
NEROVNOCENNOSŤ – 4. časť 

Aby ste NEROVNOVÁHU a NEROVNOCENNOSŤ zmenili vo vašej ľudskej 

spoločnosti, v prvom rade sa potrebujete vrátiť k ROVNOCENNOSTI vy sami a to každý 

jeden z vás sám za seba.  

Potrebujete začať žiť tú ROVNOCENNOSŤ sami za seba a voči sebe samým. 

To je prvý krok, ktorý potrebujete urobiť a ktorý si potrebujete uvedomiť.  
 

Otázka: A ako to dosiahnuť? 

Odpoveď: Potrebujete prijať, že vy sami ste vytvorili energiu menejcennosti a to tým, že ste 

sami pokorovali seba samých, alebo ste dovolili aby vás iné ľudské bytosti ponižovali a pokorovali.  

Je to veľmi hlboké uvedomenie, lebo môžete to vnímať  nie len ako slová, lebo za nimi 

je nesmierne veľké množstvo energií, ktoré ste voči sebe samým vytvorili, alebo ktoré ste prijali 

a uložili do svojich energetických rovín a sú to energie nehodnosti, zlyhaní, bezmocnosti, 

nemohúcnosti, bezradnosti, beznádeje, nedôvery voči sebe samým, smútku, hnevu a nenávisti, 

ktoré ste sami v sebe tvorili,  ale ktoré ste nedokázali prepúšťať.  

Počas toho ktorého konkrétneho života, v ktorom ste tieto energie vytvorili, ale nedokázali ste 

s nimi nič urobiť a ani ste ich neprepustili, tak ste s týmito energiami ako ľudská bytosť zomreli.  

A keďže platí Vesmírny zákon zachovania energie, sú tieto energie stále vašou súčasťou.  

Sú uložené vo vašich energetických telách a pomocou nich sa vytvárajú vzorce 

správania, ktoré potom z nevedomých rovín pôsobia a vy sa podľa nich rozhodujete a konáte.  

Toto všetko si potrebujete uvedomiť, odhaliť, pochopiť a potom prijať,  že to tak je. 

Potrebujete prijať za to svoju ZODPOVEDNOSŤ, že ste to VY SAMI ako ľudská bytosť 

vytvorili,  aby ste potom mohli byť požehnaný SÚCITOM a v tom SÚCITE to dokázali sami 

sebe ODPUSTIŤ. 

 Až keď všetky tieto energie rozpustíte, práve tým ODPUSTENÍM a prepustíte ich zo 

svojich energetických rovín,  vrátite sami sebe späť svoju ROVNOCENNOSŤ.  

Toto je uzatvorený kruh. 
 

Až vtedy, keď dokážete samých seba vnímať ako ROVNOCENNÚ ľudskú bytosť vo 

vzťahu k tým ostatným, vysielate  zo svojho stredu LÁSKU a konáte s láskyplným srdcom, 

ktoré je naplnené SÚCITOM  k sebe samým, aj všetkým ostatným.   

Vtedy sa prestanete preklápať do prejavenej pýchy tej nadradenej, povýšenej 

a všemocnej ľudskej bytosti,  ale aj do skrytej pýchy tej bezmocnej a poníženej obete.  

Ako ROVNOCENNÁ ľudská bytosť konáte vo vzťahu k všetkým ostatným ľudským 

bytostiam ROVNOCENNE, pretože zo svojho stredu dokážete konať v LÁSKE a SÚCITE.  



Len energia LÁSKY a SÚCITU v tej POKORE 

vytvára energiu ROVNOCENNOSTI na Matke Zemi.  

Toto je uzatvorený kruh. 

Zákon zachovanie energie: 1.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=247, 2.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=250,  

3.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=254, 4.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=256,   

 

Keď toto dokážete ako jednotlivec a vaše srdce je naplnené Láskou a Súcitom, vysielate 

energiu Rovnocennosti vo vzťahu k všetkým ľudským bytostiam, ale ak nie ste v strede, tvoríte 

z nerovnovážnych polôh a buď tvoríte tú energetickú  nerovnováhu z pozície pýchy obete,  alebo 

z pýchy tej nadradenej a všemocnej ľudskej bytosti a tieto energie potom vysielate k ostatným 

ľudským bytostiam a keďže platí Vesmírny zákon  zrkadlenia, tak práve to,  čo k tým druhým 

ľudským bytostiam vysielate, vám potom oni zrkadlia.  

Samozrejme platí, že energia,  ktorú vy vysielate sa vám potom cez ten odraz zrkadla 

znásobená vracia späť.  

Takže ste to vy sami, kto tvorí energiu ROVNOCENNOSTI alebo 

NEROVNOCENNOSTI.  Nie je to nikto iný !  Ste to len vy sami ! 

 Niektoré súvislosti tohto procesu ste si ako jednotlivci začali uvedomovať už koncom 

devätnásteho storočia, práve vďaka tomu, že začal pôsobiť veľký duch času Archanjel Michael, ktorý 

vám ako svoj dar priniesol energiu SLOBODY.  

A tak sa vo vašej spoločnosti postupne začínajú určité vzťahy meniť práve vďaka tomu, že si 

ich uvedomujete ako jednotlivci. Deje sa tak preto, že ste ich zmenili sami v sebe a vo svojom vnútri  

a tak ste zmenili aj  energie, ktoré vy sami tvoríte a vysielate do spoločnosti, ktorej ste súčasťou.  

Práve preto sa to potom zmení aj v tej spoločnosti.  

Nefunguje to však opačne. A to si uvedomte. 

Preto sa začalo postupne meniť aj postavenie žien v rodinách, aj v pracovnoprávnych 

vzťahoch, ale stále tá NEROVNOCENNOSŤ tu pôsobí a pôsobí práve preto, lebo si ju ženy zatiaľ 

nevrátili sami sebe. Tento proces nie je o mužoch, ale je o žene ako takej.  

Žena si sama potrebuje energeticky vrátiť späť svoju ROVNOCENNOSŤ sama sebe 

a dôsledkom toho bude skutočnosť, že sa to prejaví aj v tej spoločnosti. A tak to je. 

Tu by som chcel upozorniť alebo upriamiť vašu  pozornosť na jednu skutočnosť.  

Je veľmi dôležité, aby žena ako taká, keď dokáže prijať a potom rozpustiť v sebe všetky tie 

bolesti a negatívne emócie,  ktoré si v línii času uložila v svojich energetických centrách, rovinách a 

telách, je potrebné aby zostala bdelá, aby dokázala vidieť manipulácie pýchy,  ktorá sa ju bude snažiť 

preklopiť do pozície tej nadradenej, múdrejšej, lepšej a krajšej ľudskej bytosti ako je muž, ale aby 

zostala v strede vo svojom srdci.  

https://posolstvalasky.sk/?p=247
https://posolstvalasky.sk/?p=250
https://posolstvalasky.sk/?p=254
https://posolstvalasky.sk/?p=256


Je potrebné, aby zostal súcit v srdci ženy a pomáhal jej tvoriť jej život a bytie 

v POKORE  a ÚCTE k iným prejavom života a k iným formám života, aby sa vám nestalo, že 

by sa žena ako taká preklopila do tej prejavenej pýchy nadradenosti nad mužom,  pretože by 

potom vytvárala rovnako veľkú nerovnováhu, ako pred tým vytváral muž a rovnako by sa 

tvorila na Matke Zemi NEROVNOCENNOSŤ,  ako ju tvoril muž. 

Toto súvisí s uvedomením si poslania ženy matky na Matke Zemi.  

V súčasnosti ako keby málo žien dokázalo vidieť,  čo je poslaním ženy matky na Matke Zemi.  

Je to tak preto, že v dôsledku tej vytvorenej nerovnováhy a nerovnosti veľmi veľa žien stojí 

alebo v nich prevláda mužská energia.  

Práve preto si potrebujú ženy dať pozor na to, aby sa nepreklopili do mužskej energie, ale aby 

v tej ROVNOCENNOSTI zostali v ženskej energii a tak dokázali prijať naspäť svoje poslanie. 

Ak sa tak nestane, začnú ženy s mužmi bojovať o nadvládu nad zemou, pretože ich k tomu 

bude nútiť mužská energia, ktorá je v ich vnútri momentálne v prevahe.  

Takže je potrebné, aby ženy,  keď  sami sebe ODPUSTIA a prijmú svoju 

ROVNOCENNOSŤ vo vzťahu k mužom, dovolili sami sebe, byť opäť ženami v tom svojom 

posvätnom poslaní. Ak je žena v ženskej energii a prijíma svoje posvätné poslanie, má veľmi 

veľkú úctu k životu ako takému a vtedy žena nebojuje.  

Často krát sami hovoríte, že keby vládli ženy, tak by nikdy žiadne vojny neboli.  

Áno je to tak, ale len v prípade, ak žena zostane v ženskej energii a prijala svoje posvätné 

poslanie, byť MATKOU.  

Ak sa žena preklopí do mužskej energie, rozhoduje sa a koná rovnako ako muž a v tomto 

prípade tú NEROVNOCENNOSŤ na Matke Zemi podporuje a vytvára a rovnako ako aj muž.  
 

Teraz sa vrátim ešte pôvodnej otázke. 

Skutočnosť, že nedokážete prijímať ROVNOCCENOSŤ esencie života, ktorá je uložená 

v mužskej spermii a ktorú nesie ktorákoľvek z ľudských rás, súvisí a je veľmi úzko previazaná 

práve s tým, čo ste ako ľudská spoločnosť a rôzne civilizácie energeticky vytvorili v obdobiach, 

kedy na Matke Zemi prekvitalo otrokárstvo a to v akejkoľvek jeho forme.  

Je to rovnaké ako tie mlyny.  

Tu máte túto NEROVNOCENNOSŤ v sebe ukotvenú.  

Avšak táto NEROVNOCENNOSŤ je veľmi hlboko vo vás zapísaná a ukotvená.  

Aby ste ju dokázali rozpustiť, potrebovali by ste sami v sebe a to zase každý jeden z vás sám 

za seba, rozpustiť všetky tie negatívne energie bolestí, krívd, ponížení, zlyhaní, nehodností, nenávisti, 

pomstychtivosti, neprajnosti, krutosti, neodpustení, zúfalstva, pocitov vín a absolútnej beznádeje, 

ktorá sa v obdobiach kedy táto NEROVNOCENNOSŤ vo forme otrokárstva bola na Matke Zemi 

tvorená a ukotvovaná.  


