
POMSTYCHTIVOSŤ, ako dôsledok zákona:  

“Oko za oko, zub za zub“ - 1.časť 
 

Konanie ľudských bytostí v staroveku bolo častokrát ovplyvnené zákonom, ktorý 

vtedy platil a to : „Oko za oko, zub za zub“ a tento zákon vytváral v ľudských bytostiach  

a v celej spoločnosti POMSTYCHTIVOSŤ.   

Ľudská spoločnosť v tom čase všeobecným konsenzom prijímala pomstychtivosť 

ako prostriedok k dosiahnutiu svojich cieľov a  neprijímala čestnosť, lásku, úprimnosť, 

či snahu pomáhať druhým, ale prijímala práve tú pomstychtivosť.  

Uvedomte si ten energetiký rozdiel, ktorý to v tej spoločnosti vytváralo. 

Práve preto je nesmierne dôležité, aké zákony v tej spoločnosti, kde žijete platia, lebo oni 

energeticky tvoria a VY ako ľudia v tej spoločnosti tie dôsledky potom žijete.  

POMSTYCHTIVOSŤ - bola len obrazom tohto zákona: „Oko za oko, zub za zub“.  

POMSTYCHTIVOSŤ - spoločnosť žila a prijala ju ako nástroj svojho bytia.  

POMSTYCHTIVOSŤ - bola pre ľudskú spoločnosť úplne prirodzená, tak ako je dych 

prirodzený pre ľudskú bytosť.  

Takže z uhla pohľadu ľudských bytostí, ktoré sa mstili druhým ľudským bytostiam, oni 

vôbec nič zlé neurobili a práve preto za žiadny zo svojich pomstychtivých skutkov neprijali 

svoju zodpovednosť.  Tieto ľudské bytosti, ktoré sa mstili, ani svoju zodpovednosť nemuseli 

prijať a niesť a ani ju neniesli, pretože celá ľudská spoločnosť ten akt pomsty všeobecným 

konsenzom prijímala ako prirodzený nástroj toho života.  

Toto si teraz uvedomte, lebo toto je ten dôsledok.  

Takýmto spôsobom žilo v tých časoch veľmi veľa ľudských bytostí.  

Aby sa to v ľudskej spoločnosti zmenilo, je potrebné týmto ľudským bytostiam 

vrátiť späť ich zodpovednosť za všetky tieto skutky pomstychtivosti, ktoré oni vykonali, 

aby si ich uvedomili a niesli ťarchu svojich skutkov a aj cítili  tiaž tej vlastnej 

zodpovednosti, aby potom tá zmena v ludskej spoločnosti, mohla nastať.  

Avšak práve preto, že pomstychtivosť bola prijímaná všeobecným konsenzom, ako 

prirodzený nástroj toho života, nie len tá konkrétna ľudská bytosť, ktorá sa mstila, to nevidela, 

ale ani tie ostatné  ľudské bytosti, to vtedy nevideli.  

Tie ostatné ľudské bytosti potom častokrát obviňovali a vinili samé seba za to čo sa stalo, 

pretože nepochopili, že to čo sa stalo, bol akt pomsty. Nikto z tých ostatných ľudí nevidel, že tie 

skutky sa dejú v energiách pomstychtivosti a že je to akt pomsty, pretože toto poznanie im bolo 

skryté.  



Preto tie ľudské bytosti, ktoré sa mstili,  mohli beztrestne a bez prijatia vlastnej 

zodpovednosti všetky tie akty pomstychtivosti vykonať, pretože tak, ako zostala skrytá podstata 

toho konania pre tú ľudskú bytosť, ktorá sa mstila, zostalo to skryté aj pre ostatné ľudské 

bytosti. Je potrebné, aby ste si uvedomili, že za tou pomstychtivosťou je nesmierne veľká pýcha.  

A práve tá pýcha vám to všetko skryla, pretože ona sa dokáže prezliecť za čokoľvek.  

A tak potom nevidíte podstatu toho, čo sa v skutočnosti deje. 

A to platilo vtedy a platí to aj dnes. 

Aby ste dokázali vidieť tú objektívnu pravdu, naozaj potrebujete byť v svojom strede.  

Ak ste akýmkoľvek spôsobom vychýlený zo svojho stredu a to do akejkoľvek strany, 

nedokážete tú objektívnu pravdu vidieť a vtedy je pre vás tou objektívnu pravdou len vaša 

vlastná osobná a subjektívna pravda, ktorú ste prefiltrovali cez svoj vlastný uhol pohľadu.  

Toto je to doležité, aby ste si uvedomilli.  

Pokiaľ nie ste v strede, nedokážete vidieť objektívnu pravdu.  

Práve preto ste to v tej minulosti nevideli a nedokázali vidieť, lebo bolesť z toho čo sa 

stalo, ktorá tie ľudské bytosti zasiahla,  ich preklopila do pozície obete.  

A tam máte zase pýchu obete a táto pýcha obete ich zaslepila a nedovolila im vidieť 

práve  to, čo sa skutočne stalo.  

Tu je potrebné, aby ste si uvedomili, že to je vedomá spolupráca hláv pýchy, lebo na 

jednej  strane máte nesmierne veľkú pýchu ľudskej bytosti, ktorá sa mstila, či už v prejavenej 

pýche nadradenosti, alebo  v skrytej pýche pozície obete a ona dokázala potom vytvoriť tú 

pýchu  obete aj vo všetkých ostatných ľudských bytostiach, ktorým sa mstila.  

A tak pýcha znásobuje a rodí samú seba a chytá do tých svojich osídiel druhé ľudské 

bytosti a to  najmä do pýchy obete, lebo toto ťažko rozoznávate a ona tak stále strháva viac 

a viac ľudských bytostí.  

A tým, že ich pýcha obete zaslepí, oni vôbec nedokážu vidieť objektívnu pravdu toho, čo 

sa stalo, ani toho čo sa naozaj deje.  

Toto je to, čo sa v tej starovekej spoločnosti dialo.  
 

Rozpoviem vám príbeh krásnej, mladej ženy menom Judita.  

Judita bola nalezencom.  

Matka ju porodila  tajne, počas splnovej noci, v neďalekom lese, ktorý bol pri osade, kde žila. 

Mladá žena dievčatko  po narodení, zabalila do látky, ktorú mala práve po ruke a vrátila sa do osady, 

aby dievčatko položila pred dvere rodiny, o ktorej bola presvedčená, že jej malú dcérku prijmú, že ju 

vychovajú, že sa o ňu dobre postarajú tak, aby jej nič nechýbalo. 

 A tak sa aj stalo. 



Rodina ráno počula plač malého dieťaťa a tak sa prostredná dcéra išla pozrieť,  kde vlastne 

dieťa plače a našla pred dverami ich domu, položené  na zemi novonarodené dieťa- dievčatko.  

Mladé dievča zdvihlo dieťa zo zeme a prinieslo ho do kuchyne, kde sedela celá rodina. Stará 

matka, ako najstarší žijúci člen rodiny, potom rozhodla, že si dievčatko nechajú a postarajú sa oňho, 

keď im ho takýmto spôsobom poslal Boh.   

Dievčatku dali meno Judita. 

Judita vyrastala spolu s ostatnými deťmi v rodine a napriek tomu, že jej nič potrebné 

nechýbalo, bola stále nespokojná a chcela pre seba viac ako mali ostatné deti, pretože mala  v sebe 

pocit, že jej niečo chýba a že ona dostáva menej.  

Časom sa Judita začala na ostatné deti v rodine hnevať, pretože si myslela, že oni dostávajú 

viac ako ona a najmä začala žiarliť na najmladšiu dcéru v rodine, ktorá jej bola vekovo  najbližšie 

a  bola od nej staršia len o štyri roky. 

 Najmladšia dcérka v rodine sa volala Miriam a mala v podstate podobný osud ako Judita. Po 

narodení malej Miriam, matka v noci vykrvácala a zomrela, takže ani jedno z týchto dvoch dievčatiek 

nepoznalo svoju matku. 

V tých časoch sa ženy v rodinách učili umeniu liečenia a k tomu potrebovali poznať  všetko 

o liečivých bylinách. Učili sa všetko o rastlinách, ktoré rástli v celom okolí, kde žili,  ústnym podaním 

od starších žien, ale aj svojimi vlastnými skúsenosťami  a tak  spoznávali  účinky jednotlivých rastlín 

a bylín, tie liečivé, ale aj tie škodlivé.  

Judita sa rozhodla, že ona sa naučí využívať  práve tie škodlivé účinky rastlín a tajne 

spoznávala ako pôsobia  jedovaté rastliny na zvieratá. Časom sa naučila aké množstvo rastliny treba 

použiť a aký silný odvar treba pripraviť, keď chcela vyvolať  len zvracanie, či nevoľnosť a aký silný 

odvar je potrebné pripraviť, aby spôsobil smrť.   

Začala vyrábať z jedovatých rastlín tinktúry a častokrát si potom odskúšala účinok tej, ktorej 

rastliny aj na jednotlivých členoch rodiny, v ktorej vyrastala a tajne im do čaju pridávala rôzne 

množstvo tinktúry a tak im spôsobovala  nevoľnosť alebo  zvracanie. 

Keď Judita vyrástla, stala sa z nej nesmierne krásna, mladá žena a bola široko-ďaleko 

vychýrená krásavica, ktorá na seba priťahovala žiadostivé pohľady mužov.  

Judita si uvedomovala svoju nevšednú krásu a tak bola veľmi pyšná a namyslená, pretože bola 

iná ako ostatné mladé ženy, mala alabastrovú pokožku, svetlé vlasy a jasné zelené oči a preto sa 

správala k ostatným ženám nadradene a povýšene a k mužom  veľmi vyzývavo.  

Netrvalo dlho a Judita stala sa milenkou mnohých  mladých mužov, ktorí dychtivo túžili po 

jej nevšednej kráse a najmä po jej štíhlom, fyzickom tele. 


