
PRIPÚTANOSŤ a POKORA – 1.časť 
 

Zrazu som stála ako odsúdený  trestanec. 

Okolo nohy mám obopnutú krátku železnú reťaz a na jej konci je obrovská kamenná guľa.  

Tá kamenná guľa je oveľa väčšia ako človek,  je to ako keď sa postaví zápalka                                     

k mrakodrapu. 

Akonáhle má človek pripevnenú k nohe túto obrovskú kamennú  guľu, neurobí jediný krok, 

vôbec  nikam sa nepohne, lebo tá reťaz je veľmi krátka a tak človek nemôže  tú kamennú guľu ani 

obísť, proste neurobí žiadny pohyb, len stojí na tom mieste. 

Tá kamenná guľa je PRIPÚTANOSŤ. 

A toto je  podstata PRIPÚTANOSTI. 

PRIPÚTANOSŤ  nedovolí urobiť človeku vôbec žiadny pohyb, ani  

doprava, ani doľava, ani dopredu a ani dozadu. 

Aj sa môže ten človek slobodne rozhodnúť, ale Pripútanosť mu nedovolí 

nič urobiť,  lebo to je PRIPÚTANOSŤ – ona nikomu nedovolí pohnúť sa vôbec 

žiadnym smerom, aj keď  sa pre to rozhodne. 

PRIPÚTANOSŤ  ľudskú bytosť zviaže, lebo PRIPÚTA a SPÚTA  človeka.  

A uvedomte si, že  toto je aj koreň toho slova - PRIPÚTANOSŤ. 

Podstata je o tom, k čomu si  ľudská bytosť SAMA  tú  PRIPÚTANOSŤ 

vytvorila. 

Tá kamenná guľa je oveľa väčšia ako človek a je  taká obrovská práve preto, aby sa tá 

ľudská bytosť nevedela za ňu pozrieť,  aby nevidela, čo sa za ňou skrýva, lebo takto nevidí podstatu 

toho, k čomu sa pripútala. 

Tým, že ľudská bytosť na tom  mieste stojí bez pohybu a  za ňou je schované to, k čomu                           

sa pripútala,  nie je to na prvý pohľad zrejmé, lebo tá ľudská bytosť nedokáže cez tú kamennú guľu 

nič vidieť, pretože  kamenná guľa nie je priehľadná .  

Ten predmet pripútania preto  môže byť úplne čokoľvek,  čo vás len napadne, možné 

i nemožné, čiže môže to byť čokoľvek od výmyslu sveta. 

To nie je len vec, čiže  majetok, autá, domy, lode, moc, bohatstvo, ale aj to, že keď  si niekto 

obuje ružové topánky, tak potom musí mať aj ružovú kabelku, ružový klobúk,  ružovú šatku, ružové 

nechty, alebo napríklad niekto druhý trvá na tom, že kávu musí mať urobenú len do bielej 

porcelánovej šálky a z inej ju už nevypije. 

Aj ten absolútny nezmysel z pohľadu racionálneho  uvažovania ľudskej bytosti, vám  môže 

vytvoriť Pripútanosť, práve preto, že VY  neviete cez tú kamennú guľu vidieť to, čo sa za ňou 

skrýva, k čomu ste  tú Pripútanosť vytvorili a práve preto veľmi ľahko PRIPÚTANOSŤ vo vás 

vytvorí  POSADNUTOSŤ  tým, čo je za tou kamennou guľou skryté.  

Práve preto, že to nemáte  vedomé, tak ako ľudská bytosť veľmi ťažko pripustíte a prijmete, 

že ste posadnutý tým, čo sa za tou kamennou guľou skrýva a že ste k tomu absolútne pripútaný. 

Ale práve to, čo je za tou kamennou guľou skryté potom absolútne ovláda a riadi váš Život 

a všetko v ňom sa točí okolo toho, čo za tou kamennou guľou nevidíte, ale k čomu tú obrovskú 

Pripútanosť máte vytvorenú. 

Pripútanosť vám nedovolí, aby ste sa mohli vzdialiť a pozrieť  sa z väčšej  vzdialenosti, čiže 

z nadhľadu, lebo vtedy by ste to videli. 



Nech tá Pripútanosť ako kamenná guľa je akokoľvek veľká, tak to, čo sa za ňou skrýva je 

oveľa väčšie ako tá kamenná guľa. 

Keby ste mohli poodstúpiť a vytvoriť si nadhľad, okamžite by ste  videli k čomu ste 

Pripútanosť vytvorili. 

Toto je energetické vyjadrenie PRIPÚTANOSTI. 

Uvedomte si, že platí, že vôbec nezáleží  na tom, aká veľká je tá vec, ku ktorej si človek  

Pripútanosť vytvára. Môže byť malá ako špendlíková hlavička, ale to energetické vyžiarenie, ktoré 

tá Pripútanosť z nej vytvára, je oveľa väčšie ako samotná Pripútanosť.  Takže to energetické 

vyjadrenie tej veci, je vždy väčšie ako kamenná guľa Pripútanosti, ktorú ste sami vytvorili. 

Keď by ste dokázali od kamennej gule poodstúpiť a vytvoriť si nadhľad, tak vždy zistíte 

k čomu, alebo ku komu ste tú Pripútanosť vytvorili. 

Kedže v živote, v ktorom ste túto obrovskú kamennú guľu Pripútanosti vytvorili s ňou 

nedokážete pohnúť, aby ste mohli získať nadhľad a zistiť k čomu bola Pripútanosť  vytvorená, máte 

jedinú možnosť, že sa pokúsite predĺžiť reťaz, ktorou je kamenná guľa pripevnená k vašej nohe. 

Iná cesta nie je. 

Čiže musíte do tej krátkej reťaze dokázať vložiť ďalšie očká tak,  aby vám táto reťaz 

umožnila väčší pohyb okolo kamennej gule. 

Tá reťaz je o to kratšia a má menší počet očiek, čím je vo vás menej 

POKORY a SÚCITU a to nie len k tým druhým, ale najmä k sebe samým. 

Len prostredníctvom POKORY a SÚCITU môžete predlžovať počet 

očiek, ktoré vytvárajú reťaz, ktorou je tá kamenná guľa Pripútanosti priviazaná 

k vašej nohe. 

V živote, v ktorom túto obrovskú kamennú guľu  Pripútanosti  vytvoríte 

a sami si ju na svoju nohu priviažete, a vedzte, že to robíte dobrovoľne,               

tak nedokážete od tej kamennej gule poodstúpiť, aby ste sa mohli pozrieť na to, 

čo sa nachádza za ňou. 

To sa dá až v ďalšom živote, keď sa znovu narodíte, až vtedy dokážete od tej kamennej gule 

poodstúpiť. 
 

Otázka :  Aj po smrti nám táto kamenná guľa zostane ? 

Odpoveď :  Nie, lebo úroveň duší je bezpodmienečná láska a bezpodmienečné prijatie.                        

V tejto rovine je to iné, ako v dualite hmoty.  Kedže žijete ako ľudské bytosti, potrebujete práve 

v tej dualite poznať zákonitosti  a Vesmírne princípy, pretože  ich potrebujete k svojmu životu. 

Ľudská bytosť v hmote nemá to Poznanie aké má duša v prostredí  bezpodmienečnej lásky 

a bezpodmienečného prijatia. 

Podstata tohto uvedomenia je to, že v živote, v ktorom Pripútanosť vytvoríte, 

s ňou ako ľudská bytosť nedokážete nič urobiť, neviete ju žiadnym spôsobom zmeniť, 

lebo nedokážete od nej poodstúpiť a preto sa musíte znovu narodiť.  

Toto je to podstatné. A je to tak preto, lebo v živote, v ktorom  

Pripútanosť ako kamennú guľu vytvoríte a SAMI si ju dobrovoľne pripnete na 

nohu, nie je vašou súčasťou POKORA.   

A tak nemáte ten nástroj k tomu, aby ste mohli vytvoriť ďalšie očko 

reťaze, ktorým by ste ju predĺžili.  



Tým nástrojom je práve SÚCIT. 

POKORA má ako svoju prirodzenú súčasť SÚCIT. 

Rovnako platí, že SÚCIT má ako svoju prirodzenú 

súčasť POKORU. 

Tu vzniká ďalšia veľmi dôležita súvislosť, ktorú len  veľmi ťažko 

rozoznávate a to je rozdiel medzi Súcitom a Ľútosťou, pretože 

dokážete  mať SÚCIT so sebou samým alebo druhými ľudskými 

bytosťami len vtedy a jedine vteady, keď je vašou súčasťou 

POKORA. Ak nie je vašou súčasťou POKORA, vytvoríte len ľútosť. 
Ľútosť nevychádza z vášho srdca, lebo ľútosť je tvorená vaším egom. 

Jednou z najsilnejších Pripútanosti, ktorá vo vašej ľudskej 

spoločnosti pôsobí je Pripútanosť k moci, k bohatstvu a k majetku. 
A vieš čo vám túto pripútanosť vytvára ?  Neviem. 

Nadradenosť a pýcha. 

Vaše vlastné hlavy pýchy, ktorým ste dovolili, aby vo vašom vnútri narástli, vám ako 

„odmenu“  vytvoria Pripútanosť. 

Hlavy pýchy - nadradenosti, výnimočnosti 

a dôležitosti, vám vytvoria Pripútanosť k moci. 

Hlavy pýchy  -  chamtivosti,  povýšenosti 

a nadutosti, vám vytvoria Pripútanosť k majetku. 
A aby ste tento majetok a moc pre seba získali, naučila vás táto 

Pripútanosť MANIPULOVAŤ. 

A to je jej podstata, lebo aj Pripútanosť sama  s vami manipuluje a to tým,  

že vám nedovoľuje sa pozrieť, čo je za ňou, čo ona sama skrýva. 

Manipuluje vami prostredníctvom vašej nadradenosti a VY prestávate 

byť SLOBODNÝMI  ľudskými bytosťami  a už sa nerozhodujete  SLOBODNE. 

A už som vám veľa krát povedal a vysvetlil,                         

že  SLOBODNE sa rozhodujete len vtedy a jedine vtedy, 

keď ste VEDOMOU ľudskou bytosťou. 
Hlava pýchy nadradenosti vám vašu SLOBODU zoberie veľmi ľahko cez  manipulácie, 

ktoré vo vás vytvorí. 

Kedže tou Pripútanosťou je ľudská bytosť zaslepená, je veľmi ľahko  manipulovateľná 

každou inou ľudskou bytosťou, ktorá vidí, čo je za tou kamennou guľou skryté a ktorá to chce 

získať pre seba. 

 


