
PRIPÚTANOSŤ – 1. časť 
 

Prišla pre mňa kamenná guľa, ktorá mala v strede železnú obruč a na nej je prichytená železná 

reťaz, ktorá sa vinie veľmi, veľmi ďaleko. Oká tej reťaze, ktoré sú blízko pri železnej guli sú malé a tie 

ďalšie sa stále zväčšujú  takým spôsobom, že keď sa na ne pozerám do diaľky vyzerajú všetky rovnako 

veľké. Zväčšujú sa pomerne a  tak, aby som každé ďalšie oko aj v diaľke vnímala, že je rovnako veľké 

ako oko pri obruči. Ten pomer ich zväčšovania vytvára ten efekt, že všetky oká sú rovnaké.  

Je to taký klam, pretože z pohľadu ľudského zraku sú rovnaké, ale keď sa ich dotýkam rukami, tak 

nimi dokážem rozoznať, že sa stále zväčšujú. 

 Je to podobné ako pri mesiaci. Vieme že je rovnaký, ale niekedy sa nám zdá, že je obrovský 

a keď vystúpi hore na oblohu, tak je oveľa menší. Je to len očný klam. 

Aj pri tej železnej reťazi je to tak, pretože ľudský zrak sa dá oklamať. 

To čo vidíme svojimi očami, nemusí v realite tak vyzerať a byť pravdou.  

To ako je to v skutočnosti, zistíme až vtedy, keď  to rukami ohmatáme, teda to  skúsime. 

Takto funguje a je súčasne obraz reality, ale aj objektívnej pravdy života a toho, že to čo  často 

krát vidíme v realite nášho skutočného bytia a života,  tak tá realita  je úplne iná ako to, čo sa nám 

ukazuje. 

Dokážeme pochopiť, že obraz ktorý vidíme je iný a odlišný, až vtedy, keď ho skutočne rukami 

ohmatáme a inými slovami povedané, keď  si sami tú reálnu skúsenosť v živote prežijeme, čiže 

vyskúšame si obraz, ktorý vidíme sami na sebe.  

Až vtedy pochopíme, že obraz, ktorý vidíme a na ktorý sa pozeráme,  je odlišný od objektívnej 

pravdy života, ktorú žijeme.  Až osobná skúsenosť v prežití života nám ukáže Pravdu Poznania. 

 

( prišla nádherná energia, ktorá ma celú prestúpila ako teplo, ktoré sa rozlialo v mojom tele )  

Každá vaša prežitá skúsenosť je Poznanie, ktoré sa stáva vašou súčasťou, avšak toto 

Poznanie sa stane vašou súčasťou až vtedy, keď VEDOME túto prežitú skúsenosť prijmete za 

svoju vlastnú.  

Ak to, čo ste prežili nedokážete prijať, ak to Poznanie, ktoré vám tú skúsenosť prinieslo, 

odmietnete, nestane sa vašou súčasťou a preto v ďalšom živote dostanete novú príležitosť, aby ste 

tú skúsenosť mohli prežiť znova, aby ste ju mohli prijať, aby ste to Poznanie, ktoré vám tá prežitá 

skúsenosť prinesie, prijali a stalo sa vašou súčasťou. 

Preto prežívate opakovane skúsenosti v mnohých životoch, lebo nedokážete prijať realitu 

toho života a odmietnete to, čo ste prežili prijať za svoju skúsenosť a teda to Poznanie neprijímate. 

A deje sa tak dovtedy, kým dokážete túto skúsenosť prijať za svoju vlastnú a vtedy sa to 

Poznanie stane vašou súčasťou nedeliteľne, neoddeliteľne a nerozdeliteľne. 

A ak sa tak stane, tak potom dokážete ten obraz, ktorý je ukázaný vašim očiam a nie je pravdivý 

rozoznať od reality - objektívnej pravdy bez toho, že by ste tú skúsenosť museli znova prežívať.                    

Už proste viete, že je to falošný obraz a s objektívnou pravdou nemá nič spoločné. 

Práve preto nie len zo života do života, ale aj v konkrétnom živote, ktorý žijete vám prichádzajú 

do života rovnaké situácie, ktorým však nerozumiete, nechápete ich a práve preto ich neprijímate, 

odporujete im, bránite sa im, vytvárate sami v sebe protitlak voči týmto situáciám, ktoré žijete 

a nechápete, že sa tak deje práve preto, že nedokážete to čo prežívate prijať. 

A to, čo vám tieto situácie stále do života prináša a vracia  naspäť, rovnako ako bumerang, 

keď ho od seba odhodíte, je energia ODPORU, ktorú v sebe vytvoríte voči tejto situácii a s ktorou 

ju odmietnete. 

A tieto odmietnuté situácie sa k vám vrátia o to rýchlejšie, čím väčší ODPOR v sebe 

vytvoríte ich odmietnutím a neprijatím. 



Tieto situácie treba prijať, ale  nie ako to zlo, ktoré sa vám v živote deje, ale ako prežitú 

skúsenosť.  

Čiže  prestať vytvárať odpor, ale prijať to ako prežitú skúsenosť a tým  súcitom  v sebe samej k tej 

druhej bytosti, že to nie je o vás, ale o tom druhom človeku, ktorý nevie konať ináč, pretože tých príčin 

a dôsledkov, prečo tá bytosť koná tak ako koná,  je veľmi veľa.  

Energeticky sú tie príčiny uložené v jej energetickom poli ako dôsledok emócií a energií, ktoré si 

ona vytvorila v celom svojom bytí. Môže  tam byť  uložená  energia strachu, povýšenosti, nadradenosti, 

hnevu,  namyslenosti, nadutosti, zastrašovania, neprajnosti, moci, ale i bezmocnosti,  bezradnosti a 

nemohúcnosti. Tieto energie nedovolia, aby tá ľudská bytosť konala tak, ako ona sama chce a nie len 

konala, ale sa i rozhodovala, hovorila a myslela.  

Snažíte sa ovládať myslenie, rozhodovanie, konanie druhej ľudskej bytosti, ale i to ako hovorí, 

ako sa prejavuje, ako sama seba bude vidieť a vnímať. A to je ten falošný obraz, ktorý je tej druhej 

ľudskej  bytosti  vnucovaný. 

Ak to pochopíte a prijmete, ako svoju prežitú skúsenosť to, že ste v predchádzajúcich 

životoch v svojom bytí tomu podľahli a naozaj ste  sami seba zmenili na obraz ako vám tá druhá 

ľudská bytosť ukázala, predložila, ako ona chcela aby ste vyzerali a VY to  prijmete ako prežitú 

skúsenosť a stane sa to vašou súčasťou a VY prijmete to, že ste dovolili, aby na základe toho obrazu 

vás tá druhá ľudská bytosť, či alebo veľa ľudských bytostí,  zmenilo na svoj obraz a máte túto 

skúsenosť prežitú a prijatú ako svoju vlastnú súčasť, dokážete v ďalšom živote vytvoriť sami 

v sebe SÚCIT  a budete vedieť, že to nie je o vás, ale o tom druhom človeku, kedy VY  svoju vlastnú 

podstatu to,  KÝM NAOZAJ STE, budete mať uchopené vo svojich rukách a potom vás už  žiadny 

falošný obraz  neoklame.   

VY už máte ohmatané  práve to,  KÝM NAOZAJ STE. 

To sú tie rôzne situácie, ktoré vám do života prichádzajú, aby ste to uchopili a pochopili 

a zažili a mali to ako prežitú skúsenosť, pretože až cez to PRIJATIE k vám ako POZNANIE 

prichádza to POCHOPENIE. 

To je  ten dôsledok toho PRIJATIA, práve to POCHOPENIE . 

To je súčasť Poznania, ktoré sa stane vašou súčasťou a je to práve Pochopenie, ktoré vám 

pomôže rozoznať falošný obraz od objektívnej pravdy. 

Pokiaľ to neprijímate ako svoju prežitú skúsenosť, nemôže sa to stať a nikdy sa ani nestane  

vašou súčasťou Poučenie z Poznania. 

A ak nemáš v sebe zapísané Poučenie robíš dookola stále rovnaké rozhodnutia a povedané vašou 

rečou stále rovnaké chyby. 

A robíš tie chyby preto, lebo nedokážeš vnímať, kde je tá objektívna pravda a potom  vidíš len ten 

falošný obraz, ktorý ti je predkladaný a na základe neho sa rozhoduješ. 

A teraz ti ako príklad  vysvetlím falošný obraz, ktorý je vidieť fyzickými očami. 

A ten falošný obraz ti ukazuje to, že tá druhá ľudská bytosť kričí, alebo je hrubá, ale ten  skutočný 

obraz je ten, že ona je bezmocná a má strach, pretože ona nevie ako má konať  a rozhodovať sa a nevie to 

urobiť  iným spôsobom, aby dosiahla to, čo ona sama chce. 

A ak máš už túto skúsenosť prijatú, práve SÚCIT  ti to všetko ukáže. 

A už som vám povedal, že ak máte v SRDCI SÚCIT, dokážete mať POCHOPENIE 

a POROZUMENIE s druhými ľuďmi. 

A je to práve hnev, ktorý vám všetok Súcit zoberie. 

A hnev je energia neprijatia. 

A toto je uzatvorený kruh. 

 



Ak máš v srdci SÚCIT, nevytvoríš v sebe odpor, neprijatie, ani hnev a zároveň vieš, že to nie je 

o tebe, ale o tom druhom človeku a on sa má naučiť, pochopiť a zmeniť niečo sám v sebe. 

A zároveň  teba jeho reakcie, slová, ani skutky nevyvedú z miery a z rovnováhy. 

To znamená, že vďaka Súcitu, ktorý je tvojou súčasťou, zostaneš pokojná a kľudná a s touto 

druhou ľudskou bytosťou prestaneš bojovať.  

A sme naspäť na začiatku, lebo som vám už vysvetlil, že je to práve boj, ktorý vytvára vo vás 

v ľudských bytostiach, vo vašich srdciach bolesť.  

A práve preto, že máte v srdci bolesť, tak bojujete a toto je energia, ktorá je potravou  a vyživuje 

strach ako taký. 

A teraz si uvedomte, že platí Vesmírny zákon ako hore, tak dole, ako v malom tak vo veľkom ako 

vo vnútri tak navonok. A ako VY bojujete sami v sebe ako jednotlivci v malom,  tak podľa toho 

Vesmírneho zákona rovnako bojujete i proti sebe v ľudskej spoločnosti, pretože to čo je vo vašom vnútri 

sa ako zrkadlo premieta do vašej spoločnosti. 

Teraz sa vrátim k vám samým. 

A práve preto potrebujete v prvom rade a na prvom mieste Odpustiť sami sebe, že ste sa nechali 

manipulovať, oklamať, že sme uverili falošnému obrazu, že ste nedokázali vidieť, vnímať, cítiť, počuť ani 

hovoriť, rozhodovať sa, či konať v objektívnej pravde. 

A práve preto, že ste nedokázali konať, rozhodovať sa, hovoriť, vnímať, vidieť, cítiť objektívnu 

pravdu, nedokázali ste sa ju naučiť ani vytvárať v svojich myšlienkach. 

Preto tak ľahko prijímate falošné obrazy ako realitu svojho života a bytia tu na Matke Zemi. 

A práve preto ste manipulovaní a ovládaní. 

A toto všetko si potrebujete v prvom rade Odpustiť sami sebe, aby  sa to mohlo zmeniť aj vo vašej 

spoločnosti. 

A je to energia ODPUSTENIA, ktorá všetok ten odpor, hnev, tlak, či neprijatie rozpúšťa 

a transformuje na energiu Lásky,  ktorá zvyšuje vaše vlastné vibrácie. 

A čím sú vaše vibrácie vyššie, tým  lepšie dokážete rozpoznať objektívnu pravdu od  falošných 

obrazov, ktoré sú vám podsúvané v realite vášho života. 

A toto je ten dôvod,  ako a prečo ste ako keby boli  „nútení“ vytvárať tie negatívne reakcie 

v svojom živote.  

Čím má ľudská bytosť vyššie vibrácie, čím je viacej vedomá, čím má viacej vlastných 

skúseností, ktoré dokázala prijať v hlbokej Láske a Odpustení k sebe samej, tým ľahšie vníma 

objektívnu pravdu a dokáže rozoznávať falošné obrazy, ktoré sú jej podsúvané ako skutočná 

realita, pretože ich vníma nie cez fyzické oči, nie fyzickým zrakom, ktorý sa dá veľmi ľahko 

oklamať, ale vníma ich SRDCOM, podľa toho ako  vibrujú, akú majú vibráciu, lebo ona potom 

vníma a to veľmi  citlivo, prítomnosť vibrácie LÁSKY.  

A už som vám veľ krát povedal, že všetko , čo nie je Láska je strach. 

A môže sa to zabaliť do akéhokoľvek šatu, tá ľudská bytosť potom dokáže rozoznať, že tie 

šaty neboli utkané z energie Lásky. 

A ak sa tak stane a ľudská bytosť sa dostane so tohto bodu, teda že to dokáže vnímať 

a rozoznávať, potrebuje sa naučiť  prestať bojovať, aby zostal jej súčasťou SÚCIT ako taký.  

Akonáhle začne bojovať, tak  hnev, ktorý v sebe vytvorí jej zoberie všetok súcit a ona zmení 

svoju vlastnú vibráciu a potom nedokáže rozoznať, ktorý obraz  vytvorila Láska a ktorý strach. 

A vtedy Strach práve cez ten boj ju opäť zovrie do svojej moci. 

Je to práve energia SÚCITU vo vzťahu k sebe samej, ale aj k druhým, ktorá vás potom 

dokáže udržať v tom pomyselnom strede plnom Lásky a pochopenia a len vtedy, keď SÚCIT  

zachováte sami v sebe, len vtedy nebojujete. 

 


