
POMSTYCHTIVOSŤ – 7.časť 

Chamtivosť, pomstychtivosť a neprajnosť sú veľmi nízke vibrácie, ktoré vás 

ako ľudskú bytosť odvádzajú od vašej duše  a vy prestávate so svojou dušou súznieť. 

Ten vibračný rozdiel je nesmierne veľký a preto sa častokrát stane, že keď ľudská 

bytosť v sebe tieto emócie chamtivosti, pomstychtivosti a neprajnosti vytvorí a uvedomte si, že 

stačí, keď ich vytvorí len vo forme myšlienok, nemusia to byť reálne urobené skutky, ale stačí, 

aby tie energie boli len v rovine myšlienok, tak práve niektorým z vážnych ochorení  vášho 

tela vás vaša duša zastaví, aby odviedla vašu pozornosť od vašich myšlienok iným smerom.  

Takto vám vaša duša  dala čas a priestor k tomu, aby ste mohli  prehodnotiť váš 

spôsob myslenia, rozhodovania, konania, svojho života a smer,  ktorým v živote kráčate. 

Tým vám vaša duša dáva šancu a priestor k tomu, aby ste sa mohli vrátiť k LÁSKE  a 

sami k sebe, aby ste ako ľudská bytosť zostali so svojou dušou v LÁSKE spojený. 

Mnohým z vás sa to podarí a mnohým zase nie. 

Keby ste ako  ľudská bytosť dokázali vnímať to, ako tvoríte energie svojimi 

myšlienkami, mohli by ste v svojom živote presne nájsť tie okamihy a tie chvíle, kedy ste si vy 

sami tieto závažné ochorenia vášho fyzického tela v sebe zrodili a kedy ste tieto procesy 

spustili. Takže,  ak máte v sebe odvahu, silu a guráž k tomu, aby ste túto ZODPOVEDNOSŤ 

dokázali prijať, tak si sadnite, stíšte sa a spýtajte sa svojej duše,  kedy ste tieto deštrukčné 

energie sami v sebe a v svojich myšlienkach vytvorili.  

A keď vám to vaša duša povie a vy dokážete za to prijať ZODPOVEDNOSŤ a to 

znamená, že vy sami ste plne ZODPOVEDNÝ za to ochorenie, ktoré sa vo vás rozvinulo, 

dostanete zároveň ako dar SILU k tomu, čo je vlastne VIERA, ktorá vás povedie, aby ste to 

ochorenie dokázali zvládnuť a aby sa vaše fyzické telo uzdravilo. 

Ten PRVÝ KROK je o tom,  že prijmete to, že ste si vy sami to ochorenie vytvorili. 

Ten DRUHÝ KROK je o tom, že za svoje ochorenie prijmete plne ZODPOVEDNOSŤ  

a prestanete ju hádzať na niekoho imaginárneho, ktorý by mal za to vaše ochorenie  niesť 

zodpovednosť. 

Vedzte, že jednou z najčastejších energií, pri ktorých vás vaša duša týmto spôsobom  

zastaví, aby ste mohli zmeniť hodnoty v svojom živote, čím vám vaša duša dáva šancu, aby ste 

sa vrátili na cestu LÁSKY,  je práve energia POMSTYCHTIVOSTI.  

A nie je to hnev, ani nenávisť, lebo s nimi ešte dokážete pracovať a dokážete ich 

rozpustiť, ale POMSTYCHTIVOSŤ je veľmi vysoká hra PÝCHY a  vášho EGA, ktorú keď 

prijmete a necháte sa oklamať tým „horiacim kruhom ochrany“,  nedokážete už z neho 

vystúpiť von. 



 Práve tým, že vás vaša duša zastaví a dá vám ten priestor a  čas k tomu, aby ste mohli znovu 

všetko prehodnotiť, môžete prezrieť a túto falošnú hru a  ilúziu ochrany tej energetickej  roviny 

pýchy, potom odmietnete. 

Keď odmietnete túto falošnú hru pýchy, tak sami seba  nezatvoríte do miestnosti a priestoru 

POMSTYCHTIVOSTI a potom sa viete oveľa ľahšie vrátiť k prijatiu, vďačnosti a pokore, aby ste 

tvorili radosť, šťastie, vďačnosť a spokojnosť a tak vnímali naplnenie svojho života.  
 

Podstata tejto hry energetickej roviny pýchy spočíva práve v tom, že vám ponúkne, 

aby ste sa pomstili tej druhej ľudskej bytosti a vy keď túto hru  prijmete, tak vôbec nevidíte, 

že sa v prvom rade mstíte sami sebe a práve na tomto vás pýcha dostala a dobehla.  

Je to  manipulácia pýchy,  ktorú ste neprehliadli.  

A práve toto je presne to, čo potrebujete potom ODPUSTIŤ SAMI SEBE a nikomu 

inému, len SAMI SEBE, lebo vy ste sa nechali dobehnúť a nachytať a tak je to vaša 

ZODPOVEDNOSŤ, že vás pýcha dobehla a nie tých druhých.  

Avšak prijať túto skutočnosť, je pre mnohých z vás veľmi ťažké.  

Súvisí to práve s ďalšou hlavou pýchy,  ktorou je DOKONALOSŤ. 

Táto hlava pýchy - DOKONALOSŤ,  vám  potom nahovára a šepká, že vy nemáte 

právo urobiť chybu a že nemáte právo sa pomýliť. A práve v tejto pýche DOKONALOSTI 

nemôžete potom priznať, že ste sa nechali dobehnúť, že ste sa pomýlili, lebo ste to nevideli 

a že ste túto chybu urobili a práve preto si to NEODPUSTÍTE.  

Toto je uzatvorený kruh, do ktorého vás energická rovina pýchy DOKONALOSTI 

chytila a vy sami ste spadli do jej nastraženej pasce.  

Aby ste tento začarovaný  kruh pýchy dokonalosti mohli rozpustiť, tak potrebujete 

urobiť jedinú vec a to je to,  že  PRIJMETE všetko to, čo sa stalo.  

To je PRVÝ KROK, že PRIJMETE, že sa to stalo. 

DRUHÝ KROK je o tom, že  PRIJMETE za to svoju ZODPOVEDNOSŤ.  

Potom ako dar dostanete SÚCIT a cez ten súcit si to odpustíte a to je TRETÍ KROK. 

V tom ODPUSTENÍ sa to celé v tej POKORE, ktorá sa k vám vráti späť,  rozplynie 

a to je ŠTVRTÝ KROK.  

Až keď v línií času ľudská  bytosť dospejete do tohto bodu a dokážete to v svojej 

ZODPOVEDNOSTI všetko PRIJAŤ a v SÚCITE aj SAMA SEBE ODPUSTIŤ a potom to 

PRIJME  s POKOROU ako svoju PREŽITÚ SKÚSENOSŤ, tak  v tých nasledujúcich 

životoch to už prestane znovu a znovu prežívať. 

Toto je uzatvorený kruh. 
 



Ako keby práve tá VĎAČNOSŤ a POKORA nedovoľovali potom tej pýche, aby túto 

hru na pomstychtivosť s vami mohla hrať.  

Je to tak preto, že už dokážete vidieť život aj z iného uhla pohľadu.  

Začínate vnímať tú spolupatričnosť a jednotu ľudských bytostí,  vrátane ich potrieb 

a prestanete povyšovať svoje vlastné potreby nad potreby ostatných ľudí. 

A vtedy zrazu začnete vnímať ich ROVNOCENNOSŤ bez podmienok a bez obmedzení 

a prestávate byť tou oddelenou ľudskou bytosťou a stanete sa súčasťou celku, 

ROVNOCENNOU  súčasťou celku.  Toto je uzatvorený kruh. 
 

Keď vytvoríte ROVNOCENNOSŤ, tak potom naozaj v tom celku spolu s tými 

ostatnými ľudskými bytosťami dokážete tvoriť v JEDNOTE práve tú RADOSŤ BYTIA.  

Skutočnosť, že dokážete tvoriť RADOSŤ BYTIA,  vám pomáha energia VĎAČNOSTI, 

ktorá vám umožňuje prijímať práve to, čo vám ten život v konkrétnom bytí prináša  a vy to 

už  dokážete  prijímať bez podmienok.  

Toto je uzatvorený kruh, ktorý rozpúšťa tú pomstychtivosť  v tom veľkom, čiže v tej 

ľudskej spoločnosti. Až keď toto dokážete spraviť ako jednotlivci sami v sebe, tak cez tento 

celistvý kruh v JEDNOTE to rozpustíte aj v tej spoločnosti. 
 

A tak si teraz môžete uvedomiť pravdivosť vášho príslovia: „že pýcha predchádza pád“, 

pretože, ak dovolíte, aby vás pýcha ovládla do takej miery, že nedokážete vidieť túto 

pomstychtivosť, ktorá vás dobehla, aby vás  zatvorila v tejto energetickej miestnosti a priestore 

pomstychtivosti,  tak vás do nej zatvorila na veľmi dlhý čas.  

Veľmi veľa inkarnácií je potom potrebných, aby ste sa z energie pomstychtivosti  dokázali 

vymaniť, aby ste sa znovu dokázali vrátiť k LÁSKE.  

Pomstychtivosť je veľmi nízka vibrácia, ktorá vás v špirále vášho vývoja zhodí smerom 

nadol, avšak nie len o jeden kruh, alebo o jednu otočku, ale oveľa viac otočení nadol.  

Tak, ako sa môžete v svojom živote a bytí posúvať smerom nahor, rovnako sa môžete 

posúvať aj smerom nadol. 

Práve energia pomstychtivosti je tým nástrojom, ktorý vás posunie smerom nadol.  

Energia pomstychtivosti zmení vašu vibráciu a preto je dobré, ak ju dokážete vidieť a 

rozpoznať.  

Toto je tá podstata toho, že vždy sa POMSTÍTE LEN  SAMI SEBE, lebo na 

ceste vášho vývoja ako tej nesmrteľnej bytosti, potom nenapredujete vpred, ale 

kráčate vzad.  

A takto pôsobí energetická rovina pomstychtivosti  na ľudskú bytosť. 


