
POCITY HANBY – 3. časť 

Vaším cieľom je naučiť sa, aby človek vôbec nebol  v pýche, ale aby konal zo svojho 

SRDCA z LÁSKY, s LÁSKOU a pre LÁSKU, aby v sebe prestal vytvárať pocit, že on je lepší, 

že je viac ako sú tí druhí ľudia a že on ich teda musí poučiť a musí im povedať,  čo je správne, 

aby oni robili.  

Je pre vás dôležité, zostať v ROVNOCENNOSTI voči druhým ľudským bytostiam.  

A to energeticky dosiahnete vtedy, keď prestanete tých druhých hodnotiť, kritizovať, 

porovnávať, posudzovať, súdiť a odsudzovať, lebo vtedy ich dokážete prijímať takých akí sú 

a vytvárate túto energiu ROVNOCENNOSTI práve cez to PRIJATIE.   

Toto je uzatvorený kruh. 
 

Ešte je tam jedna vec , ktorá je pre vás veľmi dôležitá, aby ste si ju uvedomili.  

Tá energia ROVNOCENNOSTI, v ktorej potom dokážete zotrvať, zároveň vytvára  

energiu MILOSTI.  To znamená, že dokážete PRIJÍMAŤ ľudí aj s ich chybami a omylmi, 

ktoré oni v tom živote urobia.  

Je to práve  energia MILOSTI a toho SÚCITU, ktorá v LÁSKE rozpúšťa akékoľvek 

energie odporu a neprijatia voči tým druhým ľudským bytostiam, ktoré sa v tej ľudskej 

bytosti vytvoria a stále vytvárajú.  

MILOSŤ je veľmi vysoká vibrácia LÁSKY.   

Pre vás, ľudské bytosti, je dôležité, aby ste si ju nepomýlili s blahosklonnosťou.  

Pretože energia blahosklonnosti je energia, ktorú vytvorí skrytá pýcha.  

Energiu blahosklonnosti vytvorí pýcha výnimočnosti a jedinečnosti.  

A toto je ten energetický rozdiel, ktorý naozaj v sebe tvoríte.  
 

V prípade, kedy tvoríte energie v skrytej pýche a vytvárate energiu NEPRIJATIA, 

pretože tých druhých ľudí hodnotíte, kritizujete, porovnávate, posudzujete, odsudzujete 

a súdite,  vytvoríte energiu BLAHOSKLONNOSTI vtedy, keď konáte NEVEDOME.  

Udeje sa tak vtedy, keď konáte vo vzorcoch správania, ktoré vám vaše ego podsunie.  

Ten druhý prípad, aby ste dokázali v sebe samých vytvoriť energiu MILOSTI, chce od 

vás, aby ste zostali BDELÍ.  

Tu je potrebná bdelosť v každom okamihu svojho bytia, pretože si potrebujete byť vedomí 

toho, v akých energiách tvoríte.  Tu je tá bdelosť nevyhnutná ! 

Ak stratíte túto bdelosť, ego vás veľmi ľahko chytí do starých vzorcov myslenia, 

rozhodovania a konania. Udeje sa tak práve preto a to si  uvedomte, že v mnohých životoch ste tak 

konali a máte tie staré vzorce myslenia, rozhodovania a konania uložené vo svojom vlastnom 

nevedomí.  



Môžete tie staré vzorce vášho myslenia, rozhodovania a konania prepísať, až naozaj 

REÁLNYM SKUTKOM, keď sa dokážte začať rozhodovať, myslieť, hovoriť a konať tým 

iným spôsobom.  

Pretože až ten REÁLNY SKUTOK  je to, čo vo vás tú novú skúsenosť zapíše a až 

potom sa prepíše vo vás ten starý vzorec, ktorý máte z tých minulých životov uložený. 

Tu sa dostávame k tomu, prečo častokrát nefungujú tie rôzne procesy prepisovania starých 

vzorcov správania, keď pracujete len v rovine svojho rozumu, kedy vlastne rušíte nejaké vytvorené 

nevedomé vzorce správania len slovami a tým, že  jednoducho poviete,  že ich rušíte.  

Ale VY to potrebujete reálne precítiť, aby ste to mohli v sebe samých zmeniť.  

Potrebujete to zažiť a prežiť v konkrétnej situácií a na vlastnej koži, že to urobíte tým novým 

spôsobom. Je to tak preto, lebo  až ten váš reálny skutok prepisuje ten starý vzorec správania, ktorý 

máte uložený v tom svojom nevedomí.  

Je ilúziou myslieť si, že iba poviete, že niečo „rušíte“ a tak preprogramujete tie staré 

vzorce správania, ktoré máte uložené vo svojich nevedomých rovinách a na základe, ktorých 

ste konali v mnohých a mnohých životoch.  

Aby ste to zmenili potrebujete byť bdelí vo vojom živote tu a teraz a naozaj v tej 

konkrétnej reálnej situácii si UVEDOMIŤ a ZVEDOMIŤ ako ten starý vzorec funguje a ako 

v ňom vy sami konáte.  

Práve v tej bdelosti tým, že prijmete poznanie o tom ako tie energie fungujú a ako sa 

tvoria, dokážete ten starý spôsob myslenia, rozhodovania a  konania zastaviť a až potom to 

urobíte  novým spôsobom.  

A vtedy v tej konkrétnej chvíli ste ten starý vzorec správania v sebe prepísali, práve 

tým reálnym skutkom, ktorý ste ako ľudská bytosť VEDOME urobili.  

Aj keď absolvujete rôzne sedenia, aby ste  zmenili svojej staré vzorce správania a hoci  za ne  

zaplatíte veľa peňazí, v tom reálnom živote sa vám to vôbec neprejaví, pretože tie staré vzorce 

správania budú vo vás aj tak naďalej fungovať.  

Súvisí to s Vesmírnym zákonom zachovania energie, ktorý vám hovorí, že iba vy sami 

môžete zmeniť energie, ktoré ste vy sami vytvorili a nemôže to za vás urobiť žiadna iná ľudská 

bytosť. 

Takže len vy sami môžete zmeniť to, čo ste si do svojho nevedomia zapísali a  musíte to 

zmeniť tým reálnym skutkom, ktorý vy sami urobíte.  

Zákon zachovanie energie : 1.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=247, 2.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=250,  

3.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=254, 4.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=256   

 

Rôzne automatické metódy prepisovania starých vzorcov správania preto málo kedy fungujú 

a po čase sa aj tak v svojom živote vrátite do pôvodných koľají správania, lebo ste vo vzťahu 
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k tomu starému vzorcu správania, ktorý je uložený v nevedomých rovinách, vôbec nič reálne 

neurobili. 

Rovnako to súvisí aj Vesmírnym zákonom slobodnej vôle, pretože ste neprevzali 

ZODPOVEDNOSŤ za svoje rozhodnutia a skutky a stále konáte s nejakou barličkou, že to za vás 

môže urobiť niekto iný.  

Zákon slobodnej vôle: :1časť:https://posolstvalasky.sk/?p=160, 2.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=166 
 

Pokiaľ svoju ZODPOVEDNOSŤ neprevezmete do svojich vlastných rúk, aby ste to vy sami 

urobili, tak reálne v tom vašom živote žiadna zmena nenastane.  

Či chcete alebo nie, stále sa budete pohybovať v tom istom začarovanom kruhu, do vášho 

života budú vstupovať ľudia, ktorí vám stále  dookola budú zrkadliť rovnaké vzorce správania. 

Až dovtedy pokiaľ tú ZODPOVEDNOSŤ neprijmete, budete prešľapovať stále na jednom 

mieste, ale nie len ten jeden konkrétny život, ale môžete to robiť stovky a tisíce svojich životov.   
 

Zodpovednosť: 1.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=1345, 2.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=1357,  

3.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=1359, 4.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=1365, 5.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=1367 

 

Zmena vo vašom živote môže nastať reálne vtedy, keď svojím vlastným úsilím, svojim 

vlastným pričinením a s prijatím svojej vlastnej zodpovednosti ten nevedomý vzorec 

správania, ktorý sa zapísal do vášho nevedomia, vy sami zmeníte a prepíšete.  

Všetko stojí na tom, aby ste si boli PLNE VEDOMÍ toho, aké energie voči sebe samým 

a aj vo vzťahu k druhým ľudským bytostiam vytvárate.  

Je to tak preto, že všetci ste energetické bytosti a tak dostávate spätnú väzbu v súlade 

s energiami, ktoré reálne tvoríte a nie s tým falošným obrazom, ktorý tým druhým ľudským 

bytostiam predkladáte a ktorý sa navonok snažíte tým druhým ľuďom ukazovať.  

To zrkadlo je PRAVDA, ktorá je vám ukázaná.  

Potrebujete dostať do súladu energie, ktoré v skutočnosti reálne tvoríte s tým, aký 

obraz o sebe samom druhým ľuďom  ukazujete.  

To znamená, že sa ako prvé potrebujete naučiť,  byť PRAVDIVÍ a ÚPRIMNÍ v prvom 

rade k sebe samým.  

Toto je uzatvorený kruh. 
 

Šťastie môžete v svojom živote prežívať a dosiahnete ho  vtedy, keď ste v súlade  sami 

so sebou a máte v súlade svoje myšlienky, slová, rozhodnutia, skutky, pocity a emócie, pretože 

vtedy ste v súlade so svojou vlastnou dušou.   

Aj toto je uzatvorený kruh.  
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