
POMSTYCHTIVOSŤ – 4.časť 

Ak dokážete prijať a uvedomiť si Poznanie, ktoré vám dáva vaša  NÁDEJ,  že každá 

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

Lásku, Radosť a Šťastie a v svojej podstate je dobrá,  lebo je to NÁDEJ, že každý človek je 

dobrý a každý má v sebe Lásku a Dobro, tak vám práve toto uvedomenie pomôže ten plameň 

pomstychtivosti uhasiť a  vy sami sa prestanete mstiť.  

A je to práve  NÁDEJ ŽIVOTA, ktorá to celé zastavila. 

LÁSKA ako taká, je energia podporujúca život a rozvíja ho v tej spolupráci, 

v rovnocennosti, v empatii, vo vzájomnom rešpekte, láskavosti a úcte a toto všetko pomáha 

ľudskej bytosti uvedomovať si jej spojitosť s tými ostatnými a to potom vytvára JEDNOTU  

v ľudskej spoločnosti. 

Strach ako taký podporuje vytvorenie ODDELENOSTI a prichádza s energiou 

chamtivosti, ktorá vytvára v človeku presvedčenie: „sám mám málo a stále mám málo a ja 

potrebujem oveľa viac ako tí ostatní“.  V okamihu, kedy toto tvrdenie strachu ľudská bytosť 

prijme, začne ju ovládať PÝCHA ako taká.  

Tá pýcha v človeku vytvorí presvedčenie, že on je predsa viac ako tí ostatní a preto si 

zaslúži mať viac ako tí druhí, čo v tej spätnej reakcii zväčšuje chamtivosť tej ľudskej bytosti.  

Ak človek sám v sebe vytvoril presvedčenie: „sám mám málo a potrebujem stále viac 

a viac, ako tí ostatní“, prestáva byť členom toho celku, vyčleňuje sa z toho celku a vytvára 

veľmi silnú oddelenosť a  nadradenosť práve tým, že povýšil samého seba nad tých ostatných. 

Ak sa potom tie druhé ľudské bytosti  dotknú  čohokoľvek, čo si on v tej svojej pýche 

privlastnil a samozrejme nemyslím tým, že sú to len polia, lesy, domy, hrady, zámky, autá, 

zlato, peniaze, ale aj ženy, deti, postavenie, že „ja som niekto“ a najmä jeho moc, tak sa začne 

mstiť tomu človeku, ktorý ho chce obrať o čokoľvek z toho, čo si on v svojej pýche privlastnil.  

Práve táto CHAMTIVOSŤ prináša energiu POMSTYCHTIVOSTI do ľudskej 

spoločnosti a je to ako keby jej sestra a má ešte jednu sestru a tou je NEPRAJNOSŤ.  

Tak ako máte Vieru, Dôveru a Nádej, je ich protipólom chamtivosť, pomstychtivosť 

a neprajnosť.  

Keď sa v ľudskej bytosti zrodí chamtivosť, zákonite 

sa v nej zrodí aj pomstychtivosť a   neprajnosť.  

Chamtivosť, Pomstychtivosť a Neprajnosť sa navzájom podporujú a navzájom sa 

rodia a z jednej vyplýva tá druhá z druhej vyplýva tá prvá.   

Toto je uzatvorený kruh. 



Chamtivosť, neprajnosť a pomstychtivosť sa zrodia ako deti hláv pýchy vyvolenosti, 

výnimočnosti, dôležitosti, neomylnosti a všemocnosti.  

Ak všetky tieto hlavy pýchy, alebo ktorákoľvek z nich ovládajú ľudskú bytosť, tak skôr či 

neskôr tieto svoje deti v tej ľudskej bytosti zrodia.  

Je to tak preto, že ľudská bytosť, ktorá je ovládaná týmito hlavami pýchy jednak nedokáže 

vidieť  objektívnu realitu života, ktorý žije a toho čo ona sama tvorí, ale jednak si myslí, že len to, 

čo ona povie a vidí je objektívna pravda, ktorú potom vnucuje tým ostatným, ale zároveň stratila 

VIERU  v DOBRO ľudskej bytosti ako takej. Takáto ľudská bytosť v podstate v každom človeku 

vidí potencionálneho nepriateľa, ktorý jej chce vziať čokoľvek z toho, čo ona vlastní.  

Je potrebné, aby ste si uvedomili, že tento proces častokrát prebieha v nevedomých 

rovinách, a ani ho nemusí mať ľudská bytosť zvedomený, avšak  cez ten nevedomý vzorec 

správania potom tá ľudská bytosť reaguje a koná vo vzťahu k tým druhým ľudským bytostiam.   

Akékoľvek správanie tej druhej ľudskej bytosti,  ktoré sa potom vymyká z jej očakávaní, 

ktoré si ona sama vytvorila, lebo jej predstava je taká, že pravda je len to,  čo ona povie, energeticky 

vytvára predpoklad k tomu, aby sa potom tej druhej ľudskej bytosti  mstila.   

Častokrát to nemusí byť nič veľké, ale je to len obyčajná maličkosť, kedy sa tá druhá ľudská 

bytosť môže v čomkoľvek pomýliť, ale tá prvá ľudská bytosť v tom svojom OČAKÁVANÍ to 

vníma tak, že tá druhá ľudská bytosť jej to urobila napriek a vôbec nedokáže akceptovať, že sa 

ľudská bytosť môže pomýliť, alebo urobiť chybu.  

V tej svojej PÝCHE si vytvorí očakávania toho, že každý človek, každá ľudská bytosť 

musí byť DOKONALÁ a preto nemôže urobiť chybu a nemôže sa pomýliť, ale vôbec nevidí, 

že táto DOKONALOSŤ je PÝCHA, ktorá ju ovláda.  

Práve preto sa v minulosti veľmi krutým spôsobom trestali aj drobné chyby, alebo malé 

priestupky ľudských bytostí.  

Práve v dôsledku zákona „oko za oko a zub za zub“, ktorý platil , bol prijatý veľmi krutý 

spôsob trestania ľudských bytostí a keď niekto ukradol krajec chleba, tak mu odťali ruku.  

Teraz si už môžete uvedomiť, že hoci to bolo brané spoločnosťou ako trest,  energeticky to 

bola POMSTA. Bola to veľmi krutá pomsta vykonaná voči ľudskej bytosti, ktorá sa v podstate ani 

nijakým spôsobom neprehrešila, lebo ona mala hlad a tak si len zobrala krajec chleba.  

Takže priamo  pomstychtivosť v dôsledku tohto zákona „oko za oko a zub za zub“,  

bola súčasťou ľudskej spoločnosti, ale keďže to vtedy ľudia nevnímali a nevideli, bola 

POMSTA braná ako prirodzený trest. Toto samozrejme v tej spoločnosti vytváralo nesmierne 

veľa bolesti a bralo to ľudom, ktorí v nej žili  Radosť zo Života a vytváralo to v celej 

spoločnosti hnev, nenávisť, bezmocnosť a beznádej.  

Toto je pôsobenie pomstychtivosti v tom veľkom. 



Práve preto vám tak dlhý čas ako ľudstvu trvalo, kým ste sa z tohto dokázali vymaniť. 

A bolo to tak preto,  lebo veľmi dlhý čas nebolo vašou súčasťou poznanie, že tie tresty 

sú vlastne POMSTOU voči tej ľudskej bytosti,  ktorá urobila chybu.  

Týmto pomstychtivosť vnášala spätne do ľudskej spoločnosti chamtivosť a neprajnosť, 

takže podporovala svoje sestry a  zároveň vnášala aj bezmocnosť, hnev a nenávisť, takže 

podporovala pýchu obete. Vytváral sa tak uzatvorený kruh k tomu, aby tá pomstychtivosť 

stále bola súčasťou ľudskej spoločnosti.  

Toto konanie je dôsledok zákona „oko za oko, zub za zub“, pretože práve on vytvára  

v ľuďoch a v spoločnosti pomstychtivosť. A v tých dávnych dobách spoločnosť takéto konanie  

prijímala všeobecným konsenzom ako prostriedok k dosiahnutiu svojich cieľov.  

Nie, čestnosť, láska, úprimmnosť a súcit, ale platila snaha pomstiť sa  a to za každú cenu.  

Uvedomte si ten  energetický rozdiel vo  vašej spoločnosti tu a teraz. 

Preto je veľmi dôležité, aké zákony v ľudskej spoločnosti platia, pretože oni energeticky 

tvoria a vy ako ľudia, ktorí ste súčasťou tej spoločnosti, dôsledky tých zákonov žijete.  

V tých dávnych časoch bola spoločnosť len obrazom tohto zákona „oko za oko, zub za zub“ 

a ona ho jednoducho žila. Ľudská spoločnosť prijala ako dôsledok tohto zákona 

POMSTYCHTIVOSŤ, ako nástroj svojho bytia a potom pre mnohé ľudské bytosti bolo úplne 

prirodzené, aby sa mstili, rovnako ako bolo pre nich prirodzené dýchať.  

Z uhľa pohaľu tých pomstychtivých ľudských bytostí oni vôbec nič zlé neurobili, preto za 

žiadny z tých skutkov neprijali svoju ZODPOVEDNOSŤ a ani ju nemuseli niesť, pretože tá 

spoločnosť ten akt pomsty všeobecne prijímala ako prirodzený nástroj života a toto je ten dôsledok.  

Aby sa to zmenilo, je potrebné vrátiť späť týmto ľudským bytostiam ich ZODPOVEDNOSŤ 

za všetky tieto skutky pomstychtivosti, ktoré oni vykonali, aby si uvedomili a samé niesli ťarchu 

svojich skutkov a vlastnej zodpovednosti.  

Ale nie len tie ľudské bytosti, ktoré sa mstili to nevideli, ale ani nikto z tých ostatných 

ľudských bytostí nevidel, že tie skutky sa dejú v energiách pomstychtivosti a že je to akt pomsty, 

lebo toto poznanie bolo ľudským bytostiam skryté.   

Práve preto mohli beztrestne a bez prijatia vlastnej zodpovednosti všetky akty 

pomstychtivosti vykonať, lebo tak ako táto postata zostala skrytá pre tých ľudí, ktorí sa mstili, 

zostala skrytá aj pre tých ostatných. 

Je potrebné, aby ste si uvedomili, že za tou pomstychtivosťou je nesmierne veľká pýcha. 

A práve tá pýcha vám to všetko skryla, pretože ona sa dokáže prezliecť za čokoľvek a  tak nevidíte 

podstatu toho, čo sa v skutočnosti deje.  

Toto platilo vtedy a platí to aj dnes. 

 


