
POMSTYCHTIVOSŤ – 3.časť 
 

Uvedomte si, že to vytvára vo vašej ľudskej spoločnosti nesmierne veľa bolesti, práve 

cez energiu BEZMOCNOSTI, ktorú tá pomstychtivosť v ľudských bytostiach vytvára.  

Tým, že sa tento zákon „oko za oko, zub za zub“ stal súčasťou ľudskej spoločnosti 

a vytvoril v ľudských bytostiach vzorce správania, tak práve cez OČAKÁVANIA sa následne 

vytvoril efekt toho, ako keby tá druhá ľudská bytosť potom  ani nečakala kým tá prvá ľudská 

bytosť tú energiu pomstychtivosti vytvorí a keďže tie OČAKÁVANIA v nej vytvorili OBAVY 

a STRACH, zaútoči ona sama ako prvá.  

Takže tá pomstychtivosť vytvorila v spoločnosti spätný efekt.  

Aj toto je uzatvorený kruh. 
 

A tak pomstychtivosť prostredníctvom toho, že využila strach, obavy a očakávanie ľudských 

bytostí si zabezpečovala priestor k tomu, aby mohla byť stále súčasťou ľudskej spoločnosti.  

Ak aj tá prvá ľudská bytosť z rôznych dôvodov nezaútočila na tú druhú ľudskú bytosť, tak 

práve kvôli tým očakávaniam, obavám a strachu a hoci sa vôbec nič nestalo, tá druhá ľudská bytosť 

pre istotu zaútočila na tú prvú ľudskú bytosť, aby sa jej ani náhodou nemohla pomstiť.  

Práve  tento vzorec správania dlhý čas v ľudskej spoločnosti veľmi dobre fungoval.  

Tým si strach vytvoril dostatok potravy cez bolesť, ktorú vytváral v ľudských srdciach.  

Veľmi silným nástrojom, ktorý toto dokáže uzdravovať a liečiť je SMIECH.  

Ale nie je to obyčajný smiech, je to práve tá SATIRA, ktorá dokáže na toto správanie 

poukázať z toho iného uhla pohľadu a  umožňuje tak ľuďom, aby prezreli.  

A vtedy je možné, tú energiu pomstychtivosti uhasiť.  

Pokiaľ energiu pomstychtivosti človek v sebe neuhasí, tak rovnako ako ničí ten 

vonkajší priestor, tak spaľuje tú ľudskú bytosť  dovnútra a do hĺbky.  

Práve toto pochopenie z nadhľadu, cez tú satiru vám umožňuje vidieť pomstychtivosť. 

SATIRA vám nastaví zrkadlo, cez ktoré to všetko môžete pochopiť a prezrieť.  

Toto je ten PRVÝ KROK, ktorý vám prinesie to UVEDOMENIE,  ak to dokážete 

PRIJAŤ, môžete sa potom na tom aj zasmiať. 

Práve cez to PRIJATIE ste ako DRUHÝ KROK získali SÚCIT, aby ste to potom mohli 

ODPUSTIŤ sami sebe a zároveň aj tej druhej ľudskej bytosti, pretože tá SATIRA vám ukáže 

nezmyselnosť  vášho konania.  

Práve v tom ZRKADLE SATIRY môžete uvidieť tie OČAKÁVANIA, ktoré ste vy 

sami vytvorili, ale ktoré samozrejme tie druhé ľudské bytosti nenaplnili, čo však následne 

viedlo k vytvoreniu tej pomstychtivosti.  



Avšak bez toho nadhľadu ste nevideli, že tá pomstychtivosť spaľuje nie len všetko to, 

čo je vonku, ale spaľuje aj vás samých vo vnútri a práve cez ten nadhľad SATIRY to všetko 

potom môžete uvidieť.  

Toto je uzatvorený kruh. 
 

Energeticky sa udeje to, že ak máte v sebe NÁDEJ a dovolíte jej, aby uhasila oheň 

pomstychtivosti, tak tá voda,  ktorá uhasí plamene vášho hnevu a pomstychtivosti, zároveň 

umožní,  aby sa tá spálená pustina znova začala zelenať.  

      Voda NÁDEJE vzkriesi život, ktorý oheň POMSTYCHTIVOSTI spálil.  

Ako rýchlo sa tá pustina zazelená a rozkvitnú na nej pestrofarebné kvety, začne rásť 

tráva a stromy,  závisí od veľkosti vašej vnútornej Viery a Dôvery.  

Čím je vaša Viera  a Dôvera väčšia, tým viacej LÁSKY, vnesie do vášho života a srdca 

práve ten nový život, ktorý na tej pustine vzklíči a potom SÚCIT, ktorý vám priniesla 

LÁSKA, vám pomôže rýchlejšie PRIJAŤ  všetko to,  čo sa stalo a tak  to potom dokážete aj  

ODPUSTIŤ všetkým zúčastneným vrátane seba samých.  

Takže energiu pomstychtivosti dokáže rozpúšťať práve vibrácia NÁDEJE, ktorá vám 

v sebe prináša a nesie Vieru a Dôveru v Lásku a Život ako taký.  
 

Tým, že vibrácia pomstychtivosti je tak veľmi nízka frekvencia, ktorá spaľuje celé vaše 

vnútro a ktorá vám doslova zoberie radosť zo života, je na tej druhej strane jej protipólom 

práve NÁDEJ, ktorá má veľmi vysokú vibráciu, aby v tých navzájom opačných polohách 

dokázala vibrácia NÁDEJE neutralizovať vibráciu pomstychtivosti a všetky tie dôsledky, 

ktoré práve energia a vibrácia pomstychtivosti vo vás vytvorí.  

Práve vibrácia NÁDEJE, vás prostredníctvom Viery  a Dôvery vráti naspäť do života. 

NÁDEJ cez Vieru a Dôveru vám opäť pomôže vzklíčiť Lásku vo vašom živote, aby sa vám 

vrátil do života Súcit a cez následné Odpustenie sa vám vráti späť aj  Radosť zo Života, 

pretože to je to, čo vám tá pomstychtivosť zobrala.  

To je uzatvorený kruh a takto pomstychtivosť funguje.  
 

Ak však má ľudská bytosť v sebe len malú Nádej, alebo tú Nádej nemá vôbec, tak energia 

pomstychtivosti a jej  plameň ju celú požerie a s tou energiou pomstychtivosti potom  tá ľudská 

bytosť zomiera.  

Keď ľudská bytosť neodhalí manipulácie energetickej roviny pýchy a vytvorí sama v sebe 

tento priestor pomstychtivosti, ktorý je  chránený práve tým veľmi silným ohňom, tak bez tej 

NÁDEJE sa z osídiel pomstychtivosti nedostane von.  

A je to NÁDEJ  v Dobro, Lásku, Radosť, Šťastie a Život.  



Je to tak preto, že keď sa narodíte na Matku Zem, prichádzate sem práve za tým 

účelom a s týmto cieľom, aby ste tu na Matke Zemi prežívali Lásku, Radosť, Šťastie a 

Naplnenie a nie preto, aby ste trpeli a boli ponižovaní a žili v utrpení.   

Vibrácia NÁDEJE v sebe nesie Lásku, Radosť, Šťastie a Dobro. 

Pomstychtivosť je ten úplne opačný protipól, ktorý vám toto všetko zoberie. 

Avšak skutočnosť, že to takto funguje, vám zastrela práve energetická rovina pýchy, ktorá 

vás sama do tej pomstychtivosti vohnala a práve preto to nevidíte.  

Keď sami v sebe  vytvárate tento priestor pomstychtivosti a vlastne do neho vchádzate  

a prijímate ochranu tohto priestoru, ktorý vám pýcha ponúkla, vôbec nedokážete vidieť práve tú 

skutočnosť, že vám pýcha dala nástroj, ktorým v tom živote zničíte sami seba.  

V tej mylnej predstave si myslíte, že ste dostali do ruky zbraň, ktorá je otočená proti vášmu 

pomyselnému nepriateľovi, ale nevidíte, že rukovať tej zbrane v sebe skrýva rovnako ostrú čepeľ 

ako je tá, ktorú máte otočenú smerom von voči tomu pomyselnému nepriateľovi a ktorú vidíte.  

Tá druhá čepeľ však zostáva skrytá a ona vystrelí sama od seba a bez varovania vás zasiahne 

do srdca práve vo chvíli, keď  akt tej pomsty voči tej druhej ľudskej bytosti vykonáte.  

Takto sa do vás pýcha pomstychtivosti zabodla a energeticky vás chytila do svojej moci 

a zároveň previazala s tou druhou ľudskou bytosťou.  

Spojila vás s ňou energeticky a to znamená, že ak v tom konkrétnom živote kedy toto 

energetické spojenie vytvoríte, s energiou tejto pomstychtivosti aj zomriete, tak to silné 

energetické prepojenie aj s tou bolesťou v srdci si do tých ďalších životov prenášate.  

Ak sa ľudská bytosť nedokáže v svojom živote vrátiť späť k Láske a nedokáže nájsť 

v svojom srdci Súcit, aby Odpustila sama sebe a aj tej druhej ľudskej bytosti, tak s energiou 

pomstychtivosti potom zomiera a táto pomstychtivosť ju  ovplyvňuje aj v nasledujúcich životoch. 

Avšak v tom ďalšom živote tá ľudská bytosť už nevie prečo tú bolesť v srdci cíti a nevie 

prečo ju to bodá, iba vníma to energetické prepojenie k tej druhej ľudskej bytosti a nechápe prečo ju 

jej slová, rozhodnutia a skutky tak veľmi zraňujú.  

Nemá k tomu žiadnu zjavnú príčinu a napriek tomu sa tak deje. 

Avšak tento stav v tej ľudskej bytosti zase vytvára bezmocnosť a hnev a tak tým, že to 

nedokáže prehliadnuť a prezrieť, vníma tú druhú ľudskú bytosť ako svojho nepriateľa a bez toho, že 

by ona proti nej akýmkoľvek spôsobom konala, rozhodne sa jej pomstiť, pretože to vníma tak, že to 

práve ona v nej tú bolesť vytvára.  

Takto sa tá energia pomstychtivosti prejavuje v tom ďalšom živote.  

Deje sa tak dovtedy, kým to dokážete prehliadnuť a kým pochopíte, že v podstate 

každá ľudská bytosť,  ktorá sa na Matku Zem narodí, tak sem prichádza s cieľom, aby 

prežívala Lásku, Radosť, Šťastie a Naplnenie a v tej svojej podstate je dobrá.  


