
NEROVNOCENNOSŤ – 2. časť 

Dôsledkom energie LENIVOSTI potom rovnako vzniká NEROVNOVÁHA a 

NEROVNOCENNOSŤ,  ako aj dôsledkom iných nástrojov, ktoré strach vytvoril k tomu, aby 

NEROVNOCENNOSŤ na Matke Zemi podporoval . 

Tým ďalším nástrojom, ktorý strach používa, je CHAMTIVOSŤ.  

Tieto dva nástroje strachu a to LENIVOSŤ a CHAMTIVOSŤ najviac podporujú 

vytváranie NEROVNOCENNOSTI v ľudskej spoločnosti a na Matke Zemi a sú navzájom 

veľmi úzko previazané a rovnako sa navzájom podporujú.  

Uvedomte si teraz ako ovplyvnili tieto dva nástroje strachu a to  lenivosť a chamtivosť,  vývoj 

ľudstva v priebehu celých dejín a uvedomte si  ako sa navzájom podporovali a vytvárali tak energiu 

NEROVNOCENNOSTI na Matke Zemi. 

Doslova explóziou nerovnocennosti, bolo obdobie, keď sa vytvorilo ako platidlo peniaze.   

Vtedy sa prestala ctiť práca, ktorá bola potrebná a vynaložená na výrobu tovarov, ktoré ste si 

navzájom medzi sebou vymieňali.  

Peniaze ako také sa dajú veľmi ľahko vytlačiť a znásobiť tými, ktorí majú tú moc, že ich 

vydávajú.  

V súčasnosti už za peniazmi vo všeobecnosti nie je práca ľudských bytostí, ako to bolo 

v minulosti, kedy za tým konkrétnym tovarom a produktom,  ktorý človek predával, bola hodnota 

jeho vlastnej práce, ktorú vynaložil .  

Takže  peniaze ako také, energeticky stále pomáhajú k tomu, aby sa tie nožnice 

NEROVNOCENNOSTI vo vašej ľudskej spoločnosti roztvárali čím ďalej, tým viac.   

Z toho všetkého potom vyplýva práve to, čo na začiatku posolstva v tej otázke bolo povedané, 

že tá nerovnováha nielen v tých partnerských vzťahoch bola vo všeobecnosti ukotvená vo 

vašej  spoločnosti, ale je uplatňovaná aj  v postavení, v práci a aj v rodinách. 

Je to tak preto, že v súčasnosti vo vašej ľudskej spoločnosti vo všeobecnosti rozhoduje muž. 

A muž rozhoduje práve preto, že on je fyzicky mocnejší a cez túto fyzickú silu si sám pre seba 

uchmatol to vyššie postavenie na tom hierarchickom rebríčku moci. 

A práve preto muž má vyššie postavenie v spoločnosti a jeho práca je lepšie platená, má 

rozhodovacie slovo a právomoci a tak stále platí to, čo povie muž.  

Tým sa zároveň porušuje Vesmírny zákon slobodnej vôle. 

Zákon slobodnej vôle: :1časť:https://posolstvalasky.sk/?p=160, 2.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=166 
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Keďže mnohé ľudské bytosti sa nemôžu rozhodovať slobodne, v súlade so svojou 

slobodnou vôľou, tak neprijímajú za tieto svoje rozhodnutia ZODPOVEDNOSŤ, čím sa veľmi 

ľahko dostávajú do pozície obete,  z ktorej potom v tej podstate koná celá ľudská spoločnosť.  

Deje sa tak práve preto, že tí jednotlivci nedokážu zobrať ZODPOVEDNOSŤ sami za 

seba, ale prijímajú za svoje vlastné rozhodnutia, rozhodnutia tých ľudských bytostí, ktoré na 

tom hierarchickom rebríčku moci sú spoločensky postavení nad nimi.  

Pokiaľ sa práve ľudské bytosti ako jednotlivci nenaučia prijímať svoju vlastnú 

ZODPOVEDNOSŤ za svoje rozhodnutia, nie je možné, aby sa vrátila naspať do vašej 

spoločnosti ROVNOCENNOSŤ.  

 

Je to tak preto, že keď oni neprijali svoju ZODPOVEDNOSŤ za to  ako sa v konečnom 

dôsledku rozhodli a konali, vinia potom z toho čo príde do ich života druhé ľudské bytosti a stále 

zotrvávajú vo vzťahu k sebe samým v pozícií obete.  

Pokiaľ sa ľudská bytosť nachádza v pozícií obete, je zaslepená pýchou obete a nedokáže 

vnímať objektívnu realitu svojho života, ale prijala falošnú ilúziu, ktorá jej bola predostretá 

a ponúknutá práve cez tie ľudské bytosti, ktoré stoja hierarchicky nad ňou. 

Táto ľudská bytosť si potom neskôr v plynutí času, práve voči týmto druhým ľudským 

bytostiam vytvorí neodpustenie a pocit viny.  

Je to začarovaný kruh, z ktorého len veľmi ťažko nachádzate cestu von, pretože v prvom 

rade potrebujete prijať ZODPOVEDNOSŤ za to, že ste sa nechali VY SAMI zmanipulovať 

a že ste sa rozhodli  síce  „slobodne“ , ale len tak, ako vám niekto iný povedal, že je správne, 

keď sa práve takto rozhodnete. 
 

A práve za toto svoje rozhodnutie potrebujete prijať ZODPOVEDNOSŤ.   

Až keď túto ZODPOVEDNOSŤ prijmete v hlbokom uvedomení si a poznaní  vlastnej 

ZODPOVEDNOSTI, vráti sa do vášho srdca späť SÚCIT,  aby ste si to mohli  ODPUSTIŤ 

v prvom rade SAMI SEBE.  

Až keď to ODPUSTÍTE  SAMI SEBE, stanete sa ROVNOCENNOU bytosťou vo vzťahu 

k tej druhej ľudskej bytosti, ktorou ste sa nechali ovplyvniť a zmanipulovať. 

A je jedno, či to boli vaši rodičia, súrodenci, starí rodičia, kamaráti, alebo váš kolega  

v práci, nadriadený, majiteľ firmy, minister, či predseda vlády. 

Až  keď prijmete svoju ROVNOCENNOSŤ naspäť,  dokážete to tej druhej ľudskej 

bytosti ODPUSTIŤ.  

Toto je uzatvorený kruh. 
 

 



Poviem vám to ešte raz z opačného uhľa pohľadu. 

Práve energia MILOSTI ODPUSTENIA vám prinavráti späť vašu ROVNOCENNOSŤ, 

aby ste pochopili, že nie ste žiadnou obeťou, ale vy sami ako ľudská bytosť ste ZODPOVEDNÝ 

za to, ako sa vo vzťahu k sebe samým rozhodujete a chováte. 

Až keď prijmete späť svoju vlastnú ZODPOVEDNOSŤ vo vzťahu k tým ľudským 

bytostiam, ktoré hierarchicky stoja nad vami, prestanete samých seba považovať za 

menejcennú bytosť a obeť. 

A potom to dokážete ODPUSTIŤ tým ľudským bytostiam, ktorým ste pred tým dovolili, 

aby vás klamali a manipulovali  a túto NEROVNOCENNOSŤ v svojej chamtivosti  alebo 

lenivosti vytvorili.  

Toto je uzatvorený kruh. 

 

           V tomto procese vytvárania NEROVNOCENNOSTI zohráva dôležitú úlohu energia HNEVU. 

Ak dovolíte, aby sa vo vás vytvoril HNEV do takej miery, že vám zoberie a spáli váš 

SÚCIT, automaticky sa preklopíte do POZÍCIE OBETE.  

Tento proces sa udeje nevedome a ani si ho nestihnete uvedomiť.  

V pozícií obete vám práve energia pýchy skryla celú podstatu toho čo sa udialo a stali 

ste sa menejcennou bytosťou voči tej ľudskej bytosti, na ktorú sa hneváte.  

Práve vaša pýcha obete tú druhú ľudskú bytosť povýšila nad vás samých a hoci 

nevedome vy sami ste túto NEROVNOCENNOSŤ vytvorili.  

Preto je pre vás samých veľmi dôležité, uvedomovať si svoje vlastné emócie, vedieť čo 

cítite, naučiť sa s emóciami pracovať, prijímať ich,  prepúšťať ich zo svojho energetického 

poľa, aby ste sa dokázali stále napĺňať LÁSKOU a SÚCITOM. 

Ľudská bytosť, ktorá je naplnená hnevom zotrváva v pozícií obete a hoci to nevidí, 

energeticky vytvára na Matke Zemi NEROVNOVÁHU.  

Práve z energie NEROVNOVÁHY sa potom vytvára NEROVNOCENNOSŤ.  

NEROVNOCENNOSŤ v súčasnosti prestúpila celou vašou spoločnosťou a tak ju žijete, 

lebo ona zasahuje do vašich životov, či to chcete alebo nie, či si to uvedomujete, alebo nie 

a zasahuje všetky sféry vášho bytia v celej ľudskej spoločnosti. 

NEROVNOCENNOSŤ ako taká, je veľmi úzko previazaná s energetickou rovinou PÝCHY. 

  

 

 


