
NEROVNOCENNOSŤ – 2.časť 
 

No niečo vo mne mi hovorí, že mi úplne šibe, že to tak nie je, že je to jedno či si ľahnem, 

alebo  či sa postavím, že sa v tom rašelinisku aj tak prepadnem a utopím.  

Tak teraz zase neviem čo mám robiť. 

Tak si chodím v mojom kruhu, ktorý mi vymedzili, do ktorého sa každý ďalší človek bojí 

vstúpiť, lebo má strach, že aj on by bol lepkavý a pritom vôbec nie sú schopní vidieť, že toto je 

neprenosné, že to sa nedá chytiť. 

Z určitej roviny mi to aj vyhovuje, že sú takí sprostí a nevidia to, ale na druhej strane ma to 

hnevá, že ma  vyhodili a vylúčili na okraj spoločnosti, lebo ja by som chcela byť stredobodom 

spoločnosti, aby tie moje schopnosti všetci oceňovali.  

Ale musím sa na oko tváriť, že to chápem, že oni majú strach, aby sa odo mňa nenakazili.  

Sú to takí hlupáci a somári. Vymyslela som si novú hru, ktorú som sa  začala s nimi hrať.  

Začala som robiť lepkavé guličky a  trubičkami  ich na nich fúkam. 

Ja ich tými lepkavýni guličkami ostreľujem a to sa mi veľmi páči.  

Oni vôbec nevedia, kde sa im to zrazu berie na ich šatách, alebo vo vlasoch.  

Úplne sú  z toho zdesení, že sa niekoho chytia a že sa na tie jeho šaty prilepia.  

Ale veď nech si to vyskúšajú, nech vedia aké to je.  

Ja sa tvárim ako neviniatko, že nič neviem a páči sa mi, že mi nevedia nič dokázať.  

Teraz si myslia, že je to choroba a že je veľmi nákazlivá.  

Začali si sami okolo seba vytvárať kruhy do akého pred tým dali mňa.  

No super. Tak a teraz sme si všetci rovnocenní. 

Každý máme okolo seba 5 m kruh a pozeráme sa  na seba. Zase sme všetci ROVNOCENNÍ.  

Akurát oni sú vystrašení ako vyorané myši a ina ja viem prečo to tak je, ale veľmi sa z toho 

teším a mám patričnú radosť, lebo teraz si môžu všetci prežiť to, čo som prežila ja sama, keď ma zo 

spoločnosti odvrhli, keď som sa nemohla s nikým dotýkať a nikto sa so mnou nechcel rozprávať, 

tak nech si to teraz všetci vyskúšajú.  

Tá spoločnosť je úplne zvláštna, úplne sterilná. Každý je sám za seba.   

Ďalší ľudia im začali  nosiť vodu postupne do jednotlivých kruhov, aby sa mohli umývať 

a ten kto sa umyl a otestovali ho e nemá na sebe lepidlo, mohol z toho kruhu vyjsť von. 

Paradox je ten, že keď mi tú vodu priniesli, nechcela som sa umyť, už to nechcem, vyhovuje 

mi to. 

Ja chcem ostať taká aká som a chcem zostať s tým slizom. 

Presne, ako mi bolo povedané, zvykla som si, lebo zvyk je železná košeľa a mne sa to páči.  

Nevadí mi, že musím zostať v tom svojom kruhu, lebo ja viem že keď chcem, tak ich znovu 

všetkých prinútim a budú aj oni v tých kruhoch.  

( Začala vo mne rásť veľmi zvláštna energia, pri ktorej som mala v sebe pocit a zároveň som si to aj myslela,            

že začínam mať obrovskú moc a že rastiem do  nekonečných rozmerov a všetko okolo seba obsiahnem,  ale navonok 

to nikto iný okrem mňa nevidí. ) 

Vyskúšala som si to a JA viem, že mám tú moc ich k tomu prinútiť.  

A tak JA ich nechám tak a môžu si so mnou komunikovať takto na diaľku, alebo aj vôbec.  

Pre mňa je veľmi silný a úžasný pocit, že JA viem, že keď JA budem chcieť, tak každý 

jeden z nich bude zase sám v rovnakom kruhu ako som JA sama.  

JA viem, že si to môžem dovoliť urobiť.  

( Pri každej vete, v ktorej prichádzalo to zvlášte zdôraznené “ JA“ vo mne rástol pocit drzosti, arogancie, 

nadradenosti  a moci nad všetkým  čo je okolo mňa  a nad všetkými ľuďmi okolo mňa.) 



JA to urobím vtedy, keď JA budem chcieť a kedy to oni budú najmenej očakávať, lebo JA 

sa môžem s nimi takto hrať.  

JA  to pravidelne aj robím a oni doteraz neprišli na to, že im to robím JA.  

JA som PÝCHA a veľmi ma to baví, lebo každý má zo mňa strach.  
JA sa takto môžem s každým hrať a kedy JA sama chcem, nie vtedy, keď to chcú druhí a oni 

vôbec nevidia, že JA  ich ovládam a naivne si myslia, že ma môžu poslať preč.  

( Začala som sa postupne smiať, až som sa smiala tak veľmi, že som sa vôbec nedokázala niekoľko minúť prestať 

smiať, ale ten smiech postupne prechádzal to takého mrazivého až zlovestný smiechu.) 

            Ha-ha. 

Ha-ha, ha-ha-ha. 

Ha-haha-ha-hahaha-haha-ha. 

Hahahahaha-haha- hahahaha, hahahahahahahahahahaha. 

            Hahahahahahahahahahahahahahaahahahahahahahaahahahahahahahahahahahaha. 

            Hahahahahahahahahahahahahahaahahahahahahahaahahahahahahahahahahahaha. 

To je taká veľká sranda.  

Je to taká nekonečná hra.  

A táto hra prebieha už nekonečne dlho a v každom zrodení ten nový človek mi naivne sadne 

na ten lep, na tú krásnu lepivú guličku, ktorú na neho vystrelím a začne mať z nej panický strach, že 

prečo ju zrazu má.  

Ten človek nechápe to, že túto guličku  proste nevie oddeliť.  

Aj ked ju oddelí, kedykoľvek sa mi zachce, tak na neho  ďalšiu guličku vystrelím.   

Keďže ten človek vôbec nevie, kedy to urobím, tak si to nevie všimnúť, on iba zrazu zistí, že 

tá gulička tam je a  potom v panickom strachu sám dobrovoľne vytvorí okolo seba ten kruh. 

A už je tam, kde som ho chcela mať.  

ON – ten človek, je rovnaký ako JA sama.  

Potom keď niekto druhý príde na to, že čo to je a pomôže tomu človeku, aby sa očistil                 

a on to aj spraví a zruší ten kruh, nejaký čas ho nechám tak, aby zabudol a prestal byť obozretný 

a JA potom  zase na neho tú guličku vystrelím.  

Takto si to robím stále dookola a veľmi ma to baví.  

Je to tak preto, že sa ma bojíte a nechceli ste ma prijať ako súčasť seba samých.  

A tak JA som sa rozhodla, že sa takýmto spôsobom budem s vami hrať.  

To VY SAMI ste chceli, aby ma nebolo vidieť. 

To VY SAMI ste chceli, aby som išla preč a bola čo najďalej od vás. 

JA som vám vyhovela. Ale JA chcem byť vašou súčasťou a aj prirodzene ňou aj som, takže 

úplne ma vylúčiť nemôžete.  

Keďže ste to nepochopili, tak sa takýmto spôsobom spolu hráme už dlhé veky a namiesto  

toho, aby ste sa naučili so mnou spolupracovať, ste sa rozhodli, že ma zo svojho života vylúčite.  

V tej podstate JA som veľmi hravá, zábavná, veselá, inšpirujúca, neodolateľná, tajomná, 

očarujúca ale aj  nevyspytateľná. 

Avšak pretože ste to nechceli vidieť, tak vám ukazujem tú svoju druhú tvár, aby ste si ma 

všimli a uvedomili si moju prítomnosť, lebo ju dokážete vidieť len vtedy, keď vám spôsobím 

nejakú bolesť. 

Tak sa vám zvedomujem cez túto energetickú rovinu vašej bolesti.  

Ale, ak sa naučíte so mnou spolupracovať, umožním vám vidieť aj tie pozitívne roviny                   

a dokážem priniesť do vášho života aj tú hravosť a  veselosť.  



Na Matke Zemi je všetko v dualite a aj JA - PÝCHA v dualite pôsobím a je len na vás, ktorú 

časť mňa samej sa ako jednotlivci, ale aj ako ľudstvo rozhodnete spoznávať.  

JA-PÝCHA mám veľa podôb, prevtelení, šiat, foriem a je mi  jedno ako to nazvete, ale 

pôsobím vždy tak aj tak, na obidvoch stranách kyvadla.  

Ako príklad vám uvediem závisť, ktorá  na jednej strane dokáže ničiť a zbíjať, ale na druhej 

strane vás pozitívne povzbudí k tomu, aby ste sami v svojom živote niečo dosiahli a zmenili. 

Takže JA nie som len tá zlá, temná a nepotrebná stránka vás samých, ale mám aj tú 

pozitívnu, prospešnú a inšpirujúcu rovinu prostredníctvom, ktorej dokážete kráčať vpred.   

Je len na vás samých ako sa rozhodnete, že ma budete pre seba samých vnímať.  

Rovnako je na vás samých rozhodnutie, ako sa rozhodnete vnímať obrazy, ktoré sú vám 

ukázané. Teda, či budete vidieť to jazero s priezračne modrou tyrkysovou vodou, alebo naozaj 

uveríte, že je pred vami rašelinisko, či močiar plný bahna, v ktorom sa utopíte a ktoré vás stiahne do 

svojich hlbín.  

Vo vašom živote sa stane realitou tá možnosť, ktorú z týchto dvoch predstáv prijmete 

za  vlastnú. Ale keďže všetko je  o skúsenosti a z pohľadu nekonečnosti vášho bytia je jedno, ktorú 

z týchto dvoch skúseností si sami pre seba vyberiete, či to jazero s tyrkysovo modrou vodou, alebo 

rašelinisko plné bahna, lebo v tom dalšom zrodení si môžete vybrať práve tú inú možnosť.  

V konečnom dôsledku je v poriadku aj to, ak zostanete prešľapovať na mieste, lebo v tej 

podstate aj to je vaše rozhodnutie, len potrebujete za neho prijať svoju zodpovednosť, že ste sa tak 

sami rozhodli.  

V okamihu keď  túto ZODPOVEDNOSŤ dokážete prijať, viem vám ukázať aj tie pozitívne 

roviny mňa samej. Ak však tú ZODPOVEDNOSŤ neprijímate, zostávate na tej strane kyvadla, kde 

vám ukazujem tie energeticky bolestnejšie energetické roviny mňa samej.  

Takže v tej podstate som akoby neutrálnym nástrojom, pretože dokážem pôsobiť vo vašom 

vývoji aj negatívnym spôsobom, ale aj tým pozitívnym.  

Záleží len na tom, či dokážete prijímať a niesť svoju vlastnú ZODPOVEDNOSŤ za to, ako 

ste sa VY SAMI  rozhodli.  

Práve tá ZODPOVEDNOSŤ ako taká, je jazýčkom na tých váhach, ktorý 

potom  určuje to, na ktorú stranu toho kyvadla sa pýcha rozhúpe.  

            Je potrebné, aby ste si zapamätali to, že PÝCHA má schopnosť vás oslepiť, 

preto je dôležité, aby ste si uvedomili, že pýcha ako taká vždy predchádza váš pád.  

Ak to preženiete a to na ktorúkoľvek stranu, vždy energeticky spadnete.  

Je potrebné, aby ste sa naučili vnímať tú mieru, čiže veľkosť energie, s ktorou dokážete ešte 

pracovať a ktorú dokážete mať pod kontrolou, aby tá energia vás potom neprevalcovala.  

A tu vždy platí, že menej je viac. V prípade pýchy to doslova platí, že menej je viac.  

Je to doslova len pierko, ktoré môžete používať k tomu, aby ste to kyvadlo rozkývali.  

Nie je potrebná väčšia sila, než sila pierka.  

To pierko úplne stačí, pretože len vtedy tú pýchu dokážete mať pod kontrolou, pretože, ak 

dáte do toho väčšiu silu ako pierko, začne pýcha ovládať vás samých. 

A vtedy má pýcha pod kontrolou vás a nie je to naopak.  

Ak sa tak stane, tak v tom konkrétnom živote sa už veľmi ťažko z osídiel moci pýchy 

dostávate von. Tu jednoznačne platí, že naozaj stačí len veľmi,  veľmi málo. Predstavte si to, ako 

esenciu, ktorú pridávate do jedla, aby ste zvýraznili jeho chuť.  

Je to ako šafrán, čiže veľmi opatrne a veľmi málo, lebo potom už nefunguje, že ona ( pýcha) 

okorení a obohatí váš život, ale stane sa opak toho a ona ( pýcha) vás v tom živote prevalcuje.  


