
NEROVNOCENNOSŤ – 3. časť 

NEROVNOCENNOSŤ v spolupráci s jednotlivými hlavami pýchy, potom rodí tie ďalšie 

hlavy pýchy ako sú všemocnosť, neomylnosť, nedotknuteľnosť a pýchu rozmarnosti.  

V tom konkrétnom živote, v ktorom ako ľudská bytosť v sebe  zrodíte ktorúkoľvek z týchto 

nadstavbových hláv pýchy, čiže pýchu všemocnosti, neomylnosti, nedotknuteľnosti, alebo pýchu 

rozmarnosti, nedokážete už s týmito hlavami pýchy pracovať tak, aby ste to v sebe zmenili.  

Pohybujete sa v extrémnych rovinách pomyselného kyvadla, kedy sa nachádzate práve 

v niektorej z týchto hláv pýchy, ak v nej práve konáte, alebo sa preklopíte veľmi hlboko do pozície 

obete, ale ani v jednom prípade , nedokážete vnímať objektívnu  realitu svojho života a bytia.  

Nedokážete konať zo svojho stredu a zo svojho srdca.  

A hoci to ako ľudská bytosť nevidíte, nevedome tvoríte NEROVNOVÁHU,  čím 

podporujete ukotvovanie NEROVNOSTI a NEROVNOCENNOSTI jednak sami v sebe, ale aj 

v ľudskej spoločnosti, ktorej ste súčasťou a samozrejme aj na celej Matke Zemi.  

V tom konkrétnom živote sa nedokážete navrátiť do svojho stredu, lebo ste úplne stratili 

poznanie o POKORE a pohybujete sa v energetickej rovine PÝCHY, takže buď pokorujete 

samých seba, alebo v svojej pýche nadradenosti, povýšenosti a nadutosti ponižujete 

a pokorujete druhé ľudské bytosti.   

Energetická rovina pýchy vás úplne pohltila a zovrela do svojej moci a musíte sa narodiť 

znovu, aby ste sa pokúsili v tom novom zrodení ako ľudská bytosť zostať v strede, aby sa tá pýcha, 

ktorá sa vo vás vytvorila v tom predchádzajúcom živote, mohla vo vás rozpustiť.  

Ale ani v tom ďalšom živote sa vám to nemusí podariť a tak opäť vytvoríte nerovnováhu, 

ktorej dôsledkom je energia NEROVNOCENNOSTI, ktorá sa znovu na Matke Zemi posilní. 

A toto je energetický dôsledok toho,  prečo v súčasnosti NEROVNOCENNOSŤ v ľudskej 

spoločnosti žijete, či to chcete alebo nie, či si to uvedomujete, alebo nie.  

V mnohých a mnohých životoch ste sami v sebe vytvorili nerovnováhu, ktorá ako ten 

energetický dôsledok tú NEROVNOCENNOSŤ zrodila.  
 

Otázka : A ako z toho môžeme vyjsť von?  

Odpoveď: Rovnakým spôsobom,  ako ste to vytvorili a to znamená, že v prvom rade 

musíte začať sami od seba.  

Až keď dokážete prijať ROVNOCENNOSŤ k SEBE SAMÝM,  môžete vrátiť  späť 

ROVNOCENNOSŤ aj do vašej ľudskej spoločnosti a potom následne aj na Matku Zem. 

NEROVNOCENNOSŤ pomáhala na Matke Zemi ukotvovať  nielen pýcha, ale 

v rovnakej miere aj STRACH práve prostredníctvom rôznych predsudkov a dogiem, ktoré ste 

ako ľudské bytosti prijali a zapísali do kolektívneho vedomia celého ľudstva.  



Aj keď sa teraz už snažíte pracovať na vytvorení ROVNOVÁHY  

a ROVNOCENNOSTI vo vašich rodinách, aj čo sa týka pracovnoprávnych vzťahov a 

v postavení muža a ženy v spoločnosti, stále nedokážete prijať ROVNOCENNOSŤ – tú 

energetickú ROVNOCENNOSŤ v esencii života, ktorá je uložená v mužskej spermii. 

S týmto sú spojené najmä mnohé rodové predsudky.  

A je to aj dôsledok otrokárstva ako takého.  

Otrokárstvo je spojené s prostriedkami strachu, o ktorých som vám už povedal a ktoré 

strach vytvoril k tomu, aby pomáhali NEROVNOCENNOSŤ na Matke Zemi ukotvovať a to je 

chamtivosť a lenivosť.  

Otrokárstvo však nie je len záležitosťou obdobia kedy do Severnej Ameriky,  ale aj do Európy  

a iných častí zeme,  boli vyvážení ľudia z Afriky ako otroci na ťažkú prácu, kedy ich život nemal 

žiadnu cenu,  ale tento princíp sa vo vývoji ľudstva a mnohých civilizácií,  ktoré na Matke Zemi žili, 

opakoval veľakrát, nespočetne veľakrát. 

Vždy sa tak stalo, keď na Matke Zemi vzrástla chamtivosť, ktorá ako svoju sestru priniesla 

lenivosť, kedy ľudské bytosti, ktoré sami seba povýšili nad tie ostatné ľudské bytosti a potom  

využívali prácu ostatných ľudských bytostí pre svoje vlastné pohodlie, získanie majetku a moci, 

vytvorenie a posilnenie vlastnej bezpečnosti bez toho, že by oni sami pre to niečo urobili, alebo 

k tomu akýmkoľvek spôsobom prispeli. 

Ak sa na Matke Zemi vplyvom zmeny myslenia ľudských bytostí,  vytvorí energeticky 

viacej energie slobody, pochopenia, porozumenia a prijatia vlastnej ZODPOVEDNOSTI 

a strach si uvedomí, že začína strácať moc nad ľudskými bytosťami, snaží sa priniesť do 

ľudskej spoločnosti  nepochopenie, neporozumenia, obavy, nespokojnosť a očakávania 

prostredníctvom, ktorých začne zase ľudí rozlišovať  na jednej strane  tých „dobrých, lepších 

a hodnotnejších“ a na druhej  strane zase na tých „zlých, menejcenných, neposlušných“  

a podobne.  

Strach to dokáže urobiť takým spôsobom, že podsunie ľudským bytostiam opäť 

myšlienku, aby sa navzájom porovnávali, hodnotili, posudzovali, kritizovali, súdili a odsúdili 

a oni prijmú túto jeho hru a prvotnú manipuláciu strachu a práve cez energie,  ktoré sa takto 

v ľudskej spoločnosti vytvoria, dosiahne strach to, že sa ľudská spoločnosť  rozdelí na tých, 

ktorí sú viac a na tých, ktorí sú menej. 

 VY SAMI si to ani neuvedomíte, ale v tej podstate je to energia PÝCHY, ktorá to všetko 

vytvorí, ale vám zostane skrytá. 

Pýcha potom tým ľudským bytostiam,  ktoré sú „viac“ ponúkne rôzne výhody voči tým 

druhým ľudským bytostiam,  ktoré sú „menej“  a tak sa priepasť medzi nimi ešte viacej 

roztvorí.  



Týmto spôsobom krok za krokom strach v spolupráci s pýchou opäť vytvorí 

hierarchický systém moci a nadvlády jedných ľudských bytostí nad tými druhými.   

Toto je uzatvorený kruh. 

Takýmto spôsobom to funguje už veky, nielen vo vašej civilizácií, ale aj v mnohých ďalších, 

ktoré tu boli pred vami.  

V podstate každá civilizácia, ktorá žila na Matke Zemi a to aj v rámci Atlantídy, skončila 

vtedy, keď tie ľudské bytosti,  ktoré v rámci toho hierarchického rebríčka moci stáli najvyššie,                         

si vytvorili sami v sebe presvedčenie, že oni majú právo vlastniť čokoľvek, prečo sa oni sami rozhodli 

a čo si sami pre seba vybrali, bez ohľadu na to, že tým zoberú akékoľvek práva tým druhým a to 

vrátane práva na život iným ľudským bytostiam.  

A toto súvisí s tým, že PRÁVO NA ŽIVOT je posvätné.  

V PRÁVE NA ŽIVOT ste absolútne všetci ROVNOCENNÍ bez ohľadu na to, akú veľkú 

falošnú ilúziu ste si v sebe vytvorili a kde v rámci toho hierarchického rebríčka moci stojíte a či 

to prijímate alebo nie, alebo či si to uvedomujete alebo nie, v PRÁVE NA ŽIVOT ste si 

absolútne všetci ROVNOCENNÍ.  

Práve keď sa energeticky dostanete do tohto bodu, že toto právo na život začnete porušovať, 

tak ako keby ste sa energeticky preklopili na opačnú stranu a začali ste kráčať po ceste svojho 

vlastného vyhynutia, alebo záhuby a môžete to nazvať akokoľvek chcete. 

A toto platí nie len pre civilizácie, ale rovnako to platí aj pre národy, rody a rodiny. 

Môžete to vidieť aj vo vašej histórii na mnohých kráľovských rodoch,  pretože keď sa do tohto 

energetického bodu dostali, tak zanikli a to jednak tým, že buď sa navzájom vyvraždili, alebo aj tým, 

že nemali žiadnych potomkov, pretože žiadne duše sa nechceli do tohto rodu inkarnovať.  

Keď tá miera NEROVNOCENNOSTI, ktorú takýto rod, rodina, spoločnosť alebo civilizácia 

energeticky vytvára, presiahne tzv., kritickú hodnotu,  z ktorej ako keby už niet cesty späť, tak sa do 

takéhoto rodu už žiadna duša nechce narodiť a preto takéto rody a rodiny v histórii potom zanikli.  

To čo platí v malom, rovnako platí aj vo veľkom, takže to isté platí aj pre krajiny a civilizácie.  

Život ako taký je všade vo vesmíre posvätný a je rovnocenný.  

A toto platí aj pre Matku Zem.  

V súčasnosti tie energetické nožnice NEROVNOCENNOSTI ako ľudská civilizácia, žiaľ 

stále otvárate, ale neprekročili ste zatiaľ tú kritickú hodnotu, takže stále existuje možnosť 

návratu vašej civilizácie naspäť k ROVNOCENNOSTI.  

Dôležité je to, aby ste si uvedomili, že je potrebné, aby ste prestali očakávať, že to za vás urobí 

niekto druhý : matka, otec, manžel, manželka, starí rodičia, sestra, brat, kamarát, sused, kolega, šéf, 

vláda, proste ktokoľvek druhý.  

Uvedomte si, že to tak  nie je, musíte to urobiť  za seba len VY SAMI !  


