
NEROVNOCENNOSŤ – 7. časť 

Nemáte zatiaľ VEDOME zvedomené vo vašom vedomí, že ste sami sebe SLOBODU zobrali, 

alebo ste dovolili iným ľudským bytostiam, aby vám vašu SLOBODU zobrali,  ale vedzte, že každý 

jeden z vás si túto bolesť v sebe nesie a máte túto bolesť uloženú v svojom energetickom  poli. 

Aj toto je dôsledok toho, prečo je tá NEROVNOCENNOSŤ stále vašou súčasťou a prečo je 

ukotvená vo vašej ľudskej spoločnosti a práve preto ju žijete.  
 

Zákon Poznania: 1.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=219, 2.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=231)  

Vyššie princípy vesmírnych zákonov, 1.časť :  https://posolstvalasky.sk/?p=632, 2.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=634,  

3.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=638, 4.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=641 

 

Otázka : Ako to môžeme zmeniť?  

Odpoveď : Zmeníte to vtedy, keď každý jeden z vás prijmete svoju ROVNOCENNOSŤ 

sám za seba a potom zostanete v svojom strede, čiže zostane  v Láske, Pokore, Úcte  a Rešpekte 

k Životu ako takému aj k sebe samému a dôsledkom toho nastane tá skutočnosť, že túto 

ROVNOCENNOSŤ potom budete dávať aj všetkým ostatným, nielen ľudským bytostiam, ale 

všetkým formám života bez rozdielu a nerozdielne.  

Toto je cesta, ktorú potrebujete, aby prešiel každý jeden z vás. 

A tak to je. Amen. 
 

V tej podstate je to veľmi jednoduché.  

To čo je k tomu potrebné je to, že sa naučíte rozoznávať čo vaša ZODPOVEDNOSŤ a 

čo je ZODPOVEDNOSŤ  tých druhých. 

Keď to dokážete rozoznať, tak potom vedome prijmete ZODPOVEDNOSŤ v tých 

širších súvislostiach za každú svoju myšlienku, slovo, rozhodnutie, skutok, pocit a emóciu, 

pretože to všetko sú energie, ktoré vy sami tvoríte a ktoré zostávajú vašou súčasťou v celej línií 

času vášho bytia. 

V súlade s týmito energiami  ktoré tu a teraz tvoríte, si tvoríte svoju budúcnosť.  

Toto je uzatvorený kruh. 
 

Uvedomte si, že zmeniť môžete len to, čo patrí vám.  

Zmeniť môžete len to, čo ste vy sami vytvorili.  

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,   

Zodpovednosť: 1.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=1345,  2.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=1357,  3.časť: 

https://posolstvalasky.sk/?p=1359, 4.časť:https://posolstvalasky.sk/?p=1365, 5.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=1367 
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Ak prijmete ZODPOVEDNOSŤ niekoho iného, tak to v energetickej rovine znamená, 

že ste prijali ZODPOVEDNOSŤ za niečo,  čo ste vy sami nevytvorili.  

Preto tie energie, ktoré patria niekomu inému,  nikdy nedokážete zmeniť.  

Avšak tá ZODPOVEDNOSŤ tej druhej ľudskej bytosti, ktorú ste prijali, vás tlačí 

energeticky smerom nadol a vytvára vo vás pocity vín, neodpustení, zlyhaní a nehodnosti a tak 

vám zoberie vašu ROVNOCENNOSŤC vo vzťahu k tej druhej ľudskej bytosti, ktorej 

ZODPOVEDNOSŤ nesiete v svojom energetickom poli.  

Toto je uzatvorený kruh prostredníctvom, ktorého vy sami tú NEROVNOCENNOSŤ 

začnete tvoriť a vysielať.  
 

Poviem vám to ešte raz z tej opačnej strany. 

Až keď pochopíte a prijmete, že ste vy sami tú NEROVNOCENNOSŤ voči sebe samým 

vytvorili  a ODPUSTÍTE si to bez podmienok, tak môžete  vrátiť naspäť ZODPOVEDNOSŤ, 

ktorú ste prijali od tej druhej ľudskej bytosti. 

Keď tej druhej ľudskej bytosti vrátite naspäť jej ZODPOVEDNOSŤ, tak až potom 

môžete vrátiť samým sebe späť svoju ROVNOCENNOSŤ. 

 Tým, že ponesiete len vlastnú ZODPOVEDNOSŤ za energie, ktoré tvoríte, lebo tie 

potom dokážete zmeniť  a opäť transformovať na energiu LÁSKY práve tým, že to sami sebe 

ODPUSTÍTE,  tak vrátite sami sebe späť SLOBODU.  

Práve tým, že ste si vrátili naspäť SLOBODU, ste sa stali ROVNOCENNOSŤ ľudskou 

bytosťou.  

Toto je uzatvorený kruh. 
 

ROVNOCENNOSŤ ako taká je preto nedeliteľne, nerozdeliteľne a neoddeliteľne 

spojená s vašou SLOBODOU. 

ROVNOCENNÍ ste len vtedy,  keď ste SLOBODNÍ.  

Rovnako platí, že SLOBODNÍ ste len vtedy, kde ste ROVNOCENNÍ.  

Aj SLOBODU, aj ROVNOCENNOSŤ cítite, vnímate a energeticky tvoríte vo svojom 

srdci, takže  je to niečo, čo vám môže byť zobraté len vtedy, keď to vy sami dovolíte, alebo keď 

si  to vy sami sebe zoberiete, pretože to nie je nič hmotné, čo môže niekto iný uchopiť a odniesť 

preč.  

Preto závisí len od vás, či tvoríte v svojom srdci ako SLOBODNÁ ľudská bytosť energiu 

ROVNOCENNOSTI v svojej LÁSKE, ÚCTE, POKORE a REŠPEKTE, alebo práve naopak, 

tvoríte v tej pýche, či už vedome prejavenej alebo tvoríte v pýche  nevedome v tej skrytej forme 

energiu NEROVNOCENNOSTI.  

Toto je rovnako uzatvorený kruh.  



 

Uvedomte si, že za tou pýchou sa môže skrývať čokoľvek, lebo ona sa skrýva na obidvoch 

stranách kyvadla aj v prejavenej forme,  ale aj tej v skrytej forme v pýche obete, ktorá na prvý pohľad 

nie je zrejmá.  

V obidvoch prípadoch vás ako ľudskú bytosť pýcha  zaslepí a vytvorí mnohé falošné ilúzie, 

ktoré vám predkladá ako objektívnu pravdu,  aby ste nemohli vidieť, že tú energiu 

NEROVNOCENNOSTI sami tvoríte a tak ju aj vy sami na Matke Zemi posilňujete.  

Nestačí, aby ste si to len prečítali, uvedomili a pochopili, že to tak je,  ale je potrené, aby ste 

sa pokúsili zostať bdelí vo svojom bytí a aby ste sa učili v tých prítomných okamihoch vášho života 

to skryté pôsobenie tej pýchy začať vidieť.   

Pýcha v tej prejavenej forme je pre vás všetkých zrejmá, ale tá skrytá forma je vám 

zastretá. 

Je to tak preto, že mnohí z vás po väčšiu časť vášho života sa práve v tej pozícií obete  

nachádzate.  

Je to pre vás energeticky taká forma bytia, že si to ani nedokážete vedome zvedomiť 

a tak nevidíte,  že sa nachádzate  v tej pozícií obete a že ako obeť v svojom živote konáte 

a rozhodujete sa.  

Pre mnohých z vás sa to stalo ako keby prirodzenou súčasťou prejavu vášho života.  

Toto je to,  čo potrebujete začať vidieť a čo potrebujete v svojom živote zmeniť.  

V pozícií obete nikdy ROVNOCENNOSŤ nedokážete energeticky vytvoriť.  

         Keď ste a energeticky sa nachádzate v POZÍCII OBETE,  stále tvoríte 

NEROVNOVÁHU a energiu NEROVNOCENNOSTI a vôbec si to 

neuvedomujete.  

Týmto  nevedome pomáhate strachu ako takému ukotvovať jeho miesto na Matke Zemi. 

Všetkými tými energiami bolesti a nízkymi vibráciami, ktoré v pozícii obete v svojej 

pýche  tvoríte ako je hnev, nenávisť, zlosť, neprijatie, odmietnutie, ukrivdenosť, zášť, 

zatrpknutosť, zatvrdnutosť, bezmocnosť, nemohúcnosť, bezradnosť, závisť,  neprajnosť, 

pomstychtivosť a  neodpustenie vytvárate  pre strach jeho potravu.  

A tak sa strach môže rozpínať a stále rásť a toto je uzatvorený kruh, v ktorom 

strach posilňuje sám seba bez toho, aby ste si mohli uvedomiť, že tak konáte vy sami.  

 

 

 

 


