
POMSTYCHTIVOSŤ, ako dôsledok zákona: 

“Oko za oko, zub za zub“ - 3.časť 

 

Za Miriam sa potom postavil nielen jej milovaný manžel, ale aj ostatné ženy z rodiny a všetky 

odsúdili konanie Judity a jej milenca, ktorí spoločne toto zasadnutie rodinnej rady zinscenovali na 

čas, kedy bol manžel Miriam preč z domu a tak nemohol chrániť svoju manželku. 

 Judita nikdy nedosiahla anulovanie sobáša Miriam a muža, ktorého si ona sama vybrala za 

svojho manžela. Dosiahla pravý opak toho čo chcela, pretože nielen tento muž, ale aj všetky ženy 

z rodiny ju potom vylúčili z rodiny, pretože v skutočnosti nebola členom rodiny a bola nalezencom. 

Judita sa potom rozhodla kruto pomstiť všetkým ženám v rodine za to, že sa postavili za 

Miriam a ona nedosiahla to, čo sama pre seba chcela. Pýcha nadradenosti a povýšenosti, Juditu potom 

preklopila do pozície obete a ona v svojej nesmiernej pýche obete bola presvedčená, že má právo sa 

pomstiť všetkým ženám v rodine, ktoré sa za Miriam postavili. 

Keď sa ostatné dievčatá a mladé ženy, s ktorými Judita spoločne vyrastala,  vydali a oni potom 

buď  naďalej žili v osade spolu so svojimi rodinami, manželmi a deťmi,  alebo aj keď odišli  spolu so 

svojimi manželmi žiť inam, tak sa im všetkým časom pomstila tak, že otrávila ich manželov, alebo  

otrávila  celú ich rodinu, takže im otrávila manžela a aj ich deti. 

Ani jedna z tých žien potom nepochopila a neprijala to, že jej manžel bol otrávený.  

A rovnako ani jedna z tých žien nepochopila, že jej rodina bola otrávená ako akt pomsty.  

Preto všetky tie ženy potom vinili samé seba za smrť svojho manžela a milovaných detí, lebo 

nepochopili, že ich smrť bola aktom pomsty a oni vôbec nevideli a nepochopili, že ich milovaný 

manžel a deti boli otrávené.  

A nielen tie ženy to nevideli, ale nikto z tých ostatných ľudí, ktorí spolu s nimi vtedy 

v osade žili, nevideli, že tieto skutky sa diali v energiách pomstychtivosti a že to bol akt veľmi 

krutej pomsty, pretože toto poznanie im bolo skryté. Preto Judita mohla beztrestne a bez 

prijatia zodpovednosti vykonať všetky tieto akty svojej krutej pomstychtivosti.  

Judita v svojej pýche obete bola presvedčená o tom, že keď ona nedosiahla svoje šťastie tým, 

že by sa stala manželkou muža, ktorého si ona sama pre seba zvolila a vybrala za svojho manžela, tak 

ani ostatné ženy nemajú žiadne právo byť šťastné po boku svojich manželov a detí a práve preto ich 

postupne všetkých otrávila. 

Judita sa pomstila aj svojmu milencovi – mladšiemu bratovi muža, ktorého milovala, ale 

v tomto prípade otrávila jeho manželku a obidve deti, pretože on nedodržal svoj sľub, ktorý jej dal, 

že urobí všetko pre to, aby sa ona mohla stať manželkou jeho staršieho brata.  



Jediným mužom, ktorého Judita neotrávila a ktorého nechala žiť, bol muž, ktorého milovala, 

avšak on o ňu nikdy neprejavil vôbec žiadny záujem. 

Judita sa pokúsila otráviť aj Miriam, ale tento pokus jej našťastie nevyšiel a Miriam to prežila. 

Po tejto udalosti sa Miriam spolu so svojím manželom rozhodli opustiť spoločenstvo, v ktorom žili a 

presťahovali do inej krajiny, kde ich Judita už nenašla. 
 

Tak, ako zostala skrytá podstata Juditinho krutého konania nielen pre ňu samotnú, 

zostalo to skryté aj pre ostatných ľudí, pretože to nedokázali v pýche obete, ktorá aj ich 

všetkých potom zaslepila, vôbec vidieť.  

Je potrebné, aby ste si teraz uvedomili, že za tou POMSTYCHTIVOSŤOU je nesmierne 

veľká PÝCHA.  A práve PÝCHA im to všetko skryla, pretože PÝCHA sa dokáže prezliecť za 

čokoľvek a preto nikto z nich nevidel podstatu toho, čo sa v skutočnosti dialo. 

A uvedomte si, že stačí jedna osoba, jeden jediný človek, aby sa tak dialo.  

Teraz, keď to máte zvedomené, tak si uvedomte, koľko tých druhých ľudských bytostí 

tá pýcha do tej priepasti obete dokázala stiahnuť a stačí, že tak konal len jeden jediný človek.  

Uvedomte si teraz silu pýchy obete.  

Toto bolo Poznanie, ktoré vám v bolo zobrané a preto si vôbec neuvedomujete, akou 

veľkou silou na vás tieto energie pýchy obete pôsobia.  

Treba si uvedomiť, že tieto vzorce pomstychtivosti, ktoré sa vytvorili ako dôsledok tohto 

zákona: „Oko za oko, zub za zub“, máte zapísané v svojich nevedomých rovinách a oni pôsobia 

z vášho podvedomia a rozpúšťajú sa len vtedy a jedine vtedy, keď je ľudská bytosť 

v POKORE.  Upozorňujem vás na to, aby ste si uvedomili, že aj keď je človek vedomý a snaží 

sa žiť v súlade s Vesmírnymi zákonmi a príde nejaká situácia, kde vznikne tá krivda či 

nespravodlivosť, ako táto nevedomá rovina vás stále dokáže ovládať.  

Uvedomte si ako sú tieto nevedomé vzorce správania veľmi silné, lebo aj vedomý človek 

a vyspelá bytosť, rovnako pod vplyvom týchto nevedomých vzorcov častokrát v svojich 

myšlienkach skĺzne k tomu, že sa chce mstiť.  
 

Hovorím vám to preto, aby ste si uvedomili silu nevedomých vzorcov, ktoré máte v sebe 

a v svojom nevedomí zapísané.  

A tým chcem povedať to, že napriek všetkému čo sa deje, je dôležité a potrebné, aby ste 

si v sebe zachovali Lásku a Súcit a prestali súdiť druhé ľudské bytosti,  keď pod vplyvom 

nejakých udalostí tieto vzore v tom ich podvedomí  takýmto spôsobom s nimi zamávajú. 

Pretože práve táto energia toho odsúdenia a akéhokoľvek posudzovania, hodnotenia či 

súdenia,  podporuje energiu pomstychtivosti.  

A toto je uzatvorený kruh.  



Toto si dobre uvedomte, lebo akékoľvek súdenie, odsudzovanie či posudzovanie 

podporuje energiu pomstychtivosti.  
 

A teraz sa Ťa spýtam, vieš čo je za tým všetkým?  Nie neviem. 

Odpoveď: NEPRIJATIE.   

Toto je potrebné, aby ste si uvedomili. 

NEPRIJATIE ako také a to akékoľvek NEPRIJATIE čohokoľvek, vám zoberie 

POKORU a automaticky vás preklopí do pozície a pýchy obete, ktorá vám zatvorí a zaslepí váš 

vnútorný zrak a VY sa stanete slepými ľudskými bytosťami. 

A toto je  uzatvorený kruh. 


