
 Čo sa energeticky udeje, keď človeka ovládne pýcha – 2.časť 
 

Ľudská bytosť, ktorá dovolí, aby ju ovládla pýcha to však vôbec, ale vôbec nedokáže 

vidieť, pretože sa nachádza  práve v tej TME, do ktorej neprenikne ani jediný lúč Svetla.  

Pýcha ako taká zraňuje ľudskú bytosť svojou KRUTOSŤOU.  

A je  to energia KRUTOSTI, ktorá dokáže ľudskú bytosť zraniť tak veľmi, že v tom 

konkrétnom živote tá ľudská bytosť rany, ktoré jej spôsobila energia KRUTOSTI, nedokáže 

zahojiť. Tú KRUTOSŤ vytvára práve ten zlatý štít, ktorý pýcha používa vtedy, keď prijme 

svoju neobmedzenú moc a vo svojej neomylnosti trestá tie druhé ľudské bytosti.   

Práve KRUTOSŤ PÝCHY je spojená s aktom TRESTANIA.  

Avšak uvedomte si, že trestáte nielen v pýche obete, ale aj vo všetkých prejavených 

formách pýchy a v obidvoch prípadoch sa mylne domnievate, že tak konáte preto, lebo je to 

spravodlivé a práve preto je SPRAVODLIVOSŤ SLEPÁ. 

A toto si dobre uvedomte.  
 

Skutočnosť, že v ľudskej spoločnosti je SPRAVODLIVOSŤ slepá, je dôsledok vašej 

PÝCHY, s ktorou konáte, pretože SPRAVODLIVOSŤ ako taká je neutrálna a 

SPRAVODLIVOSŤ energeticky nikdy nikoho netrestá.  

Uvedomte si teraz, že práve preto, že VY – ľudské bytosti,  používate 

SPRAVODLIVOSŤ k tomu, aby ste prostredníctvom nej vo svojej pýche trestali iné ľudské 

bytosti je SPRAVODLIVOSŤ SLEPÁ.  

A je to práve energia pýchy, ktorá vás ľudské bytosti zaslepuje a preto ako obraz tejto 

vašej pýchy a zaslepenosti vo vašom ľudskom svete je slepá aj SPRAVODLIVOSŤ. 

A je to tak preto, aby ste si toto prepojenie dokázali uvedomiť. Avšak tisíce rokov sa tak 

nedeje a stále ste nepochopili, že energia SPRAVOSLIVOSTI nikoho netrestá, ale ten kto trestá 

je KRUTOSŤ PÝCHY, ktorá vás zaslepuje.  

A tak to je.  
 

Otázka : Ten obraz „SPRAVODLIVOSTI“, ktorý najčastejšie používame a je na ňom 

znázornená žena s váhou a páskou prekrytými očami, v našom ponímaní znamená, že váhy 

odvažujú skutky človeka a prekryté oči znázorňujú to, aby spravodlivosť nebola nikým a ničím 

ovplyvnená?  

Odpoveď: Nie je to tak a ten obraz má energeticky iný význam.  

To, že spravodlivosť má oči prekryté páskou, je preto, aby zostala slepá.  

Tie váhy znázorňujú, či ľudská bytosť konala vo svojom živote s Láskou, alebo sa pred 

Láskou vo svojom živote zatvorila a konala v strachu a pýche. Ale  deje sa tak, pre pochopenie 

tej ľudskej bytosti, aby jej to bolo ukázané, ale nie pre ten trest.  

Energia spravodlivosti nikdy netrestá. 
Trest do tohto procesu bol vložený pýchou vtedy, keď ste dovolili pýche, aby vás – ľudské 

bytosti manipulovala a aby SPRAVODLIVOSŤ ako takú, nahradila TRESTOM.  

Je potrebné, aby ste dokázali svoju pýchu energeticky udržať v rovine pierka, pretože 

len vtedy si uvedomujete a vnímate ROVNOCENNOSŤ ŽIVOTA ako takého a zároveň 

vnímate aj ROVNOCENNOSŤ všetkých bytostí.  

Práve to pierko, ktoré kladiete na „MISKU VÁH SPRAVODLIVOSTI“, je to maličké  

pierko, ktoré energeticky predstavuje veľkosť pýchy, s ktorou ešte môžete v živote konať, aby 



súčasťou vášho života zostala Láska, Súcit, Milosrdenstvo, Pokora, Úcta, Empatia, 

Rovnocennosť, Rešpekt aj Spravodlivosť. 

Ak sa vaša pýcha vychýli z polohy tohto pierka, na jednu či na druhú stranu, tak 

v každom ďalšom bode polohy tohto kyvadla vám do života prináša NEROVNOCENNOSŤ. 

Ten priestor, v ktorom sa kyvadlo pohybuje a v ktorom dokážete vnímať a cítiť 

ROVNOCENNOSŤ ŽIVOTA ako takého, je veľmi malý.  

A naopak platí, že priestor, v ktorom sa to kyvadlo pohybuje a v ktorom tá 

NEROVNOCENNOSŤ narastá a pôsobí, je veľmi veľký a práve to potom energeticky vytvára 

NESPRAVODLIVOSŤ.  

Pýcha je veľmi špecifický nástroj života ľudskej bytosti, ktorým môže ľudská bytosť 

svoj život aj pozdvihnúť , ozvláštniť ho, aby jej priniesol pozitívne energie do života, ale ak tá 

ľudská bytosť použije tej pýchy priveľa, čiže viacej ako to pierko, tak do svojho života prinesie 

bolesť a tomu svojmu životu pridá horkastú chuť blenu a potom tie energie, ktoré pýcha 

vytvorí, v tom konkrétnom živote nedokáže stráviť.  

Tak ako hovoríte, že s jedlom rastie chuť, rovnako rastie aj pýcha ľudskej bytosti a je 

jedno, na ktorej strane kyvadla sa nachádza, či je skrytá a pôsobí v pozícii obete, alebo je 

viditeľná a pôsobí v tom postavení toho pyšného, nadradeného a nadutého človeka. 

Tým, že ste manipulácie pýchy prijali ako ľudské bytosti za vlastné, dovolili ste, aby sa 

energeticky vytvorila krutosť ako nedeliteľná súčasť pýchy, kde krutosť podporuje trest a trest 

energeticky podporuje krutosť, čím sa vytvoril uzatvorený kruh prostredníctvom ktorého 

pýcha ako  taká zároveň pomáha energii strachu ukotvovať sa na Matke Zemi.  

A rovnako platí, že v rámci tohto uzatvoreného kruhu strach, ktorý ovládne ľudskú 

bytosť pomáha ukotovovať pýchu a krutosť v ľudskej bytosti práve prostredníctvom trestu. 

Aby sa tak mohlo diať, potrebuje pýcha aj strach, aby spravodlivosť bola slepá.  

A toto máte ďalší uzatvorený kruh, ktorý by som z pohľadu matematiky vyjadril tak, že 

je to uzatvorený kruh na druhú.  

 

Vrátim sa teraz k matematike, aby ste to lepšie pochopili. 

Aritmetický súčet  čísiel štyri plus štyri je osem, ale štyri na druhú je výsledok šestnásť.  

Takže nie je to len súčet tých dvoch kruhov,  ale to „na druhú“ znamená oveľa viacej možností, 

ktorými vás pýcha a strach dokážu ovládať práve preto, že je to ich VEDOMÁ SPOLUPRÁCA.  

Keby to boli dva samostatné kruhy,  tak 4 + 4 je 8, ale tým že je to vedomá spolupráca pýchy 

a strachu, tak to znamená, že je to 4 x4  a tam je výsledok 16.  

Takže tých možností nie je len osem  ale je ich šestnásť.   

Tých prvých osem možností ako ľudské bytosti aj dokážete prehliadnuť a dokážete ich 

vidieť, ale tých ďalších osem možností nevidíte a nedokážete ich prehliadnuť a tie zostávajú 

pred vami skryté. Práve preto má symbol spravodlivosti oči prekryté páskou, aby ste si dokázali 

uvedomiť, že nevidíte tie manipulácie pýchy, ktorými vás - ľudské bytosti dokáže ovládať.  

A to sú všetky tie manipulácie, ktoré vychádzajú z pozície obete a pri ktorých pozícia 

obete používa ako svoj  nástroj POMSTYCHTIVOSŤ. Toto všetko je pred vami – ako 

jednotlivcami, ale  aj pred celou ľudskou spoločnosťou častokrát skryté.  

Deje sa tak preto, aby ste mohli trestať tie ľudské bytosti, ktoré sú nevinné a ktoré vôbec 

nič neurobili, ale v tej pýche obete to nedokážete vidieť. Toto je ten dôvod prečo spravodlivosť 

ako taká, má pásku na očiach, aby nemohla vidieť tú nespravodlivosť, ktorú ste manipuláciami 

pýchy vytvorili, pričom ste si práve vo svojej pýche mysleli, že ste konali spravodlivo.  

A toto je uzatvorený kruh, ktorý pôsobí v celej histórii ľudskej spoločnosti a ktorý ste 

zatiaľ nedokázali prehliadnuť.  



Dôvod prečo ste tento kruh nedokázali prehliadnuť je ten, že stále všetci nosíte na sebe 

to zlaté brnenie, ktoré vám pýcha ponúkla a VY SAMY ste ho prijali, aby sa ostré čepele tých 

dýk nemohli do vás zabodnúť. Avšak pýcha vám vtedy nepovedala ďalšiu podstatnú informáciu 

a to tú, že nielen tie ostré čepele tých dýk cez to zlaté brnenie nepreniknú, ale vôbec nič cez to 

zlaté brnenie neprenikne. A tak, keď si to zlaté brnenie nasadíte, prestáva do vášho srdca 

vstupovať energia Lásky, ktorá vám ako svoj dar prináša SÚCIT, aby ste dokázali odpúšťať 

nielen tým druhým, ale aj samy sebe. Ak stratíte kontakt s energiu Lásky a pýcha vám zoberie 

schopnosť odpúšťať, stávate sa krutou ľudskou bytosťou.  

A toto je uzatvorený kruh, z ktorého vyplýva, že pýcha je nedeliteľne, nerozdeliteľne a 

neoddeliteľne spojená s krutosťou. A rovnako platí, že krutosť je nedeliteľne, nerozdeliteľne a 

neoddeliteľne spojená s pýchou.  

A túto manipuláciu pýchy a strachu, čo je ich vedomá spolupráca, ste doteraz ako 

ľudstvo nedokázali prehliadnuť a je to preto, že ten uzatvorený kruh ktorý vedomá spolupráca 

pýchy a strachu vytvára, je uzatvorený kruh na druhú.  

Nevidíte práve tie možnosti, ktoré vytvorí to, že je to uzatvorený kruh na druhú, lebo tie 

možnosti rastú geometrickým radom a nie aritmetickým súčtom. Je to tak preto, že pýcha a strach  

energeticky pri tejto vedomej spolupráci používajú reťazenie manipulácií.  

Už som vám vysvetlil reťazenie manipulácií, takže viete, že vtedy je vám skrytá podstata tej 

manipulácie a aj to kto ju vytvoril a práve preto je pre vás - ľudské bytosti veľmi ťažké reťazenie 

manipulácií prehliadnuť.  Deje sa tak preto, že tú pôvodne vytvorenú  manipuláciu, v dobrej viere 

potom prijmú druhé ľudské bytosti a oni jej v dobrej viere uveria, vytvoria si v sami sebe 

presvedčenie, že  to čomu uverili, je PRAVDA a tak to sami ďalej  v dobrej viere šíria a vôbec netušia, 

že boli zmanipulované a potom v tomto svojom presvedčení manipulujú ďalšie ľudské bytosti a ani 

o tom netušia, že tak konajú. 
 

Ako príklad vám teraz uvediem reťazenie manipulácií, ktoré energeticky do vašej 

ľudskej spoločnosti prináša späť chudobu.  

Takže vrátime sa späť do minulosti do obdobia temného stredoveku, kedy boli ľudské 

bytosti veľmi ovládané strachom, ale aj  pýchou v jej prejavenej a skrytej forme.  

A v tom čase boli  na jednej strane ľudské bytosti, ktoré žili v nesmiernom prepychu 

a blahobyte, obliekali sa do hodvábu, brokátu vyšívaného zlatom, zamatu a na druhej strane, 

bolo obrovské množstvo ľudských bytostí, ktoré žili v chudobe a nedostatku.  

Tie druhé ľudské bytosti horko ťažko, mali čo do úst vložiť samy pre seba a svoje rodiny 

a tak pre nich bolo úplne nepodstatné, čo nosili oblečené a preto nosili staré, otrhané, zaplátané 

a častokrát deravé oblečenie, pretože ho nemali ani čím zaplátať.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


