
PRIPÚTANOSŤ – 4. časť 
 

Ak by  tá druhá ľudská bytosť v tomto živote stále ešte  nemala vedome uchopené to KTO JE, 

KÝM ONA JE  a nedokázala by stáť sama za sebou, za svojimi myšlienkami, slovami, rozhodnutiami               

a skutkami, nedokázala by  v sebe nájsť SÚCIT, aby to všetko vedela prijať a pochopiť a  tak túto 

priepasť medzi nimi dvoma, by ešte prehĺbila a zväčšila 

Ak tá druhá ľudská bytosť už má v sebe SÚCIT a dokáže svojmu partnerovi  Odpúšťať,  tak sa to, 

čo ich  oddeľuje,  nezväčšuje ani neprehlbuje. Ale ona dokáže konať a meniť energie len sama za seba.  

Energie, ktoré sám vytvoril ten jej partner, môže zmeniť len on sám.  

Preto on tú priepasť medzi nimi dvoma  stále vytvára a práve preto sa nezmenšuje.  

Každý z vás a teda  každá ľudská bytosť je Zodpovedná sama za seba.  

A preto tá ľudská bytosť, ktorá už má v sebe SÚCIT,   môže v tom konkrétnom živote  prijať 

svoju skúsenosť i poučenie z nej, ale tomu partnerovi sa to v tom živote podariť nemusí. 

Ak ho s tým súcitom dokáže prijímať takého aký je, aj s jeho  strachom a bezmocnosťou, tak tú 

priepasť zo svojej strany, ktorú  ona  vytvorila, zacelí práve tým SÚCITOM. 

Ak by sa však začala chovať tak, že by svojho partnera chcela zmeniť podľa obrazu, ktorý  si ona 

v sebe vytvorila, začala by  sa chovať rovnako ako on a priepasť  medzi nimi by sa zväčšovala. 

Preto je nesmierne dôležité PRIJATIE. 

A to nie len seba samých pre samého seba, ale aj prijatie tých druhých a to bezpodmienečné 

prijatie,  nie len pre vás samých, ale aj pre tých druhých. 

Ak toto dokážete, tak vtedy nevytvárate energiu žiadneho ODPORU. 

Tvoríte zo svojej podstaty, teda z LÁSKY a SÚCITU, ktorý je vašou súčasťou. 

A dokážete tak tvoriť práve preto, že je vašou súčasťou POKORA, pretože  len POKORA, 

keď sa stane vašou súčasťou, dovoľuje vám všetko prijímať bez akýchkoľvek podmienok. 

Preto keď dokážete všetko PRIJÍMAŤ dokážete svojím životom plynúť v LÁSKE a bez 

odporu. A vtedy nech sa ocitnete v akejkoľvek situácii v živote, ostanete stále v pokoji, lebo 

LÁSKA, SÚCIT, POKORA a ZODPOVEDNOSŤ, ktorú už dokážete prijímať v tých širších 

súvislostiach, vás dokáže udržať vo vašom vlastnom strede. 

Takže napriek tomu, čo sa okolo vás deje, ste v harmónii sami so sebou a Láskou, ktorou ste. 

A toto je  stav VEDOMÉHO BYTIA. 

V tomto stave, VY SAMI svojimi myšlienkami vedome tvoríte realitu, ktorú žijete. 

V tomto stave sa dejú ZÁZRAKY. 

Len veľmi málo ľudských bytostí dokáže v tomto stave zostať natrvalo. 

Je to stav ako keby „OSVIETENIA“ a pre vás  ľudské bytosti s vašimi emóciami, s tým,                

že nedokážete kontrolovať svoje myšlienky a neučíte sa za ne prijímať svoju ZODPOVEDNOSŤ 

a potom ju následne neprijímate ani  za svoje slová, rozhodnutia a skutky, tak nedokážete žiť  svoje 

životy vedome. 

Energeticky v súčasnosti pre spôsob života vo vašej ľudskej spoločnosti sú to skôr výnimky 

spomedzi vás, ktoré tak dokážu žiť. Je to tak preto, že nie je súčasťou vašej ľudskej  spoločnosti  

ÚCTA a REŠPEKT k ŽIVOTU ako takému. 

A ÚCTA a REŠPEKT sa stratili preto, že nie je súčasťou vašej spoločnosti 

ROVNOCENNOSŤ, ale prijali ste nadradenosť ako spôsob vášho života a bytia na Matke Zemi. 

A práve preto, že nie je súčasťou vašej spoločnosti ROVNOCENNOSŤ, nevidíte objektívnu 

pravdu, ale prijímate falošné obrazy ako realitu svojho života. 

A kedže nedokážete vidieť objektívnu pravdu, stratila sa z vašej spoločnosti 

SPRAVODLIVOSŤ. 



Ak stratíte aj SPRAVODLIVOSŤ, ak prestanete chápať, čo SPRAVODLIVOSŤ znamená, 

stratí sa z vašej spoločnosti SLOBODA. 

Ak stratíte SLOBODU, vráti sa do vašej spoločnosti POROBA. 

A toto je uzatvorený kruh, v ktorom sa pohybujete už veľmi dlhé veky  a v ktorom raz 

Spravodlivosť, Objektívnu pravdu, Slobodu a Zodpovednosť nachádzate a prijímate a vtedy sa 

dokážete rozhodovať v Láske so Súcitom, Rešpektom a Úctou k životu ako takému.  

A to znamená, že tú Úctu, Rešpekt a Súcit dávate sami sebe a zároveň aj  druhým ľudským 

bytostiam, aj Matke Zemi, aj všetkým formám života, oni sú  súčasťou vášho bytia a ak sa vaša 

spoločnosť dostane do tohto bodu, vtedy sa do vašej spoločnosti navráti a stane sa jej súčasťou 

ROVNOCENNOSŤ, vráti sa SPRAVODLIVOSŤ, dokážete vidieť OBJEKTÍVNU PRAVDU 

a vráti sa k vám, do vašich vzťahov POSVÄTNÁ LÁSKA ako taká, kde je aj ÚCTA, REŠPEKT 

a vzájomná DÔVERA. 

A ako to nie je vo vás samých, nie je to ani v spoločnosti a vtedy to ani nedokážete žiť vo vzťahu 

k sebe samým. A i toto je obraz toho ako funguje vaša spoločnosť a aké sú vzťahy medzi mužmi a ženami 

vo vašej spoločnosti. 

A toto sú tie širšie súvislosti. 

A ak sa stane vo vašej spoločnosti, že sa nájdu ľudské bytosti, ktoré VEDOME začnú 

pracovať na tom, aby si ctili a rešpektovali samé seba, aby  samým sebe Odpúšťali a začnú vidieť 

Spravodlivosť a Objektívnu pravdu a vedome prijmú Zodpovednosť za svoje myšlienky, slová, 

rozhodnutia a skutky, začnú postupne v spoločnosti vytvárať komunity rovnako zmýšľajúcich, 

vnímajúcich a cítiacich ľudí, tak sa postupne práve táto hlboká Úcta, Rešpekt, Súcit 

a Zodpovednosť  navráti do kolektívneho vedomia ľudstva, kde si to tie ostatné ľudské bytosti 

môžu v ňom opäť prečítať. 

Ale rovnako platí, že ak v ľudských bytostiach namiesto Zodpovednosti sa  udomácni 

ľahostajnosť a oni ju prijmú, tak  namiesto Úcty a Rešpektu vytvoria v sebe bezohľadnosť a aroganciu 

a namiesto Súcitu vytvoria bezcitnosť  a k nim sa potom pridajú ďalšie ľudské bytosti a tak rovnako 

začnú spolu vytvárať komunitu a zapíšu do kolektívneho vedomia ľudstva ľahostajnosť, bezohľadnosť, 

aroganciu a bezcitnosť, kde si to môžu všetci prečítať a použiť ako vzorec správania pre seba samých.  

A ak prijmú tento model ľahostajnosti, arogancie, bezcitnosti a bezohľadnosti,  tak sa rovnako 

stratí zo spoločnosti Spravodlivosť, Objektívna pravda a následne sa stratí Sloboda a opäť vašu 

spoločnosť uchváti POROBA. 

A toto všetko sú nástroje strachu k tomu, aby tu na Matke Zemi ukotvoval sám seba a tá hranica je 

veľmi tenká a krehká.  

A je to tak preto, že Rovnováha Života na Matke Zemi je veľmi, veľmi krehká. 

A opäť tu platí Vesmírny zákon : Ako hore, tak dole, ako vo veľkom, tak v malom a ako vo vnútri, 

tak navonok a rovnako táto krehká rovnováha života na Matke Zemi,  je krehká aj vo vás samých. 

A na vás ľudských bytostiach záleží, len na vás záleží, aké energie vo svojom vnútri vytvárate, 

lebo  potom práve tieto energie  vás samých  zásadným spôsobom ovplyvňujú.   

Tie energie ovplyvňujú život každého z vás, ovplyvňujú vás  ako ľudskú bytosť v hmote, 

ovplyvňujú  nie len vaše fyzické telo, ale pôsobia i v tej duchovnej oblasti, kde vás ovplyvňujú  v tom,               

či prežívate v živote Lásku, Radosť, Šťastie, alebo sa trápite, ste nešťastný a máte strach. 

A to, ako to v sebe budete prežívať, závisí práve od vašich myšlienok. 

A to  prijatie či neprijatie vytvárate v svojich myšlienkach. Preto  sú pre vás myšlienky a to ako 

myslíte a vytvárate svoje myšlienky,  tak nesmierne dôležité. 

A je na vás, na vašom slobodnom rozhodnutí, či tvoríte svoje myšlienky v Láske alebo strachu. 

A v súlade s tým, potom žijete realitu svojich životov a bytia tu na Matke Zemi. 

A tak to je. 



A ešte sa vrátim k jednej veci. 

Ak vytvárate neprijatie v akejkoľvek forme k  akejkoľvek ľudskej bytosti, energeticky toto 

neprijatie vytvára u tej druhej ľudskej bytosti pocit poníženia a hnevu.  

Práve z toho neprijatia, ktoré ona, ak toto neprijatie trvá príliš dlho, transformuje do 

nenávisti, ktorú potom otočí  zo svojho vnútra von smerom k vám, lebo ona sa cíti bezmocná 

a nevie s tým vaším neprijatím nič urobiť. Nevie ho zmeniť a hnevá sa i sama na seba, že to nevie 

zmeniť, ani prinútiť vás, aby ste ju prijali a preto je to bezmocnosť a nenávisť, ktorú ona potom 

dokáže otočiť proti vám a s ktorou potom voči vám koná, s ktorou o vás hovorí, ktorá vedie jej 

myšlienky a s ktorou  rozhoduje  o všetkých skutkoch, ktoré voči vám vykoná. 

Preto je tak  nesmierne dôležitý SÚCIT a uvedomenie si svoje 

ZODPOVEDNOSTI  seba samých za seba i  za všetko to, čo energeticky tvoríte. 

Energetická rovina je preto tak veľmi dôležitá, lebo pre vás nie je viditeľná 

vašimi fyzickými očami – fyzickým zrakom. Preto je dôležité, aby POKORA bola 

vašou súčasťou, aby ste v POKORE a v SÚCITE dokázali prijímať samých seba 

i tých druhých. Lebo keď odsúdite druhú ľudskú bytosť, odsúdili ste aj samých seba, 

hoci o tom neviete. 

A všetky energie, ktoré vytvárate sú vašou súčasťou a práve preto oni potom tvoria realitu toho,             

čo VY SAMI žijete. 

A preto je Zodpovednosťou tej ľudskej bytosti, ako sa k nej jej partner správa a že sa hádajú, hoci 

ona to nevidí. A nedokázala by pred tým  za to čo sa deje v jej živote,   prijať túto Zodpovednosť, keby 

všetky predchádzajúce Poznania sa nestali jej súčasťou.  

Ona sama svojimi myšlienkami, že chce od partnera odísť preč, vytvára v ňom strach 

a bezmocnosť, ktorú on cíti a nevie čo má urobiť, aby zabránil tomu poníženiu samého seba. 

A ten partner začne mať  v sebe strach aj z toho, že keď ona odíde preč, tak si zoberie to, čo jej 

právom patrí, ale čo on ako ľudská bytosť v svojom Poznaní má uložené, že to patrí len a len  jemu. 

Preto hoci nevedome v súčasnom živote na základe energií, ktoré má uložené z minulého života 

v podvedomí, núti tú druhú ľudskú bytosť k tomu, aby majetok, ktorý jej  právom patrí,  prepísala na 

neho, pretože  potom tá druhá ľudská bytosť  už nebude mať a vlastniť  nič a všetko bude patriť len jemu.  

A strach,  ktorý v sebe má, ho presvedčil k tomu, že ak nič nebude vlastniť a nebude nič mať, tak 

od neho neodíde, pretože ona sama bez neho,  by sa nedokázala uživiť.  

A tým, že on vytvára pre tú ľudskú bytosť absolútnu hmotnú pripútanosť na ňom samom, vytvoril 

strach v ňom presvedčenie, že nikdy ona od neho neodíde. 

Ale je to len jeho presvedčenie, jeho obraz, ktorý si on vytvoril  o tej druhej ľudskej bytosti 

a nevidí podstatu toho, že je to obraz o ňom samom, lebo on má sám absolútnu pripútanosť k majetku 

a hmote, ale tá druhá ľudská bytosť  tú pripútanosť  nemá. 

Práve preto koná tak ako koná a myslí si, že je to obraz tej druhej ľudskej bytosti a nevidí, že je to 

jeho vlastný obraz o ňom samom. 

Obraz jeho pripútanosti k hmote, peniazom i majetku.  

A tak ako on je ovládaný touto pripútanosťou, je hlboko presvedčený o tom, že i tá druhá ľudská 

bytosť je  ňou ovládaná, lebo tento obraz o nej  si sám v sebe vytvoril. 

Obrovská železná guľa, ktorá prišla na začiatku s nekonečne dlhou  reťazou železných 

očiek, je táto pripútanosť - to je jej obraz.  

A  ak raz dovolíte, aby sa na nás zavesila, tak vás potom nekonečne dlho drží vo svojej moci 

a to tak dlho, aká dlhá je tá  nekonečná reťaz železných očiek. 

A ešte si potrebujete  uvedomiť to, že pripútanosť  nie je len k majetku, ale je to akákoľvek 

pripútanosť  k čomukoľvek alebo ku komukoľvek. 


