
NEROVNOCENNOSŤ – 6. časť 

Týmto všetkým je NEROVNOCENNOSŤ energeticky tvorená a vytvorená. 

Netvorí ju len muž, ale aj žena voči sebe samej.  

A samozrejme ako dôsledok tejto NEROVNOCENNOSTI, ktorá sa tvorí v ľudskej 

spoločnosti, sa vytvára NEROVNOCENNOSŤ na Matke Zemi,  ktorú zase vy sami ako ľudské 

bytosti vytvárate v tej prejavenej pýche nadradenosti, povýšenosti, nadutosti, dôležitosti, 

všemocnosti, neomylnosti, nedotknuteľnosti a rozmarnosti k tým iným formám života, ktoré 

na Matke Zemi prebývajú.  

Samozrejme túto NEROVNOCENNOSŤ tvoríte aj vo vzťahu k Matke Zemi ako takej. 

Matka Zem je milujúca a inteligentná bytosť, ktorá má v sebe veľmi veľa Súcitu a Láskavosti 

takže dlhý čas dokáže prehliadať vašu bezcitnosť a arogantnosť vo vzťahu k nej. 

Je to svojim spôsobom veľmi podobné ako matka miluje svoje dieťa bez podmienok a pokiaľ 

prekročíte určitú kritickú hranicu, vás Matka Zem nechá slobodne sa rozhodovať a konať.  

Ona čaká v tej svojej Láske, bezpodmienečnosti a láskavosti či dokážete pochopiť a poučiť sa 

zo svojich chýb a omylov a stále vám trpezlivo dáva novú a novú šancu.  

A dá sa povedať, že zakročí až vtedy, keď by ste konali tak, že by hrozilo, že by ste všetok 

život na Matke Zemi zahubili. Je to rovnaké, ako keď matka dáva priestor svojmu dieťaťu a zasiahne 

iba vtedy keby sa vo svojej nevedomosti mohlo zraniť tak, že by prišlo o život. 

Je to rovnaký princíp, ktorý pôsobí ako v malom tak i vo veľkom.  

Preto je v súčasnosti dôležité, aby ste si začali uvedomovať vašu previazanosť s inými 

formami života na Matke Zemi a najmä to, ako ste navzájom od seba závislí. 

Pretože táto vzájomná previazanosť nie je náhodná a prostredníctvom tohto 

uvedomenia,  tak môžete sami sebe vrátiť späť Úctu k životu ako takému. 

Pretože ak si túto objektívnu pravdu neuvedomíte, a nedokážete vrátiť späť Úctu 

k životu na Matke Zemi, tak zničíte podmienky sami pre seba, aby ste tu vy ako druh, čiže 

ľudské bytosti mohli žiť.  

Nie je to žiadny trest, pretože to urobíte VY SAMI,  sebe samým.  

Zatiaľ však za toto svoje konanie, neprijímate svoju ZODPOVEDNOSŤ. 

Tu je dôležité aby ste si uvedomili, že energia, s ktorou túto NEROVNOVÁHU a 

NEROVNOCENNOSŤ  tvoríte,  je energia vášho CHCENIA a CHAMTIVOSTI.  

Práve táto vaša chamtivosť zrodila tú energiu nesmiernej pýchy, povýšenosti, nadutosti 

a všemocnosti, s ktorou vo vzťahu k ostatným formám života v súčasnosti na Matke Zemi konáte.  

A tu sa vrátim k tomu, že každý potrebujete začať každý sám od seba.  



Nie je to o tom, že to má urobiť vláda, sused alebo  jednoducho niekto iný, ale musíte to začať 

robiť vy sami a každý jeden z vás, sám za seba. 

Ako príklad vám uvediem len takú maličkosť, ktorú by ste mohli začať veľmi ľahko robiť či 

už v malom, alebo aj v tom veľkom  a to je prestať vysádzať zelené trávniky, ale sadiť lúky plné 

kvetov pre včely a drobný hmyz, ktorý v tom kolobehu života má veľmi podstatnú, nezameniteľnú 

a nezastupiteľnú úlohu. Tu sa tiež veľmi prejavuje vaša pýcha a chamtivosť v tom, že ste začali 

modifikovať semená rastlín, ktoré potom pestujete ako monokultúry na obrovských plochách, ktoré 

jednak veľmi vyčerpávajú pôdu a zároveň neposkytujú prostredie a priestor k tomu, aby sa mohol 

rozmnožovať drobný hmyz a toto všetko potom zoberie život mnohým druhom a formám zvierat, 

čím sami sebe svojim spôsobom škodíte. 

Nedokážete vidieť a vnímať, aký úžitok tieto zvieratá v kolobehu života pre vás prinášajú a čo 

práve vám samým - ako tej forme života, ktorá je na konci toho reťazca a ktorá je požehnaná tým, že 

má vedomie, práve pýcha vašej nadradenosti, povýšenosti,  nadutosti a všemocnosti skryla, pretože 

vám zaslepila práve to, aby ste tú podstatu kolobehu života a vzájomnej previazanosti mohli vidieť.  

To je tiež veľmi jednoduchý krok, ktorý môžete urobiť okamžite, ak prestanete v svojej 

chamtivosti povyšovať ten vlastný zisk nad čokoľvek ostatné.  

.Tu je tiež veľmi dôležitá ďalšia energetická rovina,  ktorú na prvý pohľad nevidíte. 

Uvedomte si, že k tomu, aby sa vytvorila úrodná pôda boli potrebné milióny rokov.  

Avšak týmto bezohľadných a chamtivým spôsobom hospodárenia tú pôdu zničíte za pár 

desaťročí. A uvedomte si, že aby ste obnovili jej úrodnosť, bude vám to trvať stovky až tisíce rokov.  

Príliš rýchlo týmto spôsobom tú úrodnú pôdu vyčerpávate.  

Tá pestrosť toho života aj vo forme  rozmanitých druhov rastlín je nezameniteľná, pretože 

každá tá rastlina, ktorá je  v tej pôde, jej prináša iný úžitok, iné látky a iný osoh.   

Preto by ste mali začať podporovať prirodzený kolobeh rastlín v tom význame, aby ste si 

všímali aké rastliny a stromy na tom, ktorom území vyrastú, lebo sama Matke Zem najlepšie vie, 

ktoré rastliny v kolobehu života sú pre tú časť zeme najlepšie, aby jej čo najviac prospeli.  

Stále nechápete, že tento proces je riadený z pohľadu vyšších princípov života a potom žiaľ 

v súlade so svojím vlastným poznaním,  ktoré je však  obmedzené, si vytvoríte svoje predstavy a 

predsudky, čo by na práve tom mieste malo rásť a tak zničíte tie druhy stromov ja rastlín, ktorým 

v svojej hlbokej múdrosti umožnila Matka Zem, aby tam rástli a presadzujete si na tom mieste iné 

rastliny, ktoré tam potom vysádzate. Neumožňujete, aby sa tento proces dial v súlade s najvyšším 

dobrom pre všetky bytosti a to vrátane vás samých, ktorí na tom danom území žijete.  

Toto je proces, ktorý zatiaľ energeticky vôbec nedokážete vidieť a ktorý súvisí s tým, že 

kolobeh života vás ľudských bytostí je veľmi krátky v porovnaní s tým, koľko času je potrebné, aby 

sa tie priaznivé podmienky pre život vytvorili. 



A tak si v svojej pýche a nadutosti myslíte, že vy ste tí ktorí ste oveľa múdrejší ako je Matka 

Zem a svojimi neodbornými rozhodnutiami do tohto procesu zasahujete, čím ničíte podmienky pre 

život samým sebe.  

Uvedomte si, že aj takýmto spôsobom konáte. Toto je tá nevedomá časť toho, čo vedome 

nedokážete vidieť, ale k čomu vás práve vaša pýcha vedie, aby ste týmto spôsobom konali.  

Niektoré energie, ktoré vy sami vytvárate a súvisia s nerovnocennosťou a nerovnováhou na 

Matke Zemi už mnohí z vás  dokážu vidieť.  Práve tým, že ako jednotlivci na sebe pracujete, 

pomalými krokmi sa to aj vo vašej ľudskej spoločnosti začína meniť.  

Niektoré energie však pre vás predstavujú takú nesmierne veľkú bolesť, že s ňou zatiaľ 

nepracujete, nedotýkate sa jej a tieto energie za vás nesie energetická rovina milosrdenstva. 

Je to tak preto, že zatiaľ mnohí z vás nie sú pripravení prijať ZODPOVEDNOSŤ za svoje 

myšlienky, slová,  rozhodnutia a skutky, ktoré v rôznych etapách vývoja života,  ľudskej spoločnosti 

a civilizácii, na Matke Zemi vytvorili.  

Sú to všetky obdobia v histórii vývoja života na Matke Zemi, ktoré sú spojené 

s dehonestovaním a s znesväcovaním posvätnej Lásky medzi mužom a ženou a tiež s vnímaním 

ľudskej  sexuality ako nástroja moci a získavania výhod pre jednotlivca ako takého.  

Je to tak preto, že sexuálna energia je najväčšia tvorivá energia, ktorú v sebe ľudská bytosť 

dokáže vytvoriť a preto sa častokrát zneužívala v rituáloch čiernej mágie na naplnenie zámeru, ktorý 

v tej čiernej mágií bol vytvorený.  

Tu sa vytvorilo v tých ľudských bytostiach, ktoré boli v rituáloch čiernej mágie zneužívaní, 

nesmierne veľa bolesti, ktorú zatiaľ nesie energetická rovina milosrdenstva.  

Potom sú to všetky tie obdobia, ktoré súvisia s nesmierne veľkým ponižovaním ľudskej 

bytosti ako takej a to sú všetky tie obdobia otrokárstva, neslobody, poroby, nevoľníctva a poddanstva,  

ktoré tu na Matke Zemi boli, pretože všetky sú spojené s tým, že vám bola zobratá SLOBODA.  

Tým, že sloboda je nedeliteľnou, neoddeliteľnou a nerozdeliteľnou súčasťou vašej duše, 

tak SLOBODA a právo SLOBODNE sa ROZHODOVAŤ,  je tým najväčším darom pre vás 

ako ľudskú bytosť, ktorý ste od Stvoriteľa dostali.  

A uvedomte si, že nie všetky formy života toto právo slobodného rozhodovania majú.  

SLOBODA a právo SLOBODNE sa ROZHODOVAŤ je veľmi vzácny dar a keď vám je 

táto sloboda zobratá, tak vtedy si sami v sebe vytvoríte tie najväčšie bolesti.  

Neviete zatiaľ prijať  ZODPOVEDNOSŤ za to, že ste tak sami konali. 

Neviete zatiaľ prijať ZODPOVEDNOSŤ za to, že ste dovolili, aby vám tá SLOBODA 

bola zobratá.  

Neviete zatiaľ prijať ZODPOVEDNOSŤ za to, že ste si tú SLOBODU sami sebe zobrali.  

Práve s týmto potrebujete začať pracovať a uzdravovať to ako jednotlivci.  


