
NEROVNOCENNOSŤ – 5. časť 

Jedná sa nielen o posledné obdobie otrokárstva, ktoré je vám z histórie známe a  o ktorom 

máte natočených aj veľa filmov, ale treba si uvedomiť, že to sú  aj mnohé iné obdobia a uvedomte si,  

že je to aj veľmi veľká časť histórie Egypta. To sú tisíce rokov, počas ktorých táto 

NEROVNOCENNOSŤ bola naozaj veľmi krutým spôsobom na Matke Zemi ukotvovaná.  

A práve z touto NEROVNOCENNOSŤOU súvisí tá skutočnosť, že stále nedokážete prijať tú 

ROVNOCENNOSŤ tej esencie života, ktorú v sebe nesie mužská spermia,  nech by to bola 

akákoľvek ľudská rasa, lebo tu sa vôbec nejedná o tú rasu, ale tu ide o tú esenciu života.  

ESENCIA ŽIVOTA, ktorú v sebe nesie mužská spermia, je absolútne 

ROVNOCENNÁ, rovnako ako vám to bolo na začiatku ukázané s tými mlynmi.  

A toto súvisí s tým, že ŽIVOT ako taký je ROVNOCENNÝ.  

ŽIVOT má posvätné právo sa zrodiť v takej forme, akú si sám pre seba vybral.  

Je to SLOBODNÉ a VEDOMÉ rozhodnutie ŽIVOTA.  

Tu sa prelínajú dve roviny tvorenia. Jedna je vedomá, ktorá ide z roviny duší, a druhá žiaľ vo 

väčšine prípadov je nevedomá, ktorá ide z roviny ľudských bytostí.  

Málokedy ako ľudské bytosti tvoríte vedome ten nový život.  

Málokedy sa tak stane, lebo v tom vedomom tvorení, tvoríte spolu s tou dušou, ktorá sa má 

narodiť. Častokrát je však vaše tvorenie úplne nevedomé a tak vedome tvorí len  rovina duše.  

Keďže vaše tvorenie - vás ľudských bytostí,   je nevedomé, nedokážete prijímať to slobodné 

rozhodnutie tej roviny duší a potom v neprijatí posvätnosti života, konáte proti rozhodnutiu tej duše.  

Opäť tu veľmi výrazným spôsobom vstupuje do tohto procesu ZODPOVEDNOSŤ.  

V tej podstate je to nezodpovednosť vás ľudských bytostí, ktoré za svoj spôsob 

sexuálneho života neprijímate svoju ZODPOVEDNOSŤ. 

Pretože keby ste plne zodpovedne pristupovali k svojmu sexuálnemu životu, tak by ste ten 

nový život tvorili vedome v spolupráci so slobodným a vedomým rozhodnutím duše toho dieťaťa, 

ktoré sa prostredníctvom vás zrodí.  

Táto oblasť vášho života, je žiaľ v súčasnosti veľmi dehonestovaná.  

Bola vytvorená falošná ilúzia sexuálnej slobody vo vzťahu muža a ženy, ktorá má nahradiť 

ten posvätný partnerský vzťah, kde muž a žena v tom posvätnom spojení vzájomnej Lásky môžu 

vedome zrodiť ten nový život v spoločnom slobodnom rozhodnutí aj s dušou toho dieťaťa.  

         Toto poznanie vám bolo zámerne vzaté a  nahradené falošnou slobodou v sexualite muža 

a ženy, kedy to bolo stiahnuté do energetickej roviny uspokojovania svojho fyzického tela.  

Ale ľudská bytosť nie je len o tom fyzickom tele. Je oveľa viac.  



Je to o tom, aby ste si začali veci uvedomovať v širších súvislostiach a vrátili sa viac 

k vnímaniu podstaty toho kým ste, lebo ľudská bytosť nie je len to fyzické telo.  

Tu sa na chvíľu zastavím pri potratoch.  

Je veľká manipulácia, ktorá v súčasnosti prebieha s mladými ženami, kedy im je zámerne 

podsúvané, že oni majú právo sa kedykoľvek slobodne rozhodnúť a ísť na potrat a prerušiť 

tehotenstvo, ktoré u ich vzniklo, ak ho oni samé považujú za nechcené.  

Lenže ich slobodné rozhodnutie bolo, že mali sexuálny pomer s mužom a  je jedno či ho mali 

len pre potešenie svojich fyzických tiel,  alebo či medzi týmito ľudskými bytosťami prúdila Láska.  

Dôsledkom ich rozhodnutia a ich konania sa zrodil nový život, ktorý sa zrodil z vôle 

a slobodného rozhodnutia duše,  ktorá sa prostredníctvom tej ženy rozhodla narodiť. 

Tá žena sama slobodne konala tak, že zrodenie tohto života umožnila.  

Preto je potrebné, aby tá žena  prijala ZODPOVEDNOSŤ za svoje konanie a nepristupovala 

potom  tak ľahkovážne k potratom ako takým, pretože za každým z nich je nový život.  

Áno samozrejme platí, že v prostredí bezpodmienečnej lásky to duša toho dieťaťa tej 

žene ODPUSTÍ a zároveň tá duša vie, že v nekonečnosti bytia sa raz narodí ako dieťa tejto 

bytosti, ale nemusí sa tak znova stať v tom konkrétnom živote.  

Následne si práve tieto mladé ženy, ktoré uveria týmto manipuláciám s ich vedomím, vytvoria 

obrovské pocity viny a neodpustení,  ktoré nedokážu v tom živote voči sebe samým spracovať 

a odnášajú si ich so sebou a v svojich energetických rovinách do ďalších životov, kedy sa im potom 

stane, že ani nevedia prečo, ale aby sa im takáto situácia  znovu nezopakovala, tak nedovolia sami 

sebe,  aby sa stali matkami a to ani vtedy, keď sa veľmi túžia stať  matkou.   

Toto sú tie paradoxy, ktoré nevidíte, pretože  tieto energetické roviny zatiaľ nedokážete voľne 

vnímať.  Takto si tú bolesť tá žena v sebe samej v tom ďalšom živote ešte viac prehĺbi. 

Vždy si potrebujete uvedomiť dôsledky svojich skutkov v širších súvislostiach, lebo sa vám 

nemusia vrátiť späť energie,  ktoré ste vytvorili,  v tom istom živote, v ktorom ste ich vytvorili, ale 

dôsledky tých energii budete prežívať až v tých nasledujúcich životoch.  

Toto je dôsledok Vesmírneho zákona zachovanie energie. 

Toto je vedomá manipulácia žien, tými ľudskými bytosťami, ktoré tieto princípy, s ktorými 

strach dokáže ovládať ľudské bytosti, poznajú.  

Práve preto potom vznikajú rôzne kampane, aby do osídiel strachu,  bolesti, neodpustení, 

pocitov vín a bojov mohli chytiť ďalšie ľudské bytosti. 

Toto je proces, ktorý sa deje v línii času a v tom konkrétno živote sa nemusí naplniť, ale 

pôsobí v tých ďalších inkarnáciách, kde následne týmto ľudským bytostiam vytvára ďalšiu bolesť 

a  tak si strach týmto spôsobom zabezpečuje svoje pôsobenie aj cez ďalšie inkarnácie.  



Tým, že do ďalších životov sa tieto ženy narodia s pocitom bolesti, neodpustenia a pocitov 

vín k sebe samým, majú v svojich nevedomých rovinách práve cez ten pocit viny, bolesti, nehodnosti 

a zlyhania vytvorený pocit MENEJCENNOSTI. 

Tieto ženy potom častokrát nedokážu samé seba vnímať ako ROVNOCENNÉ ľudské bytosti, 

pretože zlyhali a neodpustili si to a tak pokorujú samé seba, lebo tým, že nemôžu mať dieťa, tak sami 

seba preklopia do pozície obete a vnímajú sa ako menejcenné.  

V tomto prípade nemusí ich muž, či manžel urobiť vôbec nič a tieto ženy sami seba aj tak  

vnímajú ako menejcenné.  Ten muž môže svoju ženu milovať, on ju môže prijímať ako rovnocennú 

bytosť, ale ona samú seba neprijíma ako rovnocennú  bytosť. Tá energie NEROVNOCENNOSTI sa 

opäť tvorí, ale v tomto prípade ju tvorí sama žena  a  nie muž.  

Aj takýmto spôsobom si strach zabezpečuje vytváranie energie NEROVNOCENNOSTI do 

nasledujúcich inkarnácií, čiže do vašej  budúcnosti.  
 

Otázka: Ako z toho von?  

Odpoveď: Je dôležité a potrebné, aby táto žena v hlbokom spojení so svojou vlastnou 

dušou to mohla pochopiť, aby to mohla prijať voči sebe samej a aby si to ODPUSTILA.  

Práve tým ODPUSTENÍM  sebe samej si ona vráti naspäť tú ROVNOCENNOSŤ voči 

svojmu partnerovi a potom je dôležité, aby bez podmienok prijala, že je ROVNOCENNOU 

ľudskou bytosťou  aj vtedy, keď nie je matkou.  

Tu pôsobí ďalšia energetická rovina vo vašej spoločnosti, ktorú strach vytvoril k tomu, 

aby v týchto ženách ten pocit menejcennosti mohol stále vytvárať a podporovať, pretože je 

všeobecne veľký tlak v spoločnosti práve na tú skutočnosť, že žena má byť matkou, že je to jej 

povinnosť. Ak sa tak nestane, žena si nesplnila povinnosť, ktorá jej vyplýva voči manželovi 

a spoločnosti ako celku. Ale je to falošná ilúzia, ktorú strach vytvoril, že je to povinnosťou ženy.  

Práve naopak, je to slobodné rozhodnutie ženy a je to aj slobodné rozhodnutie duše toho 

dieťaťa či sa chce cez tú ženu narodiť, aby mu ona ako matka vytvorila a darovala fyzické telo.  

Keď sa tak nestane, tak na základe toho spoločenského tlaku, si táto žena opäť vytvorí 

v sebe pocit nehodnosti, zlyhania a   menejcennosti, pretože nenaplnila očakávanie, ktoré tá 

spoločnosť  vytvorila.  Ale žiadna žena nie je povinná naplniť očakávania nikoho !  

Pretože, ak si ktokoľvek z vás vytvorí akékoľvek očakávanie, je to vaša  

ZODPOVEDNOSŤ, aby to očakávanie ste si LEN VY SAMI naplnili.  

Nie je to ZODPOVEDNOSŤ  nikoho iného !  

Práve cez tieto očakávania, ktoré sa ako predsudky zapísali do kolektívneho vedomia 

celého ľudstva, mnohé z týchto žien sami seba odsúdia.  

Tieto ženy si sami v sebe vytvoria  falošný pocit nehodnosti a zlyhania  a samozrejme aj 

veľký pocit viny,  že toto očakávanie nenaplnili.  Toto je uzatvorený kruh.  


