
POMSTYCHTIVOSŤ – 1.časť 
 

Otázka: Keď pýcha obete v nás vytvorí bezmocnosť a veľký hnev, tak  ho častokrát 

otočíme proti  človeku, o ktorom si myslíme, že nám ublížil, alebo nesplnil naše očakávania.  

Následne sa však v našom konaní objaví aj nevedomá pomstychtivosť voči tomu človeku 

napríklad v tom význame,  že keď on neurobil to, čo sme chceli a čo sme mu povedali, tak ani 

mi neurobíme to, čo ten človek od nás žiada. Samozrejme si v tejto chvíli neuvedomujeme, že 

týmto konaním nesmierne ublížujeme najmä sami sebe.   

Odpoveď: Áno, je to tak. Tá pomstychtivosť je síce nevedomá, ale vytvorí sa  

dôsledkom zmýšľania tej ľudskej bytosti. Je to vzorec správania, akým ten človek reaguje 

a niečo rieši, keď je v hlbokej bolesti, alebo v situácii, z ktorej nevidí cestu von, čiže je tam tá 

bezmocnosť alebo beznádej a v tejto situácii sa to prehodí  a preklopí a vzniká práve tá 

pomstychtivosť.   
 

Otázka: Túto nevedomú pomstychtivosť v nás vytvára pýcha obete a pýcha 

vyvolenosti, vtedy keď sa nesplnia naše očakávania a kedy sami v sebe následne vytvoríme 

pýchu vyvolenosti, ktorá nás potom preklopí do pýchy obete, ktorá v nás vytvorila 

bezmocnosť a hnev  a práve z týchto energií sa potom  vytvorí tá pomstychtivosť, je to tak?  

Odpoveď: Áno, je to tak. 
 

Otázka: Čo táto energia pomstychtivosti v ľudskej bytosti vytvára?  

Odpoveď: To je na dlhšie vysvetlenie, lebo pýcha obete je opačná strana pýchy 

vyvolenosti a spýtaj sa na to, nech ti je to vysvetlené cez posolstvo, pretože táto téma  je :  

Pomstychtivosť verzus Očakávanie, verzus Pýcha obete, verzus Vyvolenosť 

 

Prišla ku mne obrovská žeravá guľa. 

Tá žeravá guľa horí, ale správa sa veľmi zvláštne.  

Plasticky sa rozťahuje do veľkého kruhu, alebo sa stiahne do malej gule a keď chce byť 

úplne malá, vytvorí sa len ako žeravá guľka, ale keď chce byť veľká, roztiahne sa na obrovský kruh.  

Obidva spôsoby sú však len klam a falošné obrazy, aby ma zmiatli. 

Keď sa tá žeravá guľa stiahne, mám v sebe vnútorný pocit, že ju môžem obísť a tak sa 

vyhnem spaľujúcemu ohňu. 

Keď sa tá žeravá guľa roztiahne do priestoru, vytvorí falošný obraz, že môžem prejsť cez jej 

stred, kde ten oheň nie je.  

Takto si sama v sebe vytváram falošnú ilúziu toho, že sa viem tomu ohňu vyhnúť.  



 Raz si myslím, že ľahko prejdem stredom kruhu, kde ten oheň nie je a potom, keď sa oheň 

stiahne do malej gule, tak si zase myslím, že ju ľahko obídem z boku.  

Prišla ku mne výzva od žeravej gule: „ No tak poď a vyskúšaj si to“. 

V tejto chvíli som si uvedomila, že ten oheň je inteligentný.  

Takže, keď sa na to pozerám ako pozorovateľ a žeravá guľa je  roztiahnutá do plochy kruhu, 

vidím žeravý kruh,  ktorý je v strede voľný.  

Ako sa približujem a čím som bližšie k stredu toho kruhu,  tak tie plamene, ktoré smerujú do 

stredu kruhu sú čoraz väčšie a zároveň sa čoraz viac rozširujú rovnomerne po celom obvode kruhu  

a  keď prídem blízko k tomu kruhu, tak celý jeho stred je už pohltený v plameňoch. 

Nie je tam žiadne voľné miesto a tak nemôžem cez ten stred prejsť,  pretože celý stred kruhu 

je v plameňoch a keby som vstúpila dovnútra kruhu, mohla by som ho prejsť, len cez tie plamene.  

Keď už stojím tesne pred tým kruhom, tak vonkajší okraj kruhu prestal horieť a horí len ten 

vnútorný kruh a ten sa postupne začne sťahovať a zmršťovať do malej žeravej gule.  

Takže sa vo mne vytvoril pocit, že ho môžem obísť a že tú horiacu guľu obídem z vonka.  

Tak som poodstúpila od kruhu a chcem obísť tú žeravú  guľu zvonka a vtedy ten oheň, ktorý 

bol vo vnútri preskočil na vonkajší obvod kruhu a rozhorel sa po vonkajšom obvode žeravej gule.  

Teraz je tá guľa predo mnou čierna a tmavá a môžem sa jej chytiť a ona vôbec nepáli, ale ten 

vonkajší obvod šľahá také veľké plamene,  že ju neobídem.  

Takže vždy sa zmení guľa na kruh a kruh na guľu a nedovolia mi prejsť ani tak, ani tak.  

Ten oheň mi nedovoľuje a neumožňuje, aby som sa z priestoru, v ktorom som, dostala von.  

Ten oheň uzatvára priestor, v ktorom sa nachádzam a nedovoľuje mi z neho odísť preč.  
 

Otázka: Prečo vlastne som v tomto priestore? 

Odpoveď: Lebo som tam sama chcela byť a ja sama som si ten priestor sama vytvorila. 
 

Otázka: Keď som si ho vytvorila,  kto tam dal tú žeravú guľu.  

Odpoveď : Ja sama som ju tam dala, aby som ten priestor chránila.  
 

Otázka: Prečo som ten priestor takto chcela chrániť? 

Odpoveď: Aby sa nikto z vonku nemohol dostať do vnútra.  

Avšak, keď som ten priestor vytvárala , nevedela som, že to funguje aj opačne, že ja  sama 

sa z neho nebudem môcť dostať von a toto mi oheň nepovedal ! 

Hnevám sa kvôli tomu na oheň, pretože som  očakávala, že bude fungovať len jednosmerne.  

A vôbec sa mi nepáči, že to funguje aj z tej druhej strany.  

Oheň mi teraz povedal, že : „oheň je oheň“ a tak nemôžem chcieť, aby z jednej strany pálil 

a z druhej bol chladný. Proste z obidvoch strán je to vždy oheň !  

Veľmi sa hnevám, lebo som spadla do pasce, ktorú som si sama vytvorila.  



Vlastne som bola oklamaná sama sebou a oklamala ma práve moja pýcha.  

Pýcha,  rovnako ako oheň, je vždy pýcha a je jej jedno, či je na jednej strane a je teda 

prejavená smerom von, alebo či je na druhej  strane a je vo vnútri a je skrytá.  

Pýcha v nás pôsobí rovnako ako ten oheň.  

Pýcha nás spáli na obidvoch stranách.  

Pýcha nemá žiadne miesto, alebo priestor, kde by bola neutrálna.  

Obidve strany pýchy sú zničujúce, aj tá vonkajšia, ktorá je vidieť a aj tá vnútorná, 

ktorá je skrytá a navonok vidieť nie je.  

Rovnako aj pýcha sa dokáže stiahnuť, ako keby do seba a naozaj tie plamene vyžaruje 

smerom von a spáli všetko, čo sa jej dostane do dosahu, alebo sa otočí smerom do vnútra 

a spáli v človeku celé jeho vnútro a spáli všetko, čo je v ňom. 

Ako keby pýcha nemala iný režim a aj z malého tlejúceho ohňa môže vzniknúť požiar, 

ktorý spáli celý les,  ale to samozrejme závisí od vonkajších okolností, ktoré rozšírenie toho 

požiaru podporia, ako je vietor, suché lístie, suchá tráva, vyschnuté stromy a keď sa už oheň 

rozhorí do tých veľkých plameňov, tak je nekontrolovateľný.  

Takýto požiar väčšinou skončí až vtedy, keď naozaj celý ten les zhorí, keď už nemá čo 

horieť a keď už nie je nič, čo by dokázal zničiť.  

Spálenisko, ktoré sa vytvorí po tom ohni, je zmena energetickej vibrácie toho miesta. 

Keď tam bol život, čiže bola tam zelená tráva, kvitli pestrofarebné kvety, krásne stromy, 

hmyz, včielky, motýle, drobné zvieratká, všetko to žilo a spievalo frekvenciu a vibráciu života.  

Ale keď to ten oheň všetko spáli a ten život to zahubí, tak sa z toho miesta stratí  frekvencia  

a vibrácia života a preto tá energetická odozva je iná.  

Vlastne sme schopní uhasiť ten oheň len v jeho zárodku, keď si všimneme, že začal tlieť.  

Keď to však nezbadáme a keď nevidíme, že sa ten oheň rozhorel a že sú tam vhodné 

podmienky pre vznik požiaru a v zárodku ho neuhasíme, tak keď oheň zmohutnie a stane sa silným, 

takže on sa stane pánom celej situácie, tak ho potom už nič nezastaví a naozaj doslova všetko okolo 

seba ako keby požral, pohltil a spálil.  

My však máme v sebe vytvorené falošné očakávanie, že dokážeme veľkosť toho ohňa 

riadiť a že je v našej moci ten oheň kontrolovať a uhasiť vtedy, keď my budeme chcieť.  

Avšak toto je falošná ilúzia ! 

Je pre nás  oveľa lepšie, keď ten oheň ani nevznikne, čiže ho nezaložíme.  

Častokrát sa nám ten oheň, ktorý sa v nás rozhorí, jednoducho vymkne z rúk a stane sa 

neovládateľný a potom to,čo je pre nás najviac bolestivé je práve to, že oheň zahubí vibráciu života.  

A je to PÝCHA, ktorá v nás vytvorí falošnú ilúziu toho, že my vieme ten oheň kontrolovať.  

Ten oheň je tá POMSTYCHTIVOSŤ.  


