
NEROVNOCENNOSŤ – 3.časť 
 

Pýcha je  veľmi špecifický nástroj života ľudskej bytosti, ktorým môže ľudská bytosť svoj 

život okoreniť, pozdvihnúť ho, ozvláštniť, aby jej priniesol pozitívne energie do života, ale ak tá 

ľudská bytosť použije tej pýchy veľa, tak tomu svojmu životu pridá horkastú chuť blenu, veľmi 

nepríjemnú, ako jedlo, ktoré sa potom nedá zjesť a naozaj tie energie, ktoré potom tá pýcha 

vytvorí,  v tom konkrétnom živote, nedokážete stráviť.  

A ako hovoríte, že s jedlom rastie chuť, potom rovnako rastie aj pýcha a je jedno, na 

ktorej strane kyvadla sa nachádza, či je skrytá a pôsobí v pozícii obete, alebo je viditeľná 

a pôsobí v tom postavení toho pyšného, nadradeného a nadutého človeka. 

Ak dokážete pýchu udržať energeticky v rovine pierka, uvedomujete si a vnímate 

ROVNOCENNOSŤ ŽIVOTA ako takého a vnímate ROVNOCENNOSŤ všetkých bytostí.  

Ak sa vaša pýcha vychýli z polohy tohto pierka a to na jednu či druhú stranu, tak 

v každom ďalšom bode polohy tohto kyvadla, vám do života prináša NEROVNOCENNOSŤ.  

Uvedomte si, že ten priestor, v ktorom sa kyvadlo pohybuje a v ktorom dokážete 

vnímať a cítiť ROVNOCENNOSŤ ŽIVOTA ako takého, je veľmi malý.  

A naopak platí, že priestor, v ktorom sa to kyvadlo pohybuje a v ktorom tá 

NEROVNOCENNOSŤ narastá a pôsobí je veľmi veľký.  

Čím ste viacej vzdialený od rovnovážnosti toho kyvadla a je to jedno na, ktorú stranu, 

tak tá NEROVNOCENNOSŤ, s ktorou sa VY ako ľudská bytosť pozeráte na život okolo seba 

je väčšia.  

Rovnako to platí na spoločnosť ako takú.  

Čím je väčšia pýcha, nadradenosť, nadutosť a povýšenosť tej spoločnosti, tým je 

v nej väčšia NEROVNOCENNOSŤ a tým je daný väčší priestor hierarchii moci, ktorá 

v tej spoločnosti pôsobí. Samozrejme potom platí, že tým viacej táto spoločnosť tú 

NEROVNOCENNOSŤ uplatňuje aj vo vzťahu k iným bytostiam a iným formám 

života na Matke Zemi. 
  

Je to tak preto, že ROVNOCENNOSŤ je nedeliteľne spojená s POKOROU.  

          Ak ľudská bytosť nemá v sebe POKORU, nedokáže vnímať ROVNOCENNOSŤ 

ako takú a súvisí to práve s tým, že táto ľudská bytosť potom neprijíma a nedokáže 

prijímať ZODPOVEDNOSŤ za svoje vlastné rozhodnutia.  

Rovnako platí, že čím je väčšia pýcha v ľudskej bytosti, tým menej dokáže 

prijímať ZODPOVEDNOSŤ za svoje rozhodnutia, pretože má menej POKORY 

v svojom srdci.  

Toto rovnako platí aj pre ľudskú spoločnosť ako takú.  

Súvisí to presne s tým na čo si sa ma spýtala: „že ja predsa môžem,  ja môžem čo len chcem, 

ja môžem všetko čo chcem“.  

Uvedomte si teraz, že práve toto je v súčasnosti naozaj motto vašej spoločnosti tu a teraz.  

Zároveň je to motto aj mnohých ľudských bytostí - vás ako jednotlivcov.  

Opäť je to previazané a súvisí to s pýchou chamtivosti ako takou, pretože ste povýšili 

súkromné vlastníctvo nad všetko a myslíte si, že na tých kúskoch zeme, ktoré ste si podľa ľudských 

zákonov kúpili a v svojej chamtivosti tú zem vnímate, ako svoj majetok, si môžete robiť čokoľvek, 

úplne všetko  čo len VY SAMI chcete, ale práve toto je tá nesmierne veľká a falošná ilúzia, ktorú 

vo vás vytvára pýcha chamtivosti.  



Pritom nevidíte, že tento kus zeme vám vôbec nepatrí a nikdy vám patriť nebude a nikdy 

vám patriť ani nemôže, pretože to je telo Matky Zeme.  

Uvedomte si teraz, že neprijímate  ROVNOCENNOSŤ MATKY ZEME vo vzťahu 

k SEBE  SAMÝM, pretože keby ste ju prijímali, tak by ste nikdy takýmto spôsobom neuvažovali.  

Ale v svojej pýche, nadradenosti, nadutosti a falošnej hrdosti na to, že VY ste predsa ľudská 

bytosť, si myslíte, že na tom kúsku zeme, ktorý se si kúpili, si môžete urobiť, čo len chcete. 

 Doslova čokoľvek, čo si VY SAMI zmyslíte.  

Pritom vôbec nevidíte súvislosti a zákonitosti života tej bytosti, ktorou MATKA ZEM je. 

Tak sa častokrát stane, že na tom kúsku zeme, o ktorom si v svojej pýche nadradenosti a nadutosti 

myslíte, že vám patrí, urobíte veci, ktorých dôsledky sú nedoriezne, lebo sa tým poškodili iné 

prepojenia a väzby, ktoré súvisia s tou bytosťou, ktorou MATKA ZEM je, a ani nevidíte, že od 

toho, aby ona bola zdravá a mohla správne fungovať, závisí aj váš život. 

Práve preto žiaľ ničíte podmienky pre život najmä sebe samým, pretože z pohľadu tejto 

bytosti - Matky Zeme, je váš život nepredstaviteľne kratší, ako ten jej a ona v nekonečnosti svojho 

bytia si dokáže vyliečiť rany, ktoré jej svojou činnosťou spôsobíte, ale pre vás je ten čas počas, 

ktorého sa ona vylieči a uzdraví nepredstaviteľne dlhý k tomu, aby ste ho dokázali prestáť tak, aby 

ste tu na jej povrchu VY SAMI ako ľudské bytosti mohli žiť.  

V súvislosti s týmto posolstvom sa opäť musím vrátiť k vode a stromom, pretože oni sú živé 

bytosti, ktoré však VY nepovažujete za ROVNOCENNÉ vo vzťahu k sebe samým.  

Neuvedomujete si, že voda a stromy dostali  dar života, aby vám – ľudským bytostiam 

pomáhali ten život na Matke Zemi zachovať.  

         Žiaľ VY to stále nevidíte, lebo vo svojej pýche, tieto bytostí neprijímate ako ROVNOCENNÉ.  

Vrátil som sa k tomu preto, lebo v tejto dobe je veľmi dôležité toto Poznanie, aby ste si ho 

uvedomili, pretože ešte stále máte čas k tomu, aby ste zastavili toto svoje pyšné a arogantné konanie 

a prestali ste ničiť stromy a vodu na Matke Zemi, lebo oni sú tie bytosti, ktoré bytostne potrebujete 

zachovať na Matke Zemi k tomu, aby ste tu VY SAMI ako ľudské bytosti mohli žiť.  

Keďže opakovanie je matkou múdrosti, tak som vám toto Poznanie pripomenul aj v tomto 

posolstve, pretože skutočnosť, že tak nekonáte, je vemi úzko prepojená práve s tou 

NEROVNOCENNOSŤOU a NEÚCTOU k ŽIVOTU, ktorá v súčasnosti na Matke Zemi prevláda.  

Nie je to len rovina NEROVNOCENNOSTI medzi vami ako ľudskými bytosťami, ale je to 

tá rovina NEROVNOCENNOSTI v širších súvislostiach, ktorá sa týka všetkých foriem života a aj 

samotnej Matky Zeme ako takej.  
 

A vrátim sa k vode. 

           Keďže voda pre zachovanie života na Matke Zemi je bytostne dôležitá a VY si ju nedokážete 

ctiť a prijímať ju ako ROVNOCENNÚ formu života na Matke Zemi, môže sa v krátkom čase stať, 

že ju Matka Zem z povrchu stiahne do svojich útrob, aby ju tak dokázala chrániť pre budúce 

generácie, pre tie ďalšie civilizácie a formy života, ktoré sem potom prídu po vás.  

Je to tak preto, že voda okrem toho, že má dar života, dar očisťovania, má aj  dar  pamäte. 

Takže to, čo do vody vložíte,v nej potom pretrváva veľmi dlhý čas.  
            Keďže v súčasnosti vodu znečisťujete toxickými látkami a ona prestáva byť pitná, je 

potrebné ju chrániť pre nasledujúce generácie. Toto je dôležité, aby ste si uvedomili a aby sa tie 

ľudské bytosti z vás, ktoré to ako poslanie svojej duše prijali a s týmto poslaním sa na Matku 

Zem  narodili, zobudili. Aby ste si uvedomili poslanie s ktorým ste sem prišli a aby ste začali túto 

vodu chrániť sami pre seba, svoje deti, svojich vnukov, pravnukov, pre nasledujúce generácie, pre 

zachovanie života vás ľudských bytostí na Matke Zemi.  



Vedzte, že ochrana tejto vody musí prísť zdola, lebo nepríde od tých, ktorým ste odovzdali 

právo, aby za vás rozhodovali, pretože oni sú zviazaní rôznymi sľubmi, službami, službičkami a tak 

majú strach konať, aby o to svoje postavenie, peniaze a moc neprišli.  

Tu pôsobí rovina strachu a preto je naivné si myslieť, že budú konať práve tí, ktorí by v tej 

podstate konať mali, pretože im to ten strach nedovolí.  

Preto je potrebné, aby ste sa spojili zdola, aby ste konali v JEDNOTE za ochranu vody ako 

zdroja života pre budúce generácie a teda i pre samých seba, pretože sa opätovne  na Matku Zem 

narodíte ako deti svojich detí, alebo vnúčat či pravnúčat. 
(Vysvetlené je to v posolstve:VODA, 1časť: https://posolstvalasky.sk/?p=368, 2.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=371,  

3.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=374, 4.časť:https://posolstvalasky.sk/?p=377) 
             

Teraz sa vrátim k stromom.  

Vaše fyzické telá boli skonštruované tak, že k svojmu životu potrebujete dýchať kyslík.  

Tvorba kyslíka, je na Matke Zemi zabezpečovaná práve prostredníctvom bytostí a to 

ROVNOCENNÝCH BYTOSTÍ vo vzťahu k vám - ľudským bytostiam a to sú STROMY.  

Stromy sú rovnako inteligentné ako VY SAMI. 

Stromy vnímajú Lásku a vnímajú aj strach. 

Stromy sa starajú o svoje potomstvo, vytvárajú spoločenstvá, v ktorých si navzájom 

pomáhajú a  vo vzťahu k vám - ľudským bytostiam, nemajú jedinú vec a tou je EGO.  

Práve preto stromy ako také nebojujú.  

V súčasnosti ste ako ľudské bytosti svojou činnosťou spôsobili to, že počet stromov na 

Matke Zemi dosiahol kritickú hranicu.  

Ak bude naďalej klesať počet stromov, tak nestihnú vyprodukovať dostatočné množstvo 

kyslíka, ktorý je potrebný k tomu, aby vaše fyzické telo a najmä vaše vnútorné orgány boli 

dostatočným spôsobom okysličované. Ak nebudete mať dostatok kyslíka, začnete ako ľudská 

bytosť chorľavieť, nie len na ochorenia, ktoré v súčasnosti poznáte, ale vzniknú mnohé ďalšie nové 

ochorenia, ako dôsledok nedostatku kyslíka v krvi a okysličovania vašich vnútorných orgánov.  

Toto je rovina, ktorá je priamo previazaná na vaše fyzické telo rovnako ako voda.  

Preto je potrebné, aby ste vrátili spať ROVNOCENNOSŤ života vo vzťahu k týmto formám 

života, aby sa mohla obnoviť rovnováha na Matke Zemi.  

Vrátil som sa k tomu preto, že ten čas počas, ktorého to môžete zastaviť, aby ste neprešli tú 

kritickú hranicu, kedy už nebude možná cesta späť, je len veľmi krátky a nepočíta sa na stovky 

rokov, sú to naozaj desiatky rokov, v ktorých ešte máte čas k tomu, aby ste tento nepriaznivý vývoj 

na Matke Zemi zastavili.  
(Vysvetlilené je to v pososltve: STROMY, 1.časť:https://posolstvalasky.sk/?p=336, 2.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=339 

a v ďalšom posolstve: STROMY A ICH POSLANIE,  1.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=349,   

2.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=352  3.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=357 4.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=359) 
  

Uvedomte si, že ste toto koleso roztočili práve kvôli vašej vlastnej chamtivosti. 

Chamtivosť nie je  nič iné, ako pýcha.  
Je to jedna z jej hláv a túto chamtivosť roztáčate nielen vo vzťahu k Matke 

Zemi ako takej, čiže k tomu, že ju chcete vlastniť a privlastňujete si jej telo za svoj 

majetok, ale túto chamtivosť roztáčate aj vo vzťahu k sebe samým, čiže k tomu ako 

chcete vlastniť jeden druhého, ako chcete mať viac ako ten druhý a je úplne jedno či 

sú to autá, domy, šperky, šaty, pozemky, peniaze, milenci či milenky, alebo akékoľvek 

iné formy v tom hmotnom vyjadrení vášho fyzického pôžitku, lebo  vždy je za tým 

pýcha chamtivosti. 
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