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Tie druhé ľudské bytosti, ktoré nie sú reťazou pripútané ku kamennej guli a stoja opodiaľ, 

vidia, čo sa za tou kamennou guľou skrýva. Mnohé z nich sa rozhodnú, že to chcú všetko získať  

samé pre seba a práve preto, že tá ľudská bytosť, ktorá je ku kamennej guli pripútaná to nevidí 

a zároveň je touto Pripútanosťou zaslepená, je veľmi ľahko ovládateľná a manipulovateľná.                    

A tak cez manipulácie, ktorým ste dovolili vo vašej spoločnosti  narásť, ste sami manipulovaní. 

Kedže tou Pripútanosťou ste zaslepení, ste veľmi ľahko  manipulovateľní každou ľudskou 

bytosťou, ktorá vidí, čo je za tou kamennou guľou skryté a ktorá to chce získať pre seba. 

Najľahším spôsobom  ako zmanipulovať  ľudskú bytosť, je začať masírovať jej 

ego, ktoré tú Pripútanosť vytvorilo. 

A to sa dá pochlebovaním, podlizovaním, vychvaľovaním, falošným 

kamarátstvom, poskytovaním rôznych služieb, podplácaním a samozrejme sexom. 

A manipulácia prostredníctvom sexuálnej energie je jedna z najsilnešich 

manipulácii. 

A práve preto je manipulácia tak veľmi  „prerastená“  celou vašou 

spoločnosťou. 

A práve preto sa v nej udomácnila korupcia, podplácanie a rodinkárstvo. 

A práve preto ste vytvorili porekadlá: „ruka ruku myje“, „košeľa je bližšia ako 

kabát“, „lepší vrabec v hrsti, ako holub na streche“ a mnohé ďalšie, lebo týmto 

všetkým si tie ľudské bytosti  vedia uchmatnúť samé pre seba, veľkú časť tej MOCI, 

ktorá je skrytá za Pripútanosťou. 

Keďže tá ľudská bytosť, ktorá je k tej kamennej guli pripútaná, sa nedokáže  hýbať a ani 

otočiť, vôbec nevidí, že „z tej pomyselnej moci“, ktorá je za kamennou guľou skrytá,  jej ukrajujú 

druhé ľudské bytosti a cez rôzne manipulácie si ju berú  samé pre seba a ona tak nevidí, že jej 

niekto druhý priamo „pod nosom“ ukradne  jej  bohatstvo, zoberie jej  moc a uchváti to všetko do 

vlastných rúk. 

A tak sa často krát stane to, že zostane ku kamennej guli pripútaná reťazou aj vtedy, keď                 

za tou kamennou guľou už vôbec nič nie je, ale zároveň si tá ľudská bytosť v svojich predstavách 

vytvorila nepredstaviteľne veľkú HRDOSŤ na to všetko, čo sa za kamennou guľou nachádza,                     

aj keď  tam už  vôbec nič nie je, ale vtedy je táto HRDOSŤ  FALOŠNÁ. 

A táto ľudská bytosť je úplne zaslepená pripútanosťou a falošnou hrdosťou a nevidí, že  tam 

už vôbec  nič nie je a že tie druhé ľudské bytosti cez manipulácie, jej práve to, čo sa za tou  

kamennou guľou skrývalo, jednoducho zobrali. 

A máte aj rozprávku“ Cisárové nové šaty“, ktorá práve túto podstatu vystihuje. 

Cisár  nevidel, že je nahý a nemá  vôbec „NIČ“ na sebe oblečené.  On má len falošnú hrdosť 

na to „NIČ“, čo sa za tou kamennou guľou skrýva.  

A toto všetko umožnila práve jeho Pripútanosť,  ktorú si ten cisár sám v sebe vytvoril. 

A je to Pripútanosť nie len k hmotným veciam, majetku, či akejkoľvek forme hmoty,  ale aj 

k ľudským bytostiam ako takým a  aj k duchovným hodnotám a kvalitám. 

Je to tak preto, že hranica medzi POKOROU 

a PÝCHOU je nepredstaviteľne tenká. 



A len keď má ľudská bytosť v sebe POKORU a SÚCIT, túto Pripútanosť 

nevytvára. 

A už som vám vysvetlil, že  POKORA a SÚCIT, nie sú automaticky 

súčasťou každej ľudskej bytosti, ale prichádzajú ako DAR a POŽEHNANIE, 

keď  VY SAMI v svojom živote niečo urobíte, keď dokážete nie len pochopiť,      

ale aj žiť Vesmírne zákony tak, aby sa stali súčasťou vášho života. 

Práve preto ako ľudské bytosti tak ľahko Pripútanosť v svojich životoch vytvárate, pretože 

nie je vašou súčasťou Poznanie o Vesmírnych zákonoch a preto nie je ani  POKORA súčasťou  

vášho života. 

Ale  nie je to nič zložité. 

Je to veľmi jednoduché. 

Sú to  to práve MORÁLNE PRINCÍPY, ktoré sa žiaľ z vašej spoločnosti 

postupne strácajú a tak na jednej strane postupne strácate Morálne princípy zo svojho 

života a na druhej strane rastie vaša Pripútanosť k čomukoľvek, pretože na jednej 

strane  sa stráca z vášho života POKORA s SÚCIT a na druhej strane rastie vaša  

Nadradenosť a Nadutosť a spolu s ňou aj manipulácia v živote celej  vašej spoločnosti. 

Manipulácia je jedným z najľahších a zároveň najsilnejších nástrojov strachu a tých 

ľudských bytostí, ktoré chcú ovládať a riadiť tie ostatné ľudské bytosti. 

Vieš čo k tejto manipulácii používajú ? Neviem. 

Médiá. Ste manipulovaní cez médiá, lebo ľahko sa necháte oklamať práve tým, čo vidíte 

prostredníctvom fyzického zraku. 

Ak sa dokážete začať pozerať vnútorným zrakom, čiže svojím srdcom, 

v ktorom  prebýva LÁSKA, SÚCIT  a POKORA, dokážete vidieť všetky falošné 

obrazy, ktoré sú vám podsúvané ako objektívna pravda. 

Je to najkratšia cesta v živote ľudskej bytosti, ktorú potrebujete urobiť, 

lebo je dlhá len 30 cm, ale paradoxne najdlhší čas vám v živote trvá, aby ste ju 

dokázali urobiť. 

Je to cesta z vašej HLAVY do vášho SRDCA. 
Vaše srdce nikdy nevytvorí túto obrovskú kamennú guľu. 

Vaše srdce nevytvára Pripútanosť k ničomu. 

Pripútanosť sa rodí  a vytvára len vo vašej hlave. 

Ak ľudská bytosť, v ktoromkoľvek zo svojich životov vytvorí kamennú guľa Pripútanosti, 

trvá jej nesmierne dlhý čas, kým postupne dokáže vytvoriť ďalšie očká na reťazi, ktorou má 

kamennú guľu priviazanú k nohe, aby  mohla poodstúpiť a pozrieť sa na svoju Pripútanosť 

z nadhľadu. 

A samozrejme kedže váš vývoj môže ísť po špirále nahor, rovnako môže ísť aj nadol. 

Aj kyvadlo sa pohybuje na obidve strany. 

Preto sa vám môže stať aj to, že namiesto toho, aby ste do tej reťaze pridali 

ďalšie očko SÚCITU k sebe samým, práve naopak prostredníctvom svojho hnevu, 

nenávisti, neodpustenia a nadutosti, si tieto očká zoberiete a tú reťaz ešte skrátite a tak 

ešte viacej seba samých k tejto kamennej guli Pripútanosti priviažete. 



A čím bližšie ku kamennej guli stojíte, čím je  táto reťaz kratšia, tým je menej 

vo vašom srdci SÚCITU a MILOSRDENSTVA a VY nemáte žiadne zľutovanie nie len 

s druhými ľudskými bytosťami, ale ani  sami so sebou a máte v sebe len obrovský 

strach, aby sa vám tá vec, či bytosť, ktorá je za kamennou guľou skrytá, nestratila, 

aby vám tú vec, či bytosť niekto neukradol, alebo aby sa nezmenšila a to až tak veľmi, 

že nedoprajete ani sebe samým, aby ste z nej mali akýkoľvek osoh, aby ste ju užívali.  

A robíte všetko pre to v svojom živote, aby tá vec za kamennou guľou bola stále väčšia 

a väčšia a nevidíte, že ona vám  berie všetku vašu voľnosť, slobodu, radosť a šťastie vo vašom 

živote, ale berie vám aj  uspokojenie a naplnenie v živote. 

A nech robíte čokoľvek, stále máte pocit, že máte málo. 

Je jedno čo to je,  či  moc, bohatstvo, majetok alebo sex. 

Je to ten pocit nenaplnenia, lebo to uspokojenie k vám stále neprichádza. 

A keď sa dostanete do tohto bodu v živote, strach vám prinesie ďalší pocit a to ten, že aby 

ste o to niečo čo je veľké a obrovské za tou kamennou guľou, čo vo vás vytvára hrdosť a pýchu,       

že to patrí práve vám, aby ste o to neprišli, aby vám to niekto nezobral, aby ste to nestratili. 

Môže to byť nie len majetok a moc, ale aj vaša vlastná  krása, mladosť, zvodnosť, 

neodolateľnosť a práve preto je vaša spoločnosť až posadnutá krásou a mladosťou fyzického tela, 

pretože ste tým veľmi ľahko  manipulovateľní  a ovládateľní a nevidíte, že sa bránite prirodzenému 

plynutiu času každej ľudskej bytosti a mladosť ste postavili na piedestál v živote a vytvorili ste si  

k nej veľkú pripútanosť a tak neviete prijať krásu a dary, ktoré k vám prichádzajú v iných 

obdobiach života a mnohí z vás neprijímate starnutie a neviete starnúť dôstojne.  

Neviete si vychutnať krásu všetkých období ľudského života a väčšina z vás  silou, mocou 

lipne práve na mladosti, teda na kráse mladosti, ktorá je vo vašej spoločnosti postavená na piedestál 

a cez tú pripútanosť nie len ako jednotlivci, ale celá spoločnosť, nevidíte ako vám z nej čas úplne 

prirodzene ukrajuje.  

Práve preto neprijímate radosti, šťastie a naplnenie v tých iných etapách života ľudskej 

bytosti, a nevidíte, že každá z nich je iným spôsobom krásna.  

Každá z nich vám prináša iné dary, iné skúsenosti a iné obohatenie vášho života. 

A je to tak preto, že ste dovolili, aby sa vo vašej spoločnosti zahniezdila sexuálna 

manipulácia, ktorá z nej postupne vytlačila posvätnú lásku medzi mužom a ženou. 

Posvätná láska medzi mmužom a ženou vám zároveň prináša veľmi hlbokú vzájomnú 

Dôveru, Úctu, Rešpekt  prostredníctvom Lásky, ktorú tieto ľudské bytosti vytvárajú. 

A tu platí Vesmírny zákon : Ako hore, tak dole, ako vo veľkom tak 

v malom, ako vo vnútri, tak navonok, preto platí, že to čo vytvárate vo svojom 

vnútri, potom zrkadlíte von do celej spoločnosti, v ktorej žijete a kedže  VY 

SAMI  nedokážete vytvárať  Úctu, Rešpekt a Dôveru vo vašich vzťahoch, v tých 

najintímnejších, nie je vzájomná Úcta, Rešpekt  a  Dôvera ani vo vašej 

spoločnosti. 

A tak,  ako nie je medzi ľuďmi navzájom, nie je ani medzi štátmi a národmi navzájom. 

A tak, ako si jednotlivci dokážu vytvoriť  v pýche a nadradenosti kamennú guľu 

Pripútanosti, navonok ju vytvárate  aj v spoločnosti, či v tej štátnej alebo národnej. 

A tak, ako je jednotlivec hrdý na to, čo už vôbec nemá, deje sa tak aj vo veľkom, čiže 

v štátoch a národoch. 


