
Manipulácie a vzorce správania v nerovnocennosti – 3.časť 

 

Strach pochopil, že keď chce zostať na  Matke Zemi, tak potrebuje, aby ste ako ľudské bytosti 

bojovali a preto prvé čo strach urobil bolo to, že vás naučil bojovať.  

Strach vás naučil  bojovať tým, že do vás zasial semienko pýchy.  

A bola to PÝCHA, ktorá potom vytvorila NEROVNOCENNOSŤ.  

A práve cez tú nerovnocennosť a pýchu vás – ľudské bytosti, strach veľmi ľahko ovláda, 

prostredníctvom všetkých tých manipulácii, ktoré sám vytvára, ktoré však práve v dôsledku tej 

pýchy vôbec nevidíte, pretože tým, že vás pýcha zaslepila, nedokážete vidieť objektívnu pravdu. 

A každý jeden z vás, cez ten filter pýchy, ktorý vás ovláda, máte svoj vlastný uhol pohľadu a teda 

svoju subjektívnu pravdu, čiže tú vlastnú pravdu, za ktorú potom bojujete.   

A skutočnosť, že bojujete častokrát vôbec nevidíte.  

A nevidíte to práve preto, lebo vo svojej pýche ste hlboko presvedčený o svojej pokore, 

o svojej pravde a o tom, že len VY SAMI ste tí, ktorí sú spravodliví.  
 

Otázka : Viete, prečo to nedokážete vidieť ?  Nie, neviem. 

Odpoveď: Pretože obidve strany pýchy, aj tá prejavená forma pýchy- čiže 

nadradenosť, nadutosť, dôležitosť, povýšenosť, neomylnosť  atď, ale  aj tá skrytá 

forma pýchy- čiže pýcha obete, vo vás vytvorili presvedčenie, že práve VY SAMI 

a jedine VY SAMI,  ste tí, ktorí sú spravodliví a tak máte právo tých druhých 

hodnotiť, kritizovať, posudzovať, súdiť a odsudzovať.  

A toto je pýcha.  

Toto je energia pýchy nie a strachu.  

 

Otázka :  Podľa toho čo hovoríš, mi strach pripadá ako vedomá bytosť, ktorá vie čo robí, 

ale ja som  si myslela, že strach je nevedomý. A ja tomu teraz nerozumiem, môžeš mi to 

prosím  vysvetliť ako to teda je?  

Odpoveď : Strach ako taký, bol pôvodne vytvorený s vedomím zámerom chrániť ľudský život 

a bol súčasťou ľudských bytostí ako inštinkt, čiže pud sebazáchovy.  

Časom sa však strach naučil a pochopil, že v spolupráci s pýchou,  dokáže ľudskú bytosť 

ovládnuť a manipulovať ju tak, aby konala proti životu. Strach si uvedomil, že keď takýmto 

spôsobom prinúti ľudskú bytosť, aby konala proti životu, vytvorí v nej samej a zároveň aj 

v ostatných ľudských bytostiach veľmi veľa bolesti.  



Takže na základe konania len  tej jednej,  jedinej ľudskej bytosti , získa potom strach ako taký, 

sám pre seba veľmi veľa energie aj z tých ďalších ľudských bytostí bez toho, aby sa vo vzťahu 

k nim potreboval a musel nejakým spôsobom prejaviť.  

A práve preto potom začal  strach túto skutočnosť využívať v prospech seba samého, aby pre 

seba získal energiu a tak stále viacej a viacej posilňoval svoje postavenie na Matke Zemi, práve 

cez ovládanie a manipuláciu ľudských bytostí.   

Ľudská bytosť, ktorá je zovretá strachom, rovnako ľudská bytosť, ktorá je 

ovládaná pýchou, je veľmi ľahko manipulovateľná a takáto ľudská bytosť sa vôbec 

nedokáže rozhodovať slobodne, ale koná len tak, ako jej to strach a pýcha dovolia.  

A tu vôbec nejde o to, že tá ľudská bytosť nekoná z Lásky, lebo ona nie je toho 

vôbec schopná, pretože ona nevie v tom zovretí, čo to znamená konať z Lásky.  

V tej chvíli  zovretia, je ľudská bytosť plne ovládaná strachom a pýchou.  

Strach za tie veky svojho pôsobenia na Matke Zemi,  je už vo forme bytosti, nie 

však tej hmotnej, ľudskej,  ale je to vedomá bytosť, rovnako ako aj pýcha.  

Preto sa vám častokrát strach aj pýcha vedome vysmieva. 

A pýcha vás vždy a za každých okolností, zrazí na kolená, aby vás pokorila 

a ponížila a týmto energeticky podporuje nerovnocennosť na Matke Zemi.  

     Uvedomte si, že slovné spojenie „mať viac“,  je energetická rovina 

pýchy  a strach je energetická rovina, že o to čo mám, prídem.  

Toto všetko  vytvorilo ego práve tým, že ľudská bytosť má právo slobodne 

sa rozhodovať.  
 

Poviem vám príklad ako strach a pýcha pôsobia v kruhu a navzájom sa podporujú.  

Niektoré bytosti z iných planét, sa pred svojím príchodom na Matku Zem, pozastavili nad 

tým, že ľudské bytosti, ktoré v tých dávnych dobách žili na Matke Zemi a ľudstvo samé,  dovolilo, 

aby ho strach ovládol a aby strach ovládal jednotlivé ľudské bytosti.  

Tieto bytosti potom pyšne vyhlásili, že oni  nedokážu a nevedia pochopiť  práve tú skutočnosť, 

že to ľudia dovolili a nechápu, ako je možné, že ľudí strach tak ľahko ovládol.   

A potom tieto bytosti dali pred príchodom na Matku Zem samé sebe pred ostatnými bytosťami 

verejný sľub,  že oni ten mechanizmus, ktorým strach ovládol a ovláda ľudské bytosti, odhalia 

a že oni na to prídu.  

Práve tým, že  ľudské bytosti  a ľudí, ktorí žili na Matke Zemi, POSUDZOVALI, 

bola  v nich už pýcha nadradenosti a hneď  tam  v tej chvíli  a v tom okamihu, ako 

samé sebe dali ten verejný sľub, zrodil sa v nich zároveň aj nevedomý strach, že to 



nedokážu, že ten mechanizmus, ktorým strach ovládol ľudské bytosti, nikdy 

neodhalia, že ho nikdy nepochopia. 

Práve toto je to, že z prvého vyplýva to druhé a z druhého vyplýva to prvé.  

A práve strach v tých bytostiach potom zrodil to nesmierne veľké CHCENIE, že 

oni to musia pochopiť, že oni  na to musia prísť, že oni musia vedieť,  ako to ten 

strach urobil,  ako strach dokázal tie ľudské bytosti ovládnuť a práve toto je to 

CHCENIE, ktoré energeticky vytvára a rodí energiu CHAMTIVOSTI.  

A keď tieto bytosti potom pred 500-tisíc rokmi prišli na Matku Zem, tak už prišli s tou 

energiou NEROVNOCENNOSTI, pretože oni prišli sem na Matku Zem s presvedčením, že oni 

sú VIAC ako tie ľudské bytosti, ktoré tu žili a ktoré dovolili, aby ich strach ovládol.  

V tej chvíli, v okamihu svojho príchodu na Matku Zem, mali v sebe  obrovskú PÝCHU 

NADRADENOSTI, že oni to dokážu, že oni ten mechanizmus, ktorým strach ovládol a ovláda 

ľudské bytosti pochopia a že ho odhalia.  

Tieto bytosti prišli na Matku Zem s poslaním nájsť sérum proti strachu, ale  keďže v celom 

Vesmíre platí  Vesmírny zákon Zachovania energie, tak práve  cez tú pýchu nadradenosti, s ktorou 

prišli, sa tu na Zemi napokon sami zamotali.  

Tým sérom proti strachu je LÁSKA. 

Táto nesmierne  veľká  PÝCHA NADRADENOSTI  sa v tých bytostiach zrodila 

práve preto, lebo oni  tie ľudské bytosti a ľudí na Matke Zemi POSUDZOVALI.  

Vždy, keď kohokoľvek posudzujete, zrodíte v sebe pýchu NADRADENOSTI.  

POSUDZOVANIE je nástroj strachu a práve skrze to POSUDZOVANIE,  potom 

strach zrodí vo vás PÝCHU a NEROVNOCENNOSŤ.  

A rovnako platí, že pýcha vo vás zrodí strach.  

A pýcha potom v tých bytostiach zrodila strach, že oni to nedokážu odhaliť, že 

ten mechanizmus, ktorým strach ovláda ľudské bytosti  na Matke Zemi nakoniec 

nepochopia a neodhalia. 

A tak sa začali pohybovať v začarovanom kruhu strachu a pýchy, pýchy a strachu.  


