
POCITY HANBY – 5.časť 
 

Prevzatie vlastnej ZODPOVEDNOSTI znamená, že prijme ZODPOVEDNOSŤ za svoj 

vlastný život, za to ako myslí, hovorí, rozhoduje sa, koná, aké pocity a emócie v sebe samej 

vytvára a vtedy  je tá ľudská bytosť požehnaná SÚCITOM a tak môže vstúpiť do POKORY, 

čím prostredníctvom energie Súcitu, Milosrdenstva a Odpustenia potom nastáva proces 

uzdravenia a vyliečenia jej fyzického tela  a buniek. 

Tu je dôležité si uvedomiť, ako je to spolu previazané, pretože v predchádzajúcich 

posolstvách som vám vysvetlil,  že energia hnevu vám zoberie a spáli všetok váš SÚCIT.  

Energia hnevu je ten prvotný impulz. 

Čiže HNEV je to semienko,  ktoré potrebujete zasadiť k tomu, aby sa vo vás potom 

energia pomstychtivosti zrodila.   

Toto je uzatvorený kruh. 

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 

 

Keď tento kruh, v ktorom zrodíte pomstychtivosť sami v sebe vytvoríte a uzatvoríte, tak z tej 

pozície obete v tom konkrétnom živote už nevystúpite a ako ľudská bytosť v tom živote zomierate.  

A práve tento vzorec vášho správania sa zapísal do vášho nevedomia.  

A v tom nasledujúcom živote vie vaše ego tento vzorec okamžite použiť.  
 

Takže, aby ste to dokázali v živote tu a teraz zmeniť, potrebujete zostať bdelí 

a rozumieť aj tomu, čo vy sami  cítite v sebe, aby ste dokázali rozoznať aké energie a vibrácie 

v sebe samých tvoríte a  či tvoríte z energie lásky, vďačnosti, radosti, láskavosti, rešpektu, 

porozumenia a empatie, alebo ste a preklopili do energie hnevu a začínate tvoriť ktorékoľvek 

z tých nízkych vibráciách,  do ktorých toto prvotné semienko hnevu dokážete potom sami 

v sebe rozvinúť.  

Tým, že v tomto procese do vás strach ako taký, zároveň zasial prvotnú manipuláciu 

strachu,  ktorú vás stále v rámci systému,  ktorý v ľudskej spoločnosti vytvoril, už od vášho 

narodenia učí, takže veľmi radi hodnotíte, porovnávate, posudzujete, kritizujete a  v podstate 

ohovárate, súdite a odsudzujete tých druhých, ale aj samých seba, zobral vám strach ten 

nástroj, ktorý je potrebný  k tomu, aby ste mohli vidieť, že tvoríte tie negatívne energie v ich 

skrytej a nevedomej podobe.  

Je to tak preto, že tie energie dokážete vidieť a vnímať len svojím VNÚTORNÝM 

ZRAKOM, ale nevidíte ich svojimi fyzickými očami. 

Aby ste ich videli, potrebujete mať svoje srdce naplnené SÚCITOM a byť v POKORE.  
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Je to tak preto, že keď dokážete zotrvať v POKORE, prestali ste bojovať a vtedy 

prijímate samých seba a aj tie druhé ľudské bytosti, také aké sú bez podmienok.  

Toto je uzatvorený kruh. 
 

Teraz si VEDOME uvedomte ako je to spolu previazané.  

Uvedomte si ako sú tieto nevedomé vzorce správania nesmierne silné.  

Používali ste ich v mnohých a mnohých životy, celé tisícročia vo vašom bytí a vaše ego sa 

stále snaží vás riadiť a zneisťovať a tak vás dostať do pozície, aby ste tieto staré vzorce vášho 

konania a správania znovu začali používať.  

Tu si potrebujete VEDOME uvedomovať silu LÁSKY a naozaj ju sami v sebe podporovať, 

napĺňať svoje srdce SÚCITOM a  prijímať len vlastnú ZODPOVEDNOSŤ za to, čo vytvoríte VY 

SAMI a ponechať tým druhým ľudským bytostiam  ich ZODPOVEDNOSŤ za ich slová, 

myšlienky, rozhodnutia, skutky, pocity a emócie. 

Tento proces nie je jednoduchý a nie je ani jednoznačný, lebo tie energetické roviny pýchy, 

strachu,  ale aj vášho rozumu a  ega sa vás stále snažia dostať do situácie, aby ste sa k tým starým 

vzorcom správania vrátili späť. 

Je to o tom osobnom prežitku a prežívaní. 

Častokrát sa naozaj snažíte prijímať ľudskú bytosť v LÁSKE,  ale to vaše ego sa vám snaží 

podsúvať myšlienky, aby ste tú ľudskú bytosť v tom jej konaní voči vám samým neprijali, aby ste 

ju skritizovali, odmietli a odsúdili.  

V okamihu ako to urobíte,  prijali ste na seba samých ZODPOVEDNOSŤ tej druhej ľudskej 

bytosti za to, ako sa ona k vám správala a aké energie vo vzťahu k vám vytvorila.  

Práve tieto energie, ktoré patria tej druhej ľudskej bytosti a ktoré ste vy sami prijatím jej 

ZODPOVEDNOSTI,  prijali  do seba z jej energetických rovín, vo vás samých tú bolesť vytvoria.  

Potom to závisí už len od toho, ako sa vy sami pozeráte na seba v tej danej konkrétnej chvíli, 

keď sa toto stane, ako vnímate svoju vlastnú seba hodnotu a či máte voči sebe samým  úctu, či si 

potom sami v sebe vytvoríte aj ten pocit hanby, ktorý je veľmi úzko spojený s ponížením 

a pokorením samých seba.  

Tým, že sa vám práve takáto alebo veľmi podobná situácia stala v mnohých minulých 

životoch, je pre vás pomerne obtiažné  s energiou tohto pocitu hanby pracovať. 

Je to navzájom prepojené a previazané a súvisí to práve s prirodzenou rozdielnosťou 

a sexualitou ľudských bytostí.  

V čase, keď sa na Matke Zemi stratila ROVNOCENNOSŤ, tak sa súčasne s ňou stratila                       

aj  posvätnosť vo vzťahu medzi mužom a ženou a vytvorila sa NEROVNOCENNOSŤ 

v partnerských vzťahoch, čo prinieslo do života ľudských bytostí, zneužívanie prirodzenej 

sexuality, ale aj  sexuálne ponižovanie a pokorovanie. 



Toto ponižovanie a pokorovanie, ktoré sa vytvorilo v súvislosti s rozdielnosťou pohlaví  sa 

stalo veľmi silným nástrojom k vytváraniu energie hanby, ktoré v tom uzatvorenom kruhu sú 

samozrejme naviazané na pokorenie a poníženie tej konkrétnej ľudskej bytosti. 

V tomto procese vytvárania týchto energií ponižovania, pokorovania a výsmechu ľudskej 

bytosti ako takej, častokrát práve zneužitie prirodzenej sexuality ľudskej bytosti bolo nápomocné 

k vytvoreniu týchto energií. 

A rovnako sa prirodzená sexualita ľudskej bytosti zneužívala tými mocnými, k posilneniu 

vlastnej moci v rituáloch čiernej mágie v tej konkrétnej dobe a spoločnosti.  

Preto všetky tresty, ktoré akýmkoľvek spôsobom boli spojené so sexualitou ľudskej bytosti  

či už sa týkali len odhalenia ľudského tela, alebo aj fyzických trestov, ktoré spôsobovali fyzickú 

bolesť na tých častiach ľudského tela,  ktoré sú prejavom rozdielnosti pohlaví, čiže u žien najmä na 

prsiach a na ich lone a u mužov najmä na ich pohlavnom úde, sa veľmi hlboko zapísali nielen do 

vášho nevedomia, ale samozrejme aj do pamäťovej stopy buniek vášho fyzického tela. 

Čím dávnejšie  sa toto zranenie v línií času stalo, tým hlbšie je zapísané aj vo vašej DNA.  

Stačí potom veľmi málo a v živote tu a teraz to môže byť len nevhodne použité slovo pri 

výchove vašich detí v období, keď sa dostanú do puberty, kedy tieto telesné znaky rozdielnej 

sexuality sa začínajú v ľudskej bytosti vytvárať  a energia toho zranenia a nech sa to stalo 

v ktoromkoľvek  minulom živote v celej línii času bytia tejto bytosti, sa energeticky ako to zranenie 

prejavia aj v živote tu a teraz, ale už nie v tej fyzickej podobe ublíženia a zranenia toho hmotného 

fyzického tela,  ale v tej energetickej rovine začnú tie energie  v nevedomí pôsobiť.  

Vaša spoločnosť sa v súčasnosti priveľmi otvorila sexualite a nedokážete pristupovať citlivo 

a láskavo v tomto období vývoja ľudských bytostí, čiže v puberte,  rovnako k dievčatám ako aj 

k chlapcom, čím si samozrejme vôbec neuvedomujete, že všetky tieto zranenia v tých mladých 

ľudských  bytostiach znovu otvárate.  

Teraz si uvedomte, práve tú rozdielnosť energií, ktoré sa jednak v ľudskej spoločnosti, ale 

aj v tom konkrétnom človeku vytvoria.  

V svojom vnútri je tá ľudská bytosť nesmierne  hlboko zranená, ale navonok vo vzťahu 

k druhým ľudským bytostiam a aj sama k sebe to svoje zranenie prekrýva bezbrehou a neviazanou 

sexualitou, ktorá nepozná hraníc a ktoré voláte - voľná láska, čím to zranenie v tej ľudskej bytosti a  

v jej vnútri sa znásobuje a ešte narastá.  

Je to tak preto, že práve tá  voľná láska jej zoberie a znižuje úctu k sebe samej, zoberie jej 

seba hodnotu a potom tá energia hanby, ktorá je uložená v tom jej vnútri na tých nevedomých 

rovinách, namiesto toho aby sa liečila, tak sa znásobuje. 

Toto sa týka rovnako dievčat  aj chlapcov.  


