
Manipulácie a vzorce správania v nerovnocennosti – 2.časť 

 

Uhol pohľadu ľudskej bytosti, ktorá vníma, že ten pohár je poloplný, energeticky v nej 

vytvára pocit dostatku. A táto ľudská bytosť je spokojná s tým čo má a je v pokore.  

  A na tomto jednoduchom postoji môžete vidieť, v akých energiách ľudská bytosť tvorí.  

Bolo mi dovolené, aby som na tej lúke splynula s tými rastlinami a stala sa kvetom. Ja teraz v sebe 

cítim teplo a nádhernú  energiu Lásky, Spolupatričnosti, Jednoty a Pokoja a viem, že všetko je 

v poriadku tak, ako to prichádza a som s tým spokojná. Som v Mieri. Som v Harmónii.  

Aj keď príde niekto, kto ma odtrhne, ja viem, že je to v poriadku a splnila som svoje poslanie, 

lebo mu poslúžim, pomôžem a zároveň viem, že znovu vykvitnem.  

Ja bytostne viem, že som súčasťou nekonečného kolobehu života a viem, že znovu zakvitnem, 

viem,  že sa opätovne zrodím. Ja bytostne viem, že tu nie som jediný raz a preto vôbec nemám v sebe  

strach z toho, že ma niekto odtrhne. Toto poznanie je mojou súčasťou a preto viem, že nemá žiadny 

význam s kýmkoľvek bojovať.  Ten MIER, ktorý v sebe cítim je nádherný.  

MIER sa vo mne rozprestiera  rovnako ako tá blankytná obloha nado mnou.  

Aj ten pocit nekonečnosti, ktorý vnímame, keď sa pozeráme na blankytnú oblohu, mám  teraz 

sama v sebe a ako tá rastlina ho žijem, je mojou súčasťou.  

Je to tak práve preto, že v pokore bez podmienok prijímam tú rovnocennosť života, zároveň  mám 

v sebe hlbokú a úprimnú spokojnosť a nemám žiadnu potrebu mať viac.   

To znamená, že energeticky netvorím a ani nevytváram pýchu chamtivosti a práve preto nemám 

v sebe strach a vôbec nepotrebujem bojovať.  

Toto je ten energetický rozdiel tvorenia v tej bezpodmienečnej Láske, ktorú majú rastliny, práve 

tým, že nemajú ego a ľudských bytostí, ktoré sú ovládané pýchou a svojím egom. 

V súčasnosti, či si to uvedomujete alebo nie,  všetky ľudské bytosti sú ovládané pýchou.  

Pýcha ako taká je súčasťou vašich nevedomých rovín, z ktorých vás  prostredníctvom vášho 

ega a manipulácií,  ktoré vytvára, veľmi ľahko ovláda.  

Práve preto je momentálne pýcha  nedeliteľnou súčasťou vašej ľudskej spoločnosti.  

A je to práve pýcha, kto energeticky vytvára to  nesmierne veľké množstvo manipulácií 

a klamstiev, ktoré nedokážete vidieť, pretože pýcha ako taká ľudské bytosti nielen zaslepuje, 

ale zároveň im berie schopnosť vidieť objektívnu pravdu.  

A práve preto cez tie filtre, ktoré vám pýcha vytvára a cez ten uhol pohľadu potom každá 

ľudská bytosť vníma len svoju pravdu.  

Toto je začarovaný kruh, v ktorom sa pohybujete a ktorý dovoľuje, aby ste boli  klamaní 

a manipulovaní tak, že to vôbec nevidíte.  

 



Prezrieť to dokážete len vtedy a jedine vtedy, keď dokážete zostať vo svojom strede.  

A to znamená, že ste v POKORE.  

A v POKORE ste len vtedy, keď dokážete vnímať ROVNOCENNOSŤ nerozdielne a bez 

podmienok. To znamená, že samých seba nepovyšujete nad tých ostatných, ale zároveň samých 

seba vo vzťahu k tým ostatným neponižujete a ani sa neumenšujete.  

A toto je uzatvorený kruh. 

V súčasnosti mnohé ľudské bytosti samých seba umenšujú alebo nevedome ponižujú.  

Avšak uvedomte si, že to je len falošná pokora, ale žiaľ tieto ľudské bytosti si samé o sebe 

myslia, že sú pokorné a nedokážu vidieť, že energeticky vytvárajú NEROVNOCENNOSŤ.  

A konajú tak nevedome podľa vzorca správania, ktorý sa do nich zapísal v čase, keď boli malé 

deti a keď zažili správanie svojich rodičov, ktoré si na začiatku popísala.  

Naučili sa s týmto vzorcom správania pracovať tak, aby práve tým, že ponížia alebo umenšia 

samých seba, dosiahli to, čo oni chcú. Avšak pritom vôbec nevidia a ani si nie sú vedomí tej 

skutočnosti, že takto podporujú energiu nerovnocennosti.  

Uvediem vám príklad, aby ste to ľahšie pochopili. 

Dieťa  nedokáže povedať a nepovie svojim rodičom priamo a otvorene, čo by chcelo, ale požiada 

o to čo chce, nepriamo, napríklad:  

-  Jaj jaj,  ako by som si dala / dal,  to či ono.....   

- Vieš, ako veľmi sa mi páči tá bábika / autíčko, ktoré má  to dievčatko / chlapček ....... 

V tomto prípade má dieťa v sebe už zapísaný  nevedomý vzorec správania, že ono je 

menej ako jeho rodičia. V dôsledku tejto nerovnocennosi nedokáže potom dieťa priamo 

a otvorene povedať rodičom a požiadať ich o to, čo ono samé chce.  

Dieťa potom vytvorí voči svojim rodičom manipuláciu tým, že umenší samé seba. 

Energeticky takto dieťa  vytvorí práve tú energiu nerovnocennosti, ktorú nevedome 

samé v sebe podporuje.  

Samozrejme pýcha ako taká, koná vždy na obidve strany a to si uvedomte !  

A keď toto dieťa vyrastie, vie tento vzorec správania z tých nevedomých rovín používať 

ako dospelá ľudská bytosť aj v tej prejavenej pýche nadradenosti a to znamená, že povyšuje 

a nadraďuje samú seba nad tých ostatných.  

A podľa situácie ako sa to tej ľudskej bytosti potom hodí,  použije tento vzorec 

správania, ktorý energeticky túto nerovnocennosť vytvára, buď v tej pýche nadradenosti, 

čiže v prejavenej pýche, alebo v tej skrytej pýche obete, čiže poníženia a umenšovania  seba 

samej.  

Avšak táto ľudská bytosť nedokáže konať priamo a nedokáže otvorene povedať čo chce 

ako rovnocenná bytosť vo vzťahu k sebe samej  aj k  všetkým ostatným.  



Je to tak práve preto, že táto ľudská bytosť nedokáže byť v strede.  

A toto je uzatvorený kruh, pretože len keď ste v strede je vašou súčasťou pokora 

a súčasne aj rovnocennosť. 

A rovnako platí, že keď ste v strede, dokážete tvoriť energiu rovnocennosti, lebo súčasne 

je vašou súčasťou aj pokora.  
 

Teraz sa vrátim k tej matke.  

A tá matka NEVEDOME tvorí z energetickej roviny prejavenej pýchy nadradenosti 

práve energiu nerovnocennosti voči svojmu dieťaťu, ktorá sa doňho zapisuje v energetickej 

rovine tak, že ono je menej,  ako jeho matka. 

 A aj to dieťa NEVEDOME práve tým, že prijalo túto svoju nerovnocennosť voči svojej 

matke, v tej skrytej pýche nerovnocennosti, čiže tej menejcennosti, voči svojej matke, 

dokáže potom tú matku manipulovať, aby dosiahlo práve to, čo ono chce. 

A táto skrytá pýcha nerovnocennosti roztvára tie nožnice energie nerovnocennosti, 

pretože ako keby to dieťa pokorilo tú pýchu nadradenosti svojej matky a prinútilo ju, aj 

keď je menejcenné, konať takým spôsobom, ako ono samé chce a tak dosiahlo,  aby tá 

matka urobila to,  čo ono samé chce.  

A v tomto prípade energeticky tá nerovnocennosť znásobila samú seba, pretože tu došlo 

k reťazeniu manipulácií a manipuláciu, ktorú tá matka vytvorila voči svojmu dieťaťu, keď 

ju  to dieťa prijalo, tak ju otočilo voči svojej matke, takže tú energiu nerovnocennosti 

znásobilo.  

Strach ako taký podporuje sám seba vedomým vytváraní boja a bolesti v ľudskej 

bytosti, aby ukotvoval samého seba na Matke Zemi.  

Pýcha ako taká vedome podporuje vytváranie energie nerovnocennosti, aby mohla 

zotrvať a byť súčasťou ľudských bytostí.  

Dôsledkom strachu je boj. 

Dôsledkom pýchy je nerovnocennosť.  

Uvedomte si, že  jedného vyplýva to druhé a z druhého vyplýva to prvé.  

Všetko je v kruhu a navzájom sa to podporuje a znásobuje a to znamená, že strach 

v ľudských bytostiach vás núti bojovať a keď bojujete vytvára to vo vás strach.  

A rovnako platí, že pýcha ako taká vytvára vo vás nerovnocennosť a práve tým, že tú 

nerovnocennosť žijete, podporujete pýchu v samých sebe aj v ľudskej spoločnosti.  

A toto je uzatvorený kruh.  


