
Čo sa energeticky udeje, keď človeka ovládne pýcha – 4.časť 
 

Ako príklad Vám uvediem vašich vlastných politických predstaviteľov, ktorých ste si VY 

SAMY vo voľbách zvolili. Práve tým, že ste ich VY SAMI zvolili a v ich prospech ste sa vzdali  

práva slobodne rozhodovať o sebe samých, je potrebné, aby ste ich prestali  kritizovať, súdiť, 

odsudzovať a hnevať sa na nich, pretože aj VY SAMI nesiete určitý podiel vlastnej zodpovednosti na 

tom ako oni konajú, pretože ste  im to právo, aby za vás rozhodovali a konali VY SAMI vo voľbách 

odovzdali.  

A práve toto je to, že všetko zo všetkým súvisí.  

To, že vaši politici konajú sebecky, bezohľadne a arogantne vo vzťahu k tej väčšine, 

ktorá im dobrovoľne odovzdala svoju moc, svoju vlastnú moc a umožnila im, aby v ich mene 

rozhodovali a konali,  je možné preto, lebo váš volebný systém je takpovediac anonymný.  

To znamená, že VY SAMY ako ľudská bytosť, sa vzdávate svojho práva slobodne 

rozhodovať,  v prospech ľudskej bytosti, ktorú osobne nepoznáte a ktorej ste sa nikdy nepozreli 

do očí, s ktorou ste si nikdy nepodali ruku.  

Práve preto takýto politici nemajú žiadny problém dodržať a naplniť to, čo vám v rámci 

svojich sľubov a vyhlásení vo volebnej kampani povedali a sľúbili.  

Pokiaľ nezmeníte svoj volebný systém a zostane v ňom táto anonymita, v tom význame, 

že VY osobne nepoznáte ľudí, ktorým odovzdávate svoj hlas, budú vaši politici vo vzťahu k vám 

nezodpovední, bezohľadní, arogantní a vôbec nebudú mať zábrany kradnúť pre seba z toho 

spoločného čo ostatné ľudské bytosti v dobrej viere vytvorili.  

Politici tak konajú práve preto, že u nich vedome spolupracuje ich pýcha a strach, 

pretože oni sú zviazaní rôznymi sľubmi, službami a službičkami vo vzťahu k ľuďom, ktorí ich 

vo volebnej kampani podporili, a tak majú strach konať v prospech tej väčšiny, ktorá ich 

zvolila, aby o to svoje postavenie, peniaze a moc neprišli.  

 

Tu spoločne a vedome pôsobí rovina strachu a pýchy a preto je naivné si myslieť, že 

budú konať práve tí, ktorí by v tej podstate konať mali, pretože im to ich pýcha  a strach 

nedovolí.  

Tým, že nedokážete potom prijať rozhodnutia a skutky politika, ktorého ste si však sami 

vo voľbách zvolili, hneváte sa na neho, nadávate a kritizujete ho za jeho rozhodnutia a skutky, 

vytvoríte si vo vzťahu  k nemu energetickú väzbu a prepojenie a práve cez energiu vášho hnevu, 

kritizovania, posudzovania a súdenia prevezmete časť jeho ZODPOVEDNOSTI na seba 

samých a potom tú časť jeho ZODPOVEDNOSTI, ktorú ste prijali, na svojich pleciach nesiete.  

 

Prvá energetická rovina, ktorá sa v spoločnosti vytvorí, súvisí s tým, že keď to  vo vzťahu 

k politikom urobí čo i len polovica voličov, tak ste sa všetci navzájom prepojili a previazali a  tú 

ZODPOVEDNOSŤ vami zvolených politikov ste  preniesli sami na seba.  

Druhá energetická rovina je tá, že keď  ťarchu a tiaž ZODPOVEDNOSTI vami 

zvolených politikov si zoberiete a nesiete ju VY SAMI na svojich pleciach, tak im to umožňujete, 

aby oni necítili ťarchu a tiaž ZODPOVEDNOSTI vlastných rozhodnutí a skutkov a správali sa 

NEZODPOVEDNE.  

Keďže vaši politici potom nevnímajú túto energetickú tiaž, ktorú VY SAMI 

prostredníctvom tejto  energetickej siete nesiete za nich,  tak im VY SAMI umožňujete to, že sa 

začnú správať NEZODPOVEDNE.  



Umožní im to práve táto energetická rovina pýchy, ktorá v nich vytvorí ilúzie a falošné 

presvedčenia, že oni majú právo tak konať a rozhodovať sa a oni si to môžu dovoliť, lebo  sa 

im nič nestane, pretože za svoje rozhodnutia a skutky nemusia niesť ZODPOVEDNOSŤ.  

A deje sa tak práve preto, že vaši politici si v svojej pýche povýšenosti, nadradenosti a 

dôležitosti a moci myslia, že oni sú viac ako VY a že VY SAMI ste menej ako sú ONI a tak sa  

energeticky vytvára v ľudskej spoločnosti NEROVNOCENNOSŤ. 
 

Práve tým, že politici, ktorých ste si zvolili nedodržia svoje volebné sľuby a vyhlásenia, 

začnete v sebe cítiť hnev, krivdu a bezmocnosť, ktorá vás preklopí do pozície a pýchy obete.  

Je to pýcha obete, ktorá potom tú MENEJCENNOSŤ vo vás samých ešte znásobí, 

pretože  tým kritizovaním, súdením a odsudzovaním politikov, začnete s nimi energeticky 

bojovať. Avšak každá energia boja, a to v akejkoľvek forme, či je tej boj otvorený alebo skrytý, 

pýchu ako takú vždy posilní a tým sa zároveň podporí aj NEROVNOCENNOSŤ v ľudskej 

spoločnosti a roztvoria sa nožnice  NESPRAVODLIVOSTI. 

Ten paradox spočíva v tom, že práve NEROVNOCENNOSŤ vám umožňuje posilňovať 

všetky hlavy pýchy, ktoré v sebe zrodíte a tie hlavy pýchy spätne umožňujú, aby tá 

NEROVNOCENNOSŤ vo vás samých, ale aj v celej vašej spoločnosti sa zrodila a rástla a tak 

stále viacej a viacej roztvárala nožnice NESPRAVODLIVOSTI.  

A toto je uzatvorený kruh, v ktorom z jedného vyplýva to druhé a spätne z druhého 

vyplýva to prvé a navzájom sa tieto energie posilňujú a násobia.  
 

         Práve preto  KRUTOSŤ, NEROVNOCENNOSŤ a NESPRAVODLIVOSŤ sú energeticky 

nedeliteľne, nerozdeliteľne a neoddeliteľne  previazané a spojené s PÝCHOU. 

        Rovnako platí, že PÝCHA je energeticky nedeliteľne, nerozdeliteľne a neoddeliteľne   

energeticky previazaná a spojená s KRUTOSŤOU, NEROVNOCENNOSŤOU a 

NESPRAVODLIVOSŤOU.  

 Práve preto, že pýcha má nesmierne veľa hláv, podôb, šiat a prestrojení, má aj 

KRUTOSŤ, NEROVNOCENNOSŤ a NESPRAVODLIVOSŤ veľmi veľa foriem a podôb.   

Uvedomte si, že PÝCHA má veľmi veľa foriem a podôb, je rôznorodá, je skrytá aj 

prejavená, a preto je pýcha pre vás často tak veľmi ťažko uchopiteľná, je nevyspytateľná, je 

klzká ako had a dokáže sa vám vyšmyknúť z rúk aj vtedy, keď ste ju už chytili a rovnako to 

platí aj pre KRUTOSŤ, NEROVNOCENNOSŤ a NESPRAVODLIVOSŤ. 

Uvedomte si, že všetky tieto energie svojím spoločným pôsobením v ľudskej spoločnosti, 

čiže PÝCHA, KRUTOSŤ, NEROVNOCENNOSŤ a NESPRAVODLIVOSŤ prinesú do nej 

POROBU, ktorá vám  potom na veľmi dlhé veky zoberie vašu SLOBODU. 

A toto je uzatvorený kruh. 
 

Otázka : Ako to môžeme sami v sebe, ale aj v ľudskej spoločnosti zmeniť ?  

Odpoveď : ODPUSTENÍM sebe samým, ale aj tým druhým. 

 Aby ste to sami sebe, ale aj tým druhým ľudským bytostiam dokázali ODPUSTIŤ, 

potrebujete vystúpiť zo začarovaného kruhu pýchy a vrátili sa k Láske, Súcitu a k Pokore.  

Uvedomíte si teraz energetický rozdiel medzi PÝCHOU a POKOROU.  

Uvedomte si, že POKORA je vždy len POKORA.  

A ROVNOCENNOSŤ je vždy len ROVNOCENNOSŤ.  

POKORA je jednoznačná aj ROVNOCENNOSŤ je jednoznačná.  

Potrebujete sa každý jeden z vás vrátiť k základným nástrojom LÁSKY, a to je 

PRIJATIE, ZODPOVEDNOSŤ, SÚCIT, REŠPEKT, ODPUSTENIE a POKORA.  

To sú tie nástroje LÁSKY, prostredníctvom ktorých môžete rozpúšťať hlavy pýchy, 

ktoré ste sami v sebe zrodili a ktoré si nesiete.  

A toto je uzatvorený kruh. 
 



Každá hlava pýchy, každá jedna aj tie, ktoré sú zrodené spolupôsobením viacerých hláv 

pýchy, vám však bránia v tom, aby ste dokázali ODPUSTIŤ SAMI SEBE, pretože tieto hlavy 

pýchy vám spätne bránia v tom, aby ste za svoje myšlienky, slová, rozhodnutia, skutky ale aj 

pocity a emócie vedeli prijať svoju ZODPOVEDNOSŤ, a potom nemáte SÚCIT  k sebe samým, 

aby ste si to dokázali ODPUSTIŤ.  

A toto je uzatvorený kruh, kedy PÝCHA ako taká práve tým, že vám bráni ODPUSTIŤ 

SEBE SAMÝM, paradoxne chráni samú seba, aby ste ju vedeli sami v sebe rozpúšťať.   

A platí, že to, čo nedokážete urobiť vo vzťahu k sebe samým, nedokážete urobiť ani vo 

vzťahu k tým druhým ľudským bytostiam. 

A toto je uzatvorený kruh. 


