie. Je to KRUTOSŤ.  

Človeka, ktorého ovládne pýcha, časom ovládne aj krutosť.  

Je to tak preto, lebo krutosť je nedeliteľnou súčasťou pýchy. 

Rovnako platí, že nedeliteľnou súčasťou krutosti je pýcha. 

 

 


