
 

ÚCTA a CHAMTIVOSŤ - 1.časť 
 

 

Chamtivosť a závisť sú  sestry, ktoré spolu pôsobia v jednom kruhu.  

Chamtivosť vytvára závisť a závisť vytvára chamtivosť . 

Tie ľudské bytosti, ktoré závidia  chcú v svojej chamtivosti vlastniť majetky, statky, hory, 

lúky, polia či pozemky tých druhých.  

V svojej závisti sú slepí a nevidia, že  veľkosť majetku, úrodnosť pôdy,  lúk, lesov, či polí  

je  priamo úmerná tomu s akou Láskou  je im dávaná starostlivosť.  Nevidia  to, že táto pôda, hory, lesy, 

lúky a polia sú tak úrodné práve vďaka energii LÁSKY, ktorá im je  dávaná  a s ktorou sa ľudské bytosti 

o svoj majetok o tú pôdu, hory, lesy, lúky a polia starajú.  

A to  je to, čo  v svojej zaslepenosti  nevidia, že tú úrodnosť a harmóniu stvorila energia LÁSKY 

a tak dostanú  strach, ktorý ovládne ich srdcia, že prečo práve oni nevlastnia ten majetok,  tú úrodnú pôdu, 

hory, lesy, lúky a polia a chcú, aby  sa  to všetko zmenilo v ich prospech a preto všetko zničia svojou 

chamtivosťoua. 

Pretože tak ako chamtivosť si zobrala na pomoc strach, ktorý ich ovládal, zostal tento strach  

prebývať aj v ich srdciach a rovnako ako oni zničili život tých pôvodných rodín, ktoré tú pôdu, 

lesy, lúky, polia či majetok vlastnili, zničil a ovládol potom strach aj ich samých. 

A takto sa Láska a radosť z vašich životov a z toho miesta, kde žijete,  stráca pre vás všetkých, nie 

len pre  tie ľudské bytosti, ktoré ten majetok, či tú  pôdu pôvodne vlastnili. 

A tak energia strachu a závisti, ktorú chamtivosť vytvorí k tomu, aby sa zničili rodiny  tých, ktorí 

ten majetok, či tú pôdu pôvodne vlastnili a na nej s Láskou pracovali,  sa energia strachu  vráti aj k tým, 

ktorí tú chamtivosť v sebe vytvorili a zničí aj ich šťastie a ich rodiny. 

A stane sa tak preto, že v celom Vesmíre pôsobí  a platí Zákon zachovania energie a práve preto                   

platia vaše príslovia: „Kto druhému jamu kope, sám do nej padá“, a platí aj druhé príslovie: „S čím 

bojujete,  to vás samých zahubí“.  

Preto strach, ktorý vytvoríte, sa k vám vráti a zobrie vám vaše šťastie i radosť, ktorú ste predtým 

žili. Preto všetko to, čo ste naplánovali a vytvorili, aby ste tým zničili život jednej rodiny, to sa k vám 

vráti a zasiahne vaše rodiny rovnakou silou v mieste, kde žijete. 

A na začiatku ľudské bytosti svojím chtíčom, chamtivosťou, závisťou a manipuláciou iba 

využívali sľuby rôznych inštitúcii a organizácií, ktoré ovládali spoločnosť, k vytvoreniu strachu medzi 

ľuďmi, ale to bola práve tá energia, ktorá sa k vám ľudským bytostiam  potom  neskôr ako dieťa 

inkvizície vrátila, keď tieto inštitúcie zistili, že tým chtíčom a chamtivosťou ľudí  a manipuláciou môžu 

získavať majetok pre seba.  

A inkvizícia takto so strachom vám brala vaše majetky, rodinné šťastie a radosť vášho 

života a bytia. 

A vytvorili ste si to sami, pre seba samých. 

A vytvorili ste si to svojou neprajnosťou, závisťou, chtíčom, chamtivosťou, lenivosťou a tým, 

že ste nedopriali druhým, aby mohli úsilie a ovocie svojej práce užívať, aby si ho mohli sami pre 

seba užiť. 

A tento model chamtivosti a obohacovania sa ľudských bytostí  prebýva vo vašej spoločnosti 

do dnešných dní, kedy sa však deje skryte, pod  rúškom politických strán a rôznych fondov, kde sa 

na úkor vašej práce, práce mnohých rúk ľudských bytostí, obohacujú tí, ktorým sa na jednej 



strane síce nechce pracovať, ale na druhej strane chcú užívať ovocie, ktoré ste VY svojou prácou 

vytvorili. 

A tento spôsob bytia týchto ľudských bytostí vytvára v ľudskej spoločnosti nesmierne silný 

pocit krivdy a  nespravodlivosti, ktorý potom dlhé veky v ľudskej  spoločnosti prebýva a dokáže                

ju touto energiou veľmi ľahkým spôsobom manipulovať. 

Tá objektívna pravda je často krát skrytá za reťazenie mnohých manipulácií, ktoré sú veľmi 

ťažko viditeľné a potom ten pocit krivdy dokáže manipulovať veľké davy ľudských bytostí a tak sa 

vytvárajú ďalšie krivdy, neprávosti a nespravodlivosť. 

A týmto energia strachu ako taká, ukotvuje samú seba v ľudskej spoločnosti, pretože VY 

ako jednotlivci veľmi ľahko strácate Vieru a Dôveru v seba samých i v spoločnosť ako takú, 

pretože sa z vašej spoločnosti stratila PRAVDA  a SPRAVODLIVOSŤ. 

A to je ďalší uzatvorený kruh, ktorý strach vo vašej ľudskej spoločnosti používa k tomu,       

aby posilňoval svoje vlastné postavenie. 

A princíp, ktorý strach používa, je rovnaký dnes, ako bol  aj v minulosti.  

Len okolnosti sú rozdielne.                 

Ale spôsob, ktorým sa to ovocie práce tých druhých ľudských bytostí jednoducho ukradne tým, 

ktorí ho vytvorili pre tých, ktorý sa o to nijakým spôsobom nepričinili, je stále rovnaký. 

A toto je tá veľká nespravodlivosť, pretože to ovocie, ktoré práca prináša, neslúži na osoh 

tým, ktorí sa o to ovocie pričinili. 

Toto je základný princíp nespravodlivosti, ktorý pôsobí vo vašej ľudskej spoločnosti  

od čias, kedy sa z nej stratila ROVNOCENNOSŤ a vytvorila sa hierarchia moci, lebo ona 

vytvára nerovnocennosť ľudských bytostí a prisvojuje si ovocie z práce tých ostatných 

ľudských bytostí. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


