
POCITY HANBY – 2.časť 

Keď tá prejavená pýcha v pôsobení tých pyšných ľudských bytostí na takúto ľudskú bytosť 

zaútočí, tak ju obetuje,  aby prostredníctvom nej posilnila svoju vlastnú moc a vždy k tomu použije 

výsmech, zneváženie, pranier a zneuctenie tej odsúdenej ľudskej bytosti, vezme jej vlastnú hodnotu, 

zoberie jej sebaúctu a seba hodnotu, aby práve z jej poníženia a pokorenia mohla vyjsť ako víťaz.  

Tu je dôležité aby ste si uvedomili, že energeticky to tvorí stále tá istá energia pýchy.  

Len tým, že pýcha dokáže tvoriť aj v tej prejavenej podobe a zároveň aj v tej skrytej forme, 

nevidíte, že to v tých ľudských bytostiach  na obidvoch stranách tvorí tá istá energia.  

Práve preto sú manipulácie pýchy tak ťažko odhaliteľné.  

Ako ľudia ste sa naučili vidieť a vnímať tú prejavenú, verejnú formu pýchy, kde veľmi 

rýchlo dokážete v sebe vytvoriť odsúdenie tej ľudskej bytosti, ktorá koná v tej prejavenej 

pýche, ale nedokážete vidieť a vnímať to tvorenie energiou pýchy, keď tvorí v skrytej podobe.  

Je to tak preto, že do tohto procesu vstupuje prvotná manipulácia strachu,  ktorá 

vďaka tomu, že ste prijali jej hru na posudzovanie, kritizovanie, porovnávanie, hodnotenie, 

súdenie a odsudzovanie, dokáže pre vás nepredstaviteľným spôsobom tie energie,  ktoré tá 

pýcha vytvorila znásobovať.   

Samozrejme to súdenie, kritizovanie, porovnávanie, hodnotenie, súdenie 

a odsudzovanie energeticky v tej podstate,  je vaše NEPRIJATIE.  

A už viete, že každé NEPRIJATIE vytvára energiu boja. 

A BOJ vo vás vždy vytvorí energiu BOLESTI.  

A týmto sa ten kruh uzatvára. 

Prvotná manipulácia strachu: 1časť: https://posolstvalasky.sk/?p=1542, 2.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=1550,  

        3.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=1564,    4.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=1566 

Pýcha obete:  1časť: https://posolstvalasky.sk/?p=2359 ,  2.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=2361,  

      3.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=2366,    4.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=2371,   

Pozícia obete: 1.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=2378, 2.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=2383,  

        3.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=2385,     

 

Preto na strane tej odsúdenej, poníženej a pokorenej ľudskej bytosti  sa vytvorí  

nesmierne veľká bolesť. Táto energia bolesti je niečo ako pečať, ktorá toho človeka uzamkne 

do pozície obete a vytvorí uzatvorený kruh, v ktorom sa tá skrytá energia pýchy práve tej 

výnimočnosti a povýšenosti preklopí do priznanej pýchy obete. 

Avšak  tá energetická pečať bolesti nedovolí tej ľudskej bytosti z tej pozície obete 

vystúpiť von a tak sa ten kruh uzatvoril s tým, že tá bolesť ho zamkla. Vytvorila na ňom 

niečo, čo nazývate gordický uzol alebo zámok, ktorý pokiaľ nedokážete odomknúť, tak 

neviete z tejto pozície obete vystúpiť von nielen v tomto konkrétno živote, v ktorom sa to 
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stalo, ale v mnohých nasledujúcich životoch, až pokiaľ sa dokážete tak otvoriť láske, aby ste 

dokázali naplniť svoje srdce SÚCITOM  a vedeli to ODPUSTIŤ sami sebe. 
 

To ODPUSTENIE SAMÝM SEBE je kľúčom, ktorý keď vložíte do tej zámky, tak ten 

gordický uzol rozviažete, ale ešte vôbec nechápete, ako sa tie energie tvorili.  

Sila LÁSKY ODPUSTENIA SAMÝM SEBE má ten dar, že tento gordický uzol, či 

zámok dokáže otvoriť.  

Keď ste ten gordický zámok otvorili, znamená to, že máte v svojom srdci SÚCIT 

k SEBE SAMÝM a práve  energia SÚCITU vám potom pomôže začať chápať akým 

spôsobom sa tie energie tvorili, ako jedna na druhú nadväzovali, aby ste ich potom v prvom 

rade mohli PRIJAŤ. 

Práve to PRIJATIE vo vás rozpustí energiu odporu a boja.  

Práve cez to PRIJATIE tým, že ste prestali s týmito energiami bojovať, ich môžete 

začať vnímať ako sa vytvorili a ako sú na sebe poukladané a tak ich môžete POCHOPIŤ, aby 

ste ju mohli jednu po druhej v  LÁSKE ODPUSTENIA začať rozpúšťať tak, ako keď čistíte 

cibuľu a dávať dole vrstvu po vrstve.   

Toto je uzatvorený kruh. 
 

To POKORENIE a PONÍŽENIE ľudskej bytosti,  ktorá je doslova obetným baránkom 

k tomu, aby tie druhé ľudské bytosti znásobili svoju moc, v nej potom vytvorí veľmi silnú 

energiu pocitu HANBY.  

Je to práve táto energia HANBY,  ktorá potom v nasledujúcich životoch pôsobí z tých 

nevedomých rovín ľudskej bytosti a nedovoľuje jej z tej pozície obete vystúpiť von.  

Toto je uzatvorený kruh, v ktorom strach využíva svoje nástroje POKORENIE 

a PONÍŽENIE, k tomu, aby  prostredníctvom vytvorenej energie pocitu HANBY, vás dokázal 

držať v POZÍCII OBETE v mnohých životoch, bez toho, aby ste pre to čokoľvek urobili a aby 

ste si to vôbec mohli uvedomiť. 
 

Je to veľmi silná energetická väzba, ktorú si zatiaľ vedome neviete ani predstaviť, 

ktorá ale potom prostredníctvom ľudského ega človeka vytvára v ňom vzorce správania tak, 

že v tom konkrétnom živote sa v tých situáciách nedokáže sám za seba postaviť. 

 Ten človek chce byť v svojom živote ako keby neviditeľný pre tých ostatných, aby 

o jeho existencii ani nevedeli, aby ani náhodou niekto druhý naňho nepoukázal, pretože on má 

v sebe uložený veľký strach z toho, že by sa musel s inou ľudskou bytosťou konfrontovať 

a tak by mohol byť zase ponížený a pokorený.  

Tu vzniká paradox, že hoci ten človek vôbec nie je v odpore, hoci sa nestavia voči tým 

ostatným ľudským bytostiam do odporu a do pozície boja, aj napriek tomu sa častokrát stáva 



v tej spoločnosti, v ktorej žije,  obetným baránkom, pretože práve tá energia hanby, ktorú si 

v sebe nesie z minulých životov, mu potom nedovoľuje, aby sa mohol postaviť sám za seba, 

aby čokoľvek urobil pre seba a aby sa chránil.   

Energeticky sa potom tento človek stáva  veľmi ľahkou korisťou tých ľudských 

bytostí,  ktoré majú v sebe energiu pýchy a s tou pýchou pracujú v tej prejavenej forme 

otvorene a verejne.  

Samozrejme častokrát sa tak deje bez vedomého zámeru jednej či druhej ľudskej 

bytosti, pretože  to sú vzorne správania, ktoré sú uložené v nevedomých rovinách a veľmi 

dobre fungujú, lebo sú zaužívané a naučené a EGO jednej aj druhej  ľudskej bytosti  tie 

vzorce správania použije.  

To, čo tu zostáva skryté a čo je tou podstatou, ktorú nevidíte,  je tá 

skutočnosť, že hoci nevedomým vzorcom správania, tá ľudská bytosť SAMA 

DOVOLILA, aby sa stala obetným baránkom pre tých druhých.  

Tá ľudská bytosť  to zo seba vyžaruje práve cez ten pocit hanby, toho poníženia 

a pokorenia pred tými druhými ľudskými bytosťami.  

Toto je uzatvorený kruh.  
 

Vlastne stačilo, že tá ľudská bytosť to zažila v jednom živote, v ktorom to nedokázala 

PRIJAŤ SAMA v SEBE, bez podmienok a opakovalo sa jej to v podstate rovnako, alebo s veľmi 

podobným scenárom aj v tých ďalších životoch, kde sa len zmenili kulisy a okolnosti toho  deja, ale 

energetická podstata toho čo sa stalo, pre tú ľudskú bytosť zostávala nemenná.  

Správne riešenie takejto situácie a tohto vzorca správania, malo byť také, aby tá 

ľudská bytosť nevošla  do tej skrytej  pýchy.  

Keby prejavila tú svoju pýchu navonok, tak by  sa stala ROVNOCENNOU s tými 

druhými ľudskými bytosťami, ktoré v rovnakej energii prejavenej pýchy konali a potom by 

zafungovala nevedomá rovina tých druhých ľudských bytostí,  ktorá by im nedovolila, aby tú 

ROVNOCENNÚ ľudskú bytosť pokorili, pretože energeticky navonok by vyžarovala úplne 

rovnakú energiu ako oni sami. A ak by tak konali a urobili to, že by ju pokorili, tak by sa aj 

oni sami potom mohli dostať do rovnakej situácie.  

To je nevedomé a nie je to viditeľné.  

Tá ľudská bytosť,  ktorá má tú pýchu v tej skrytej forme, však vo vzťahu k druhým 

ľudským bytostiam vysiela energetický signál, že ona je viac ako sú oni, že je lepšou bytosťou 

ako sú oni a preto stojí nad nimi všetkými.   

Toto vytvára energeticky práve ten impulz, prečo ju tie druhé ľudské bytosti chcú 

pokoriť a ponížiť, aby ju energeticky dostali pod seba.  


