
Čo sa energeticky udeje, keď človeka ovládne pýcha – 3.časť 
 

A teraz sa vrátim do dnešnej doby.  

Súčasný módny priemysel prijal podsunutú myšlienku a vytvoril módny trend pre mladých 

ľudí, ktorým ponúkol ako módny hit roztrhané, deravé a zaplátané oblečenie, pričom si vôbec 

neuvedomil, že energeticky je to obraz chudoby a nedostatku.  

Módny priemysel priniesol túto manipuláciu ako módny hit a mladá generácia ju prijala a to 

rovnako chlapci aj dievčatá a preto veľa mladých ľudí, takéto oblečenie v dobrej viere nosí.  

Túto prvotnú manipuláciu v tom procese reťazenia manipulácii, prijal módny priemysel 

ako inštitúcia, ktorá dnes diktuje oblečenie  pre milióny mladých ľudí, ktorí  tie módne trendy 

v obliekaní prijali ako svoje presvedčenie a tým, že to oblečenie nosia, tak tú manipuláciu šíria 

ďalej. 

Mnohí mladí ľudia, ktorí takéto oblečenie v súčasnosti v dobrej viere nosia, si však vôbec 

neuvedomujú, že do budúcnosti, do svojej vlastne budúcnosti energeticky vytvárajú energiu 

chudoby, ktorú vo svojom živote potom aj prežijú. Avšak, keď sa tak stane, vôbec nebudú 

chápať prečo sú chudobní, prečo v svojich životoch prežívajú nedostatok a ak to nedokážu 

prijať, preklopia sa do pozície obete, kde sa v nich vytvorí hnev, nenávisť, bezmocnosť, pocit, 

že zlyhali, nehodnosť, neodpustenie a pocity vín voči sebe samým, ak sa nedokážu o svoje 

rodiny postarať.  

 

A v tomto prípade túto krutosť potom otočia voči sebe samým.  

Ale rovnako sa môže stať aj to, že tá bezmocnosť v nich vytvorí krutosť, ktorú otočia 

voči iným ľudským bytostiam a vtedy sa v nich vytvorí pomstychtivosť a oni začnú trestať tých, 

o ktorých si budú myslieť, že sú zodpovední za ich chudobu a nedostatok.  

A ani jeden z nich nedokáže prehliadnuť, že práve cez to reťazenie manipulácií si 

energeticky samy pre seba tú situáciu vytvorili.  

A takto pôsobí reťazenie manipulácií a toto sú všetky tie skryté možnosti, ktoré sa 

vytvoria v tom uzatvorenom kruhu na druhú, pretože oni sa energeticky tvoria práve cez to 

reťazenie manipulácií, ktoré zatiaľ nedokážete prehliadať a práve preto, tie skryté možnosti 

pýchy ako takej nevidíte.  

 

Poviem vám to ešte raz.  

Zapamätajte si, že každá vedomá spolupráca nielen pýchy a strachu ale aj jednotlivých 

hláv pýchy medzi sebou  vytvára  uzatvorené kruhy na druhú. V týchto uzatvorených kruhoch 

na druhú sa všetky tie skryté možnosti navzájom podporujú.  

A platí, že z jednej vyplýva druhá a z tej druhej vyplýva prvá a tak vytvárajú sieť 

navzájom prepojených kruhov, kde v tých prienikoch kruhov, ktoré sa vytvoria, sú uložené nie 

len skryté možnosti spolupráce pýchy a strachu, ale aj jednotlivých hláv pýchy navzájom, ktoré 

zostávajú pred vami – ľudskými bytosťami kryté, pretože tieto možnosti sú uložené vo vašom 

nevedomí ako nevedomé vzorce správania, ktoré sa vytvorili na základe vašich prežitých 

skúseností vo vašich minulých životoch.  

A teraz si uvedomte, že nemáte zvedomené vo vašej vedomej mysli tieto nevedomé vzorce 

správania. Vaši vedci zistili a dokázali, že  deväťdesiatpäť percent je vaša nevedomá myseľ a len päť 

percent je vaša vedomá myseľ.  

Teraz si sami uvedomte, čo všetko pred vami zostáva skryté. 
 



Otázka : A ako z toho von a čo nám pomôže ?  

Odpoveď : Jedine POKORA vám pomôže.  

Avšak POKORA nie je automaticky vašou súčasťou.  

POKORU dostáva ľudská bytosť ako dar a požehnanie vtedy, keď dokáže prijať 

zodpovednosť v tých širších súvislostiach za všetko to , čo sa v jej živote deje, pretože vtedy 

nespadne do pozície obete. Jedine POKORA má takú vysokú vibráciou bezpodmienečnej 

Lásky, že dokáže rozpúšťať energiu pýchy v akejkoľvek forme.  

A toto je uzatvorený kruh.  

A zapamätajte si tento uzatvorený kruh,  pretože pýchu nerozpustíte ani hnevom, ani 

bojom, ani žiadnou inou emóciu a len ENERGIA POKORY dokáže rozpustiť vašu pýchu.  

Aby sa vám – ľudským bytostiam, ale aj ľudstvu ako takému, nedarilo túto pokoru 

získať ako dar, naučil vás strach hrať jeho hru „prvotnú manipuláciu strachu“, kedy 

kritizujete, hodnotíte, posudzujete, súdite a odsudzujete nie len tie druhé ľudské bytosti, ale aj 

samých seba a vtedy keď tak konáte, nedokážete prijať zodpovednosť v tých širších 

súvislostiach nielen za svoj život, ale ani za svoje myšlienky, slová rozhodnutia skutky ani 

emócie a práve preto vás pýcha potom tak ľahko ovláda a manipuluje.  

A keď dovolíte, aby vás ovládala pýcha, nerozhodujete sa a nekonáte slobodne.  

Svoje posvätné právo slobodne sa rozhodovať a slobodnú vôľu ste darovali svojej pýche.  

A to je uzatvorený kruh, ktorým sme sa vrátili na počiatok a súčasťou, ktorého je Zákon 

slobodnej vôle, ktorý ste doteraz ako ľudstvo nepochopili.  

Ak by ste pochopili Zákon slobodnej vôle a prijali svoju ZODPOVEDNOSŤ v tých 

širších súvislostiach, nikdy by ste nedovolí pýche, aby vás mohla takto ovládať a manipulovať.  

A toto je ďalší uzatvorený kruh.   
 

            Otázka : Vieš čo je energetickým dôsledkom toho, že ľudské bytosti ovládla pýcha?  

Moja odpoveď : Neviem. 

Odpoveď : Nepochopenie Zákona Slobodnej vôle. A toto je to,  čo vás stále učím, pretože 

Zákon Slobodnej Vôle je alfou a omegou vášho bytia. A tak to je. Amen.  

 

Odpoveď na otázku, ktorú si sa ma na začiatku  tohto posolstva spýtala je, že 

energetickým dôsledkom PÝCHY je KRUTOSŤ.  

Práve preto, že ste ako ľudské bytosti svojej pýche dovolili, aby krutosť ovládla celú 

ľudskú spoločnosť je SPRAVODLIVOSŤ slepá.  

Tým, že je spravodlivosť slepá umožňuje vám to trestať nevinné ľudské bytosti a tak 

vytvárate ďalšie manipulácie, ktoré v pýche tú krutosť znásobujú.  

Takto sa vo vašej ľudskej spoločnosti vytvára energia NESPRAVODLIVOSTI, ktorá 

vám zabráni v slepote TMY vidieť objektívnu Pravdu toho, čo sa v skutočnosti deje.  

Práve preto je možné REŤAZENIE MANIPULÁCIÍ, ktoré energeticky umožňuje 

vytvárať práve energia nespravodlivosti.  

A toto je uzatvorený kruh, ktorý vo svojej pýche vytvárate a pritom nielenže ho nevidíte, 

ale ani si ho neuvedomujete, pretože sa tvorí práve v tých prienikoch uzatvorených kruhov 

a teda vo vašich nevedomých rovinách.  

A toto máte ďalší uzatvorený kruh na druhú.  

 

 



( Začala som cítiť bolesť a tlak na hrudi a nemohla som rozprávať) 

K-e-ď  v-y-t-v-o-r-í-t-e  t-e-n-to  u-z-a-t-v-o-r-e-n-ý  k-r-u-h  na  d-r-u-h-ú  a v-a-

š-u  ľ-u-d-s-k-ú s-p-o-l-o-č-n-o-s-ť  o-v-l-á-d-n-e  n-e-s-p-r-a-v-o-d-l-i-v-o-s-ť ,  v-r-á-t-i  

sa  k  v-á-m  do  ľ-u-d-s-k-e-j  s-p-o-l-o-č-n-o-s-t-i  p-o-r-o-b-a.  

P-O-R-O-B-A   m-á  t-a-k-ú  n-e-s-m-i-e-r-n-u   s-i-l-u, ž-e  o-n-a  p-o-t-o-m  o-v-l-

á-d-n-e   ľ-u-d-s-k-ú  s-p-o-l-o-č-n-o-s-ť  n-a   t-i-s-í-c-e  r-o-k-o-v.  

 A to b-o-l-o  o-b-d-o-b-i-e   ľ-u-d-s-k-e-j  s-p-o-l-o-č-n-o-s-t-i, k-e-ď  s-o-m - p-o-

s-l-a-l  na M-a-t-k-u  Z-e-m  s-v-ä-t-ú  r-o-d-i-n-u, p-r-e-t-o-ž-e  b-e-z  m-o-j-e-j   p-o-m-

o-c-i  b-y  s-a  ľ-u-d-s-t-v-o  n-e-d-o-k-á-z-a-l-o  z  e-n-e-r-g-i-e  p-o-r-o-b-y  v-y-m-a-n-i 

ť  s-a-m-é  v-o-n.   P-o-r-o-b-a   a-k-o   t-a-k-á   j-e   n-e-p-r-e-d-s-t-a-v-i-t-e-l-n-e-j-š-i-e   

s-i-l-n-e-j-š-i-a  a-k-o   s-t-r-a-c-h   a   p-ý-c-h-a   s-p-o-l-o-č-n-e. 

P-o-r-o-b-a  je  n-e-d-e-l-i-t-e-ľ-n-é,  n-e-r-o-z-d-e-l-i-t-e-ľ-n-é  a   n-e-o-d-d-e-l-i-

t-e-ľ-n-é  s-p-o-j-e-n-i-e  p-ý-c-h-y  a  s-t-r-a-c-h-u   v   u-z-a-t-v-o-r-e-n-o-m  k-r-u-h-u  

na  d-r-u-h-ú.  
 

( Cítila som teplo v mojom srdci, ktoré sa zo srdca rozlialo do môjho celého tela.) 

 

A toto je najsilnejší uzatvorený kruh, ktorý keď ovládne ľudskú spoločnosť, tak bez 

mojej pomoci táto spoločnosť zničí samú seba.   

Teraz sa môžete samy pozrieť, kde sa nachádza vaša ľudská spoločnosť, ako veľmi ste 

dovolili, aby ju ovládla pýcha, krutosť a nespravodlivosť a ako málo pokory je v ľudských 

bytostiach  a v celej ľudskej spoločnosti.  
 

Otázka: Existuje vôbec nejaká možnosť ako z tohto môžeme vystúpiť von ? 

Odpoveď : Vždy existuje NÁDEJ.  

A tou NÁDEJOU je Zákon Slobodnej vôle.  

V prvom rade potrebujete bez podmienok prijať svoju ZODPOVEDNOSŤ v tých 

širších súvislostiach, za všetko to, čo sa vo vašom živote deje, ale pretože všetko zo všetkým 

súvisí, tak aj za všetko to,  čo sa deje na celej Matke Zemi.  

Majte odvahu postaviť sa za Pravdu a prestaňte sa báť pravdivo pomenovať nie len to, 

čo sa deje vo vašom živote, ale aj  to, čo sa deje v spoločnosti, ale bez hnevu, bez nenávisti, bez 

kritizovania, bez súdenia a bez odsudzovania, len to v Láske pomenujte.  

Dokážete to v Láske pomenovať len vtedy a jedine vtedy, keď aj VY SAMY za to 

prijmete svoj diel ZODPOVEDNOSTI.  

Práve ZODPOVEDNOSŤ vám potom pomôže, aby ste zostali v Láske, aby ste v hneve 

prestali kritizovať, prestali odsudzovať a prestali súdiť samých seba  aj tých druhých. A toto 

je Zákon slobodnej vôle.  

 

 

 

 

 

 


