
2. Druhým veľmi častým prejavom 
pýchy je sebaľútosť až sebatrýznenie. 
Ľutovanie sa je veľmi zákerný nepriateľ 
človeka, ktorý spôsobuje veľké utrpenie. 
Pocit vlastnej dôležitosti je v skutočnosti 
skrytou ľútosťou nad sebou, pretože takýto 
človek sa cíti nešťastný, nepochopený. Má 
strach zo sveta. Preto vyzdvihuje vlastnú 
dôležitosť, význam, moc, blaho atď. Aby 
sa cítil viac-menej spokojne, stavia si okolo 
seba múr vlastných predstáv, ktoré mu 
pomáhajú udržať si svoj malý svet nezmenený. 
Na udržiavanie si takéhoto chráneného 
sveta však treba vynaložiť obrovské množstvo 
energie. Nielen to, taký človek sa uzatvára 
pred okolitým svetom, a tým pádom 
aj pred životnou energiou. Nedovoľuje jej 
prúdiť do svojho života. Na podvedomej 
úrovni chápe, že by mal zmeniť svoju predstavu 
o svete, ale nechce to spraviť, lebo 
by mohlo ísť o kardinálne zmeny a zrejme 
by sa musel vzdať mnohých svojich pôžitkov.35 
Pyšný človek je uzavretý. Tým, že nechce 
prijať svet iného človeka, robí svoj 
vlastný svet biednym a úbohým. V konečnom 
výsledku ho to privedie k osamelosti 
a smrti. 
Keď sa koncentrujeme len na seba, mimovoľne 
sa uzatvárame do sveta tvrdosti, 
egoizmu a utrpenia. Začíname hrať úlohu 
obete alebo tyrana. Z nášho života mizne 
triezvosť, disciplinovanosť a vyrovnanosť. 
 
3. Zhovievavosť a povýšenecký prístup 
je ďalšou hlavou draka. 
Takýto postoj nás automaticky stavia 
nad ostatných. „Dobre, znížim sa na tvoju 
úroveň, urobím, ako chceš. A možno sa ani 
neznížim, lebo si až príliš nízko.“ 
Taký človek má potrebu deliť ľudí podľa 
hierarchického rebríčka a neváži si tých, 
ktorí sú podľa tejto hierarchie „nižšie“. Zhovievavosť 
robí človeka malým a ničotným. 
Jemu sa však zdá, že je veľký. To ho oberá o 
možnosť postupovať správne. Je to osudová 
chyba. 
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4. Tesne za zhovievavosťou sa nachádza 
ochranársky prístup k iným. 
Ľudia, čo druhým pomáhajú, si vyžadujú 
úctu a vďaku. Často ich počujeme 
vravieť: „Pomáham ľuďom. Mali by mi 
byť za to celý život vďační!“ Alebo: „Od 
druhých sa vďaky nedočkáš. Všetci sú rovnakí. 
Pre dobrotu na žobrotu!“ Sú hrdí na 
to, že niekomu v živote pomohli, že urobili 
čosi dôležité a významné. 
 
5. Ponižovanie sa pred ostatnými. 
Je zaujímavé, že pyšný človek sa najprv 
ospevuje, a potom ponižuje. „Som ten najhorší 
a najskazenejší na celom svete. Nie 
som na nič súci. V ničom sa mi nedarí.“ 
Ponižovanie seba či ostatných vypovedá 
o nízkom duchu človeka. Je pripravený 
plaziť sa pred inými na kolenách, zametať 
klobúkom dlážku pred tými, čo sa považujú 
za dôležitejších, pritom však od tých, 
ktorých považuje za menej významnejších, 
ako je on sám, vyžaduje, aby sa správali 
rovnako ako on. Taký človek je veľmi nebezpečný, 
obzvlášť, keď je pri moci. 
Človek, ktorý sa zbavil pýchy, sa neponižuje 
ani nikomu nedovolí ponižovať sa 
pred ním. V každej situácii zostane sám 
sebou. 
 
6. Ďalším prejavom pocitu vlastnej dôležitosti 
je postoj „bezo mňa svet 
nebude fungovať“. 
Takíto ľudia túžia mať všetko pod kontrolou.  
„Všetko závisí odo mňa, všetci sú 
na mne závislí: rodina, práca, vzťahy, okolitá 
realita.“ To však vyvoláva veľké napätie. 
Práve na tomto mieste sa nachádza 
veľmi tenká hrana medzi zodpovednosťou 
a pocitom vlastnej dôležitosti. 
Áno, my skutočne tvoríme tento svet 
vlastnými myšlienkami a našou životnou 
energiou. Robíme to však neoddeliteľne 
od okolitého sveta, spoločne s ním. S okolitým 
svetom tvoríme jeden celok. 



Niekedy majú takíto ľudia zvrátenú 
predstavu, že druhých zachraňujú. Zvyčaj-38 
ne si prečítajú nejakú knihu a začnú ju nanucovať 
svojmu okoliu: najprv rodinným 
príslušníkom a potom všetkým ostatným. 
Sami sa ešte nezmenili, ale myslia si, že 
ostatní z ich okolia sa rozhodne musia 
zmeniť. 


