
POMSTYCHTIVOSŤ – 5.časť 

Aby ste dokázali vidieť objektívnu pravdu, potrebujete byť v svojom strede.  

Ak je ľudská bytosť akýmkoľvek spôsobom vychýlená zo svojho stredu a to do 

ktorejkoľvek strany, nedokážete objektívnu pravdu vidieť a vtedy je pre ňu objektívnou pravdou jej 

osobná pravda, ktorú však prefiltrovala cez svoj vlastný uhol pohľadu a skúsenosti, ktoré prežila.  

Preto si uvedomte, že pokiaľ nie ste v strede, nedokážete vidieť objektívnu pravdu.  

Ak bol akýkoľvek akt pomsty vykonaný, tak bolesť,  ktorá toho druhého  človeka zasiahla, 

ho preklopila do pozície obete a práve  pýcha obete mu to potom nedovolila vidieť.  

Tu je dobré, ak si uvedomíte, že to je vedomá spolupráca hláv pýchy, lebo na jednej strane 

máte pýchu ľudskej bytosti, ktorá sa mstila z tej svojej pozície obete, ale práve tou pomstou 

dokázala vytvoriť pýchu obete aj v tých ostatných ľudských bytostiach, ktorým sa pomstila.  

Teraz si uvedomte silu pýchy obete, lebo ona rodí a znásobuje samú seba a  preto ju tak 

ťažko rozoznávate a ona potom strháva do svojej moci stále viac a viac ľudských bytostí a tým, že 

ich zaslepí, oni vôbec nedokážu vidieť objektívne pravdu toho, čo sa naozaj a v skutočnosti deje. 

Uvedomte si, že stačí len jeden človek, ktorý sa mstí a aké veľké množstvo  tých 

druhých ľudských bytostí potom pýcha do tej priepasti obete dokáže stiahnuť.  

Toto je Poznanie, ktoré vám bolo zámerne zobraté a práve preto si neuvedomujete, 

akou veľkou silou na vás tieto energie pýchy, či už pomstychtivosti alebo obete pôsobia.  

Tieto vzorce pomstychtivosti, ktoré sa vytvorili ako dôsledok zákona „oko za oko, zub 

za zub“,  máte zapísané v nevedomých rovinách a oni pôsobia z vášho podvedomia, či si to 

uvedomujete, alebo nie a  rozpúšťajú sa len vtedy, keď je ľudská bytosť v POKORE.  

Aj keď je ľudská bytosť vedomá a snaží sa tu a teraz žiť v súlade s Vesmírnymi 

zákonmi, ale keď potom  príde nejaká situácia, kde vznikne krivda, nespravodlivosť, ako táto 

nevedomá rovina pýchy pomstychtivosti, vás stále dokáže ovládať.  

Uvedomte si ako sú tie nevedomé vzorce vo vašom podvedomí silné, lebo častokrát ešte 

aj dnes pod vplyvom týchto nevedomých vzorcov skĺznete k tomu, že sa chcete pomstiť.  

Napriek všetkému čo sa deje, je pre vás dôležité a potrebné, aby ste si v sebe zachovali 

Lásku a Súcit a prestali súdiť druhé ľudské bytosti, keď pod vplyvom nejakých udalostí, tieto 

staré vzorce správania v tom ich podvedomí zvíťazia a takýmto spôsobom ich ovládnu. 

Energia akéhokoľvek odsúdenia a posudzovania podporuje energiu pomstychtivosti.  

Toto je uzatvorený kruh.  

Je dobré, aby ste si vedome uvedomili, že za týmto všetkým je NEPRIJATIE.  

NEPRIJATIE vám zoberie POKORU a automaticky vás preklopí do pozície a pýchy obete.  

A to máte ďalší uzatvorený kruh. 



A naozaj len Viera, Dôvera a Nádej, ktorá ľudským bytostiam priniesla POZNANIE, 

a VIERU v DOBRO ľudských bytostí, vám pomohla pochopiť nesmiernu krutosť trestov, 

ktoré predtým boli spoločnosťou prijímané, aby ste ich potom zrušili.  

Viera, Dôvera a Nádej vám v Láske pomohli pochopiť, aby ste sa prestali mstiť 

ľuďom, ktorí z akéhokoľvek dôvodu, alebo akýchkoľvek pohnútok urobili nejakú chybu, 

alebo sa pomýlili. Takto sa pomaly, krok za krokom začala tá pomstychtivosť, ktorá  celú 

ľudskú spoločnosť zovrela, rozpúšťať, keď ste pochopili, že je naozaj potrebné hľadať 

v každej ľudskej bytosti to dobré.  

           Všeobecne platí, že každá ľudská bytosť má právo sa pomýliť a má právo urobiť 

chybu a je potrebné jej znovu dať šancu na nápravu, pretože len vtedy ona môže sama v sebe 

rozpustiť bezmocnosť a ten svoj hnev.   

Je to potrebné urobiť preto, aby ona sama mohla pochopiť a uvedomiť si, že nie je 

žiadnou OBEŤOU a v okamihu, kedy jej pýcha obete ponúkne, aby s ňou hrala túto hru 

a vytvorila si v sebe samej “bezpečný priestor“ k tomu, aby sa mohla začať mstiť, tak to už 

dokáže vidieť a tak dokáže tú pýchu obete prehliadnuť.  

A vtedy už dokáže povedať tej skrytej pýche obete : „ďakujem, ale túto hru som už 

hrala, už som ju pochopila a stačilo.  

Ja to všetko ODPÚŠŤAM sama sebe aj tým druhým a ja už viem a prijímam, že 

rovnako ako ja sama, tak aj tí druhí majú právo sa pomýliť a majú právo urobiť chybu“.  

V tomto prípade dáva ľudská bytosť šancu sama sebe aj druhým ľudským bytostiam. 

Dokáže tak konať preto, lebo už verí v ich dobro, verí, že aj oni to uvidia a tak ako sa ona 

prestala mstiť, prestanú sa mstiť aj oni.   

A vtedy opäť môžu začať spolupracovať a tešiť sa zo života a navzájom si pomáhať 

a spoločne tvoriť a uvedomiť si, že všetci patríme  k sebe a tvoríme jeden celok a sme 

navzájom rovnocenní.  

Takto opäť môžeme spoločne vytvoriť pôvodnú harmóniu bytia, práve tým, že sme sa 

vrátili k LÁSKE, ktorú nám práve NÁDEJ vrátila späť do nášho života, cez našu obnovenú 

Vieru a Dôveru v DOBRO ľudských bytostí.  

Toto je uzatvorený kruh. 

Vždy keď nejaká civilizácia, alebo akákoľvek spoločnosť ľudských bytostí, ktoré na Matke 

Zemi žili, prišla do bodu, kedy vytvorila energiu chamtivosti, neprajnosti a pomstychtivosti ako 

súčasť svojho života a táto energia potom začala podporovať samú seba tak, že sa automaticky v tej 

spoločnosti  vytvárala, tak táto civilizácia, či spoločnosť samú seba zničila.  



Tieto energie chamtivosti, neprajnosti a pomstychtivosti tým, že spália všetko nie len 

navonok, ale aj vo vnútri ľudskej bytosti, pohltia postupne celú spoločnosť aj v tom veľkom 

a potom takáto civilizácia samú seba zničí.  

Ale je to prirodzený dôsledok vibrácií, ktoré tie ľudské bytosti tvoria, pretože prestali tvoriť 

v svojom živote Lásku, Radosť a Šťastie.  

Vaša civilizácia a ľudská spoločnosť začala pred viac ako sedem tisíc rokmi touto cestou 

chamtivosti, neprajnosti a pomstychtivosti smerovať a kráčať. 

Práve preto sa potom neskôr v čase narodili na Matku Zem viaceré ľudské bytosti, ktoré 

vám priniesli a vrátili vám  späť LÁSKU a NÁDEJ.  

Tieto ľudské bytosti vám priniesli prostredníctvom NÁDEJE posolstvo LÁSKY a SÚCITU, 

ktoré vás svojím životom učili. 

Učili vás svojím osobným príkladom života, ktorý v pokore žili a učili vás pomáhať tým 

slabším, chudobným a starať sa o tých nemohúcich, pretože všetci tvoríme jeden celok.  

Celok netvorí len ten, ktorý je na vrchole a všetko vlastní a zo všetkého ten prospech si 

uzurpuje len sám pre seba, ale celok tvorí aj množstvo chudobných, ktorí sú tam dole, ale ktorých 

hlas sa k tomu, ktorí  je na tom vrchole, nedostane.  

Práve tento odkaz vzájomnej Lásky, Súcitu, Milosrdenstva, Odpustenia, Spolupatričnosti, 

Tolerancie, Porozumenia, Rovnocennosti a  Jednoty opäť na Matku Zem vrátili. 

A práve vďaka tomuto odkazu Lásky, tu stále ako ľudstvo ešte ste. A toto si uvedomte ! 

Tiež je potrebné, aby ste si uvedomili a pochopili, že Atlantídu nezničila mimozemská 

civilizácia, ale že to bol len dôsledok, lebo v skutočnosti  ju zničila chamtivosť, neprajnosť a 

pomstychtivosť ľudí, ktorí v nej žili a boli jej súčasťou.  

Práve ľudia, ktorí v nej žili, začali mať pocit, že chcú mať viac ako majú tí druhí,   alebo si 

mysleli, že len oni sú tí vyvolení, aby to „ niečo“ vlastnili a len  oni sú tí oprávnení, aby s tým 

„niečím“ mohli pracovať.  

A práve vtedy sa stratila súdržnosť, jednota a rovnocennosť a vznikla oddelenosť.  

A uvedomte si, že to všetko vytvorila energia chamtivosti.  

Práve ako dôsledok týchto energii nastala tá skutočnosť, že Atlantída  bola zničená, pretože 

rovnako ako tie ľudské bytosti  v Atlantíde, ktoré si vytvorili očakávanie a presvedčenie, že oni sú 

tie vyvolené a jediné, ktoré majú právo to „niečo“ vlastniť a s tým „niečím“ pracovať, tak si toto 

presvedčenie vytvorila aj tá mimozemská civilizácia.  

Dôsledkom tejto nerovnováhy a nerovnocennosti, ktorá sa vytvorila v pýche nadradenosti na 

jednej aj druhej strane bola potom Atlantída zničená. 

Je to o tom pocite „mať viac“. 

Je to o tom očakávaní „mať viac ako tí druhí“, ale zároveň aj o pocite „stále mám málo“. 


