
POCITY HANBY – 4.časť 

Skrytú rovinu pýchy v pozícii obete, nemá častokrát ľudská bytosť vôbec zvedomenú 

a tak nevie, že v tej pýche ona sama koná.  

Častokrát táto ľudská bytosť v sebe vytvorí aj veľmi silný vnútorný hnev a to nielen 

na tie druhé ľudské bytosti, ale najmä sama na seba. 

Stane sa tak preto, že cez tú skrytú pýchu povýšenosti a výnimočnosti, že ona je lepšia 

ako tí druhí, nedokázala vytvoriť ROVNOCENNOSŤ a potom sa jej snaženiu a konaniu tie 

druhé ľudské bytosti vysmievajú a neprijímajú ho.  

Práve  toto  v nej potom vytvára pocit hanby a skrytého vnútorného hnevu, ktorý 

navonok premieta vo vzťahu k tým druhým ľudským bytostiam, ale nedokáže vidieť, že 

v prvom rade ho tvorí sama k sebe.  

Táto ľudská bytosť  sa hnevá na samú seba, že to nedokáže konať a urobiť veci takým 

spôsobom, aby tie druhé ľudské bytosti prijímali to, čo ona hlása a tvorí a prestali sa jej 

posmievať, ponižovať ju a pokorovať.  

V tomto prípade rovnako platí princíp, ktorý som vám už vysvetľoval,  že z jedného 

vyplynie druhé a z druhého vyplýva to prvé a ten hnev, ten skrytý hnev v nej potom vytvorí 

ten skrytý pocit  hanby a tá hanba spätne v tej ľudskej bytosti vytvára ten hnev.  

Toto v tej ľudskej bytosti vytvorí ten uzatvorený kruh, z ktorého sa rovnako nevie 

dostať von, pretože aj ten hnev  a aj tá hanba,  ju preklopia do pozície bezmocnej obete.   

A toto je uzatvorený kruh.  
 

Keď sa ľudská bytosť dostane do takéhoto uzatvoreného a doslova začarovaného kruhu, 

nedokáže v tom konkrétnom živote,  vystúpiť z neho von. 

Stane sa tak preto, že tam nastane výrazná energetická zmena a tým, že sa stala obetným 

baránkom, je celou spoločnosťou v tej danej konkrétnej chvíli neprijatá  a je ňou odmietaná.  

A práve toto NEPRIJATIE  jej zoberie a doslova ukradne jej Vieru, Dôveru a Nádej. 

Keď  tá ľudská bytosť  stratí aj Nádej,  tak zomiera a musí sa narodiť znova, aby dokázala 

energie, ktoré ona sama v sebe vytvorila, vysporiadať v niektorom zo svojich nasledujúcich životov.  

Tu častokrát vzniká a môžeme to nazvať, ako pôsobenie paradoxu tej pýchy dej, ktorý 

následne po nejakom čase v tých ľuďoch vytvorí POCIT VINY a prinúti ich prehodnotiť svoje 

správanie k tej ľudskej bytosti, ktorú vystavili na pranier a ktorá bola pre nich tým obetným 

baránkom a oni ju verejne odsúdili  a vytvoria si oni sami v sebe POCIT VINY za to, čo jej urobili.  

Ten POCIT VINY im potom nedovoľuje vidieť, že aj táto ľudská bytosť konala v pýche, ale 

ona konala tej skrytej pýche, ktorú nedokázali vidieť a ktorú stále nevidia a tak  po nejakom čase 

postavia túto ľudskú bytosť, ktorú odsúdili,  na piedestál a vyhlásia ju za svätú a potom sa k nej 



utiekajú a doslova nekriticky velebia to, ako sa ona rozhodovala a konala, čím nevedome tento jej 

vzorec správania ukotvujú ako vzor a model správania pre všetky ostatné ľudské bytosti do 

kolektívneho vedomia celého ľudstva.   

A keďže častokrát z toho kolektívneho vedomia ľudstva si načítate rôzne skúsenosti, vzorce 

a modely správania tak, ani neviete ako a prijmete tento vyzdvihnutý a vami posvätený vzorec 

a model správania za vlastný.  

Tu však rovnako pôsobí Vesmírny zákon zachovania energie a keďže ste tento vzorec 

správania vy sami nevytvorili, ale ste ho len prijali za vlastný, neviete  s ním pracovať a vôbec ho 

neviete zmeniť a zároveň vám spôsobuje vo vašom živote nesmierne veľa bolesti.  

Dôležité je práve to prezretie a uvedomenie si tej skutočnosti, že ste si tento vzorec a model 

správania z kolektívneho vedomia ľudstva prevzali, že to nie sú vaše energie a tak ho vrátite naspäť, 

pretože vy sami ho zmeniť nemôžete.  

Tento vzorec správania môže  zmeniť len tá ľudská bytosť, ktorá ten vzorec a model 

správania vytvorila.  

Tá ľudská bytosť ho zmení až v tom čase a tým, že to ona sama pochopí a prezrie a ako 

svoje vlastné poznanie to do toho kolektívneho vedomia ľudstva zapíše.  

Práve tým, že ona dokáže prijať toto POZNANIE a následne VYPOVIE VEDOME 

PRAVDU o svojom vlastnom konaní v energii skrytej pýchy obete a túto PRAVDU zapíše do 

kolektívneho vedomia celého ľudstva, zmení to poznanie o sebe samej. 

A tak VEDOME vytvorí možnosť a príležitosť k tomu, aby cez poznanie tejto 

PRAVDY, ktorú si tie ľudské bytosti potom  dokážu načítať, mohli oni sami VEDOME ten jej 

vzorec správania zo svojich nevedomých rovín vrátiť späť.   

Tu je potrebné a dôležité si uvedomiť, že to musia urobiť VEDOME, pretože tá pravda 

o živote týchto ľudských bytostí,  ktorú oni vypovedali a zapísali do kolektívneho vedomia 

ľudstva, rozpustí ten falošný obraz,  ktorý o týchto ľudských bytostiach  bol  v histórii  

ľudstva vytvorený, v dôsledku tých  následne vytvorených POCITOV VÍN. 

Stane sa tak v súlade s heslom, ktoré má oveľa väčšiu hĺbku a ktoré znie:  

„PRAVDA ŤA OSLOBODÍ“. 

A toto je uzatvorený kruh  v tom veľkom, prostredníctvom, ktorého nastanú zmeny 

v globálnom merítku, ak ich ľudská bytosť dokáže urobiť najprv sama v sebe a sama za seba.  
 

Práve preto je ten proces taký dlhý, lebo sa tu rešpektuje Vesmírny zákon slobodnej 

vôle a Vesmírny zákon zachovania energie a tie zmeny v globálnom merítku môžu nastať až 

vtedy, keď ich ľudská bytosť urobí sama v sebe a to je v tom malom.  



Je to dôsledok Vesmírneho zákona ako hore, tak dole, ako vo veľkom, tak v malom 

a ako vo vnútri , tak navonok a platí,  že z jedného  vyplýva druhé  a z druhého vyplýva prvé.  

Aj toto je ten uzatvorený kruh.  

Toto je tá podstata toho, čo vytvára tie uzatvorené kruhy, v ktorých sa pohybujete.  

Úplne iné energie v tých kruhoch tvoríte, ak zostanete vo svojom strede a tvoríte z lásky 

a úplne iné energie tvoríte, ak sa preklopíte do energie pýchy alebo strachu či už na jednej alebo tej 

druhej  strane pomyselného kyvadla. 
 

  Aby to nebolo také jednoduché, tá pozícia obete a pýchy obete,  sama v sebe obsahuje veľmi 

veľa energetických rovín, ktoré súvisia práve s tým, v akej energii ste sa ako ľudská bytosť 

nachádzali, keď ste sa do tej pozície obete preklopili. 

To znamená, že tú energetickú rovinu pozície obete vytvorí nie len váš hnev, ale aj 

neprajnosť, bezmocnosť,  pomstychtivosť,  nemohúcnosť, bezbrannosť, pocit zrady a krivdy, či  

pocit hanby. Každá z týchto energií, však vo vás energeticky vytvorí inú pozíciu obete.  

Sú to ako keby stupne či schody, ktoré si môžete predstaviť a po ktorých kráčate stále hlbšie 

a hlbšie a energeticky upadáte do nižších a nižších vibrácií,  z ktorých potom konáte a tvoríte. 

Najťažšia z týchto energii je energia pomstychtivosti, ktorá je pre vás sebazničujúca. 

Ak v sebe vytvoríte energiu pomstychtivosti, naštartujete v svojom fyzickom tele procesy a 

doslova programy vlastného sebazničenia.  

Tu je vám ako ľudskej bytosti daný veľmi krátky časový okamih k tomu, v rámci ktorého 

dostávate šancu tieto procesy zastaviť. 

Je to tak preto že  vibrácia pomstychtivosti je diametrálne rozdielna od vibrácie vašej duše. 

Vibrácia pomstychtivosti je s vibráciou vašej duše doslova nezlučiteľná.  

Ak vibráciu pomstychtivosti v sebe vytvárate a napĺňate ňou svoje fyzické  telo a bunky, 

stáva sa vaše fyzické telo energeticky nezlučiteľné k tomu, aby v ňom mohla vaša duša prebývať.  

Energia a vibrácia pomstychtivosti z vášho tela doslova vystreľuje von ako delová guľa. 
 

Ak pomstychtivosť sami v sebe vytvoríte, tak sa vaša duša snaží vás zastaviť, 

akýmkoľvek spôsobom a častokrát sa tak stane nejakým vážnym ochorením fyzického tela, 

aby upriamila vašu pozornosť iným smerom.  

Je to tak preto, aby tá ľudská bytosť potom mala čas a priestor prehodnotiť svoje 

myšlienky a najmä spôsob, ako ona sama tvorí.  

Ak však to uvedomenie nepríde a tá ľudská bytosť neprevezme ZODPOVEDNOSŤ                       

za energie, ktoré ona sama v sebe vytvorila a to znamená, že neprevezme ZODPOVEDNOSŤ 

za svoje myšlienky, slová, rozhodnutia, skutky a za svoj vlastný život  a ďalej tvorí v energii 

pomstychtivosti, tak tá ľudská bytosť, v krátkom čase zomiera. 


