
PRIPÚTANOSŤ a POKORA – 3.časť 
 

Je to pôsobenie Vesmírneho zákona: Ako hore, tak dole, ako vo veľkom tak v malom,                    

ako vo vnútri, tak navonok a keď to pochopíte, ako to funguje v malom, dokážete vidieť tie paralely 

aj vo veľkom. 

A teraz si sami môžete odpovedať na otázku: Kto  si myslí, že má oblečené nové šaty 

a pritom nevidí, že je nahý?  

Ďalšia rovina, ktorá sa tu vytvára je rovina pocitov krívd a zrád, ktorá sa 

vytvára na strane tých ľudských bytostí, ktoré  Pripútanosť sami  v sebe 

vytvoria voči tým ľudským bytostiam, o ktorých si myslia, že im to „niečo“  

a  nech je to čokoľvek, čo bolo  za  kamennou guľou skryté, zobrali.   

Ale nemuselo sa tak v skutočnosti naozaj stať, lebo keď tie ľudské bytosti  

tú Pripútanosť vytvorili, mohli sami svojím pričinením alebo prirodzeným 

plynutím času o to „niečo“ obrovské, čo sa nachádza skryté za tou kamennou 

guľou jednoducho prísť.  

Lenže oni si nikdy nepripustia, že o to prišli svojím vlastným pričinením, 

lebo vždy sa musí nájsť niekto, kto bude vinný a na koho prenesú Zodpovednosť 

za to, že o to „niečo“ prišli. 

Ak tá druhá ľudská bytosť prijme tento prenesený pocit viny, vytvorí sa 

medzi týmito dvoma ľudskými bytosťami veľmi silné a vzájomné puto, čiže 

energetické prepojenie a veľmi silná previazanosť a rodia sa potom spoločne 

v nasledujúcich inkarnáciách, aby to mohli pochopiť a túto energiu 

previazanosti rozpustiť. 

A bude  sa tak diať  dovtedy, pokiaľ  tá druhá ľudská bytosť nepochopí, 

že ona  nesie na svojich pleciach Zodpovednosť za tú prvú ľudskú bytosť  a tá 

chyméra za kamennou guľou sa rozplynula a vráti  Zodpovednosť aj ten 

prenesený pocit  viny späť  tej prvej ľudskej bytosti, ktorá ho vytvorila, alebo sa 

tak bude diať dovtedy kým tá prvá ľudská bytosť dokáže prijať do svojho 

života Pokoru a Súcit a vytvorí  takú dlhú reťaz, aby mohla pochopiť a vidieť, 

že za tou kamennou guľou vôbec nič nie je a že len ona sama  tou Pripútanosťou 

zviazala samú seba. 

A práve v tom pochopení  sa kamenná guľa Pripútanosti rozplynie a tá 

ľudská bytosť vráti sama sebe SLOBODU, možnosť voľne sa pohybovať svojím 

Životom kamkoľvek   a slobodne sa rozhodovať. 

Ale tento proces z hľadiska Života ľudskej bytosti trvá veľmi dlhý čas, pretože  v špirále 

svojich vlastných skúseností sa nepohybujete len smerom nahor, ale stane sa, že začnete kráčať 

opačným smerom a to nadol a vtedy ten čas svojej cesty opäť predlžujete. 

A toto je energetický dôvod toho, že táto Pripútanosť k majetku, 

bohatstvu, či  moci, ktorú vytvorila niektorá vaša hlava pýchy nadradenosti, 

nadutosti, povýšenosti, falošnej hrdosti, dôležitosti, chamtivosti, či vaše chcenie 



po sláve, alebo aj všetky hlavy pýchy súčasne, že sa vo vašej ľudskej spoločnosti 

vytvorilo OTROKÁRSTVO. 

Je to tá nesmierna Pripútanosť na jednej strane tých ľudských bytostí, 

ktoré to čo je skryté za kamennou guľou chcú stále zväčšovať a znásobovať, ale 

keďže oni sami sa nemôžu pohnúť, potrebujú, aby tú snahu a prácu za nich,  

vytvorilo veľmi veľa druhých ľudských bytostí. 

Je to strach ľudských bytostí, aby sa ich moc, majetok a sláva 

nezmenšovali, ale práve naopak znásobovali a rástli, ale paradox je v tom, že 

nevidia, že aj sami  sebe zobrali právo sa voľne a slobodne pohybovať v živote 

a dobrovoľne sa pripútali ku kamennej guli a tak zobrali druhým ľudským 

bytostiam ich posvätné právo, aby sa oni mohli voľne a slobodne pohybovať vo 

svojom živote a rozhodovať sami o sebe. 

A toto je ten energetický okamih, kedy ste vytvorili OTROKÁRSTVO. 

Práve týmto mechanizmom bolo otroctvo a otrokárstvo vytvorené. 

Opakovane ho vytvárate v každej civilizácii, ktorá tu na Matke Zemi žila, keď sa tá 

civilizácia do tohto bodu dostane, pretože otroctvo a otrokárstvo je dôsledok pôsobenia týchto 

energií, ktoré ste  ako ľudská spoločnosť vytvorili. 

A teraz si uvedomte aký dlhý čas a akú dlhú cestu, ste ako spoločnosť , ale aj jednotlivci 

potom potrebovali prejsť, aby ste toto otroctvo a otrokárstvo zrušili. 

V energetickej rovine sa zrušením otroctva udialo to, že ste rozpustili tú 

nepredstaviteľne veľkú, obrovskú kamennú guľu toho jednotlivca, 

absolutistického vládcu, kde sa spájala moc a bohatstvo v rukách jedného 

človeka. 

Je tu priama úmera. 

Tak ako bola nepredstaviteľne veľká moc a bohatstvo koncentrovaná v rukách jedného 

človeka – vládcu, tak rovnako veľký počet ľudských bytostí tú moc a bohatstvo vytváralo a 

zväčšovalo v otroctve práve tým, že im to zobralo ich slobodnú vôľu, lebo energeticky to musí byť 

navzájom vyvážené. 

Na jednej strane je energia bohatstva a moci jednotlivca a na druhej strane                    

je nekonečné množstvo neslobodných ľudských bytostí, ktorým bola  zobratá voľnosť 

a sloboda, za účelom budovania práve tej moci a bohatstva toho jednotlivca. 

Tak ako sa táto energia v rukách toho jedinca uvoľnila, tak sa na druhej strane 

mohla vrátiť sloboda a voľnosť obrovskému počtu ľudských bytostí a práve vtedy, 

keď  ste túto Pripútanosť rozpustili, zrušili ste vo vašej spoločnosti OTROCTVO. 

A teraz je nesmierne dôležité, aby to obrovské množstvo ľudských bytostí, 

ktorým bola vrátená voľnosť a sloboda, dokázalo prijať svoju vlastnú Zodpovednosť 

za svoje Životy, za svoje rozhodnutia, skutky, slová aj myšlienky, aby začali žiť svoje 

Životy VEDOME. 

Lebo len keď prijmú túto ZODPOVEDNOSŤ a dokážu ju vidieť v širších 

súvislostiach stanú sa slobodnými  ľudskými bytosťami a až vtedy sa začnú 

rozhodovať SLOBODNE. 



Ak sa tak nestane a túto Zodpovednosť neprijmú, začne sa postupne  

koncentrovať v rukách tých „vyvolených“,  ktorí postupne k tejto moci, ktorú 

im  táto Zodpovednosť prináša,  si začnú vytvárať pripútanosť,  až bude 

dostatočne veľká  na to, aby opäť vytvorila vo vašej spoločnosti POROBU. 

A toto  je uzatvorený kruh. 

A preto vôbec nie je jedno, komu svoj hlas vo voľbách dáte, aby vo vašom mene konal 

a rozhodoval a preto sa nikdy nesnažte voliť menšie zlo. 

V tomto prípade je lepšie nedať svoj hlas nikomu, lebo ak pôjdete voliť a rozhodnete sa pre 

„menšie zlo“, váš hlas sa započíta ako mandát pre toho kandidáta, aj keď je to pre vás „menšie zlo“. 

Ak tak neurobíte, ponecháte si  svoju vlastnú Zodpovednosť sami pre seba a nikto si nebude 

môcť váš hlas pripísať a prisvojiť k tomu, že bol odovzdaný práve jemu v akýchkoľvek voľbách. 

A teraz si uvedomte, že heslo „ choďte voliť“ je skrytá manipulácia, pretože keď nie ste 

rozhodnutý pre žiadneho kandidáta, tak nemáte k nikomu z nich Dôveru, Úctu a Rešpekt a vtedy  

nedávajte svoj hlas žiadnemu kandidátovi, lebo potom ten kandidát, ktorému ste dali svoj hlas, bude 

vaším hlasom manipulovať. Uvedomte si, že ak volíte“ menšie zlo“ a volíte kandidáta, ktorý s vami 

nesúznie, tak dávate súhlas tomu, čo nechcete a koho v skutočnosti voliť nechcete. 

Túto Zodpovednosť si nechajte  sami pre seba, aby nebola zneužitá. 

Lebo čím väčší počet ľudských bytostí pôjde vo voľbách odovzdať  svoj hlas, tým väčším 

počtom  sa tí kandidáti potom oháňajú. 

Vaši predkovia si volili svojich predstaviteľov, ktorým odovzdali svoj hlas, na základe 

veľkej a hlbokej Dôvery, Úcty a Rešpektu k ľudskej bytosti, ktorej svoj hlas odovzdali. 

A táto Úcta a Rešpekt aj hlboká Dôvera  vo vašej spoločnosti v súčasnosti chýba, nie je v nej 

vôbec  prítomná. 

A preto vaši politici kradnú, podvádzajú a klamú. 

A sú  presvedčení, že si to môžu dovoliť, lebo im ten mandát bol daný a do toho mandátu 

započítavajú aj váš hlas, hoci ste voči tým politikom nemali Dôveru, Úctu ani Rešpekt, ale išli ste 

voliť práve preto, že vám niekto povedal, že  je potrebné ísť voliť a preto ste sa rozhodli pre 

„menšie zlo“. 

A nevidíte, že je to manipulácia a hra s číslami, ktorú  niekto vytvoril a prezentuje takým 

spôsobom, aby z nej  mal prospech najmä on sám. 

Odovzdať svoj hlas je veľmi dôležitý krok a veľmi dôležité rozhodnutie pre každú jednu 

ľudskú bytosť, lebo je to prejav  hlbokej Dôvery, Úcty a Rešpektu k tej ľudskej bytosti, ktorej hlas 

dávate. 

A voľte len vtedy, ak tam máte ten Rešpekt, Úctu a vzájomnú Dôveru. 

Takáto bytosť, ktorej dáte svoj hlas, vás potom nikdy nesklame, lebo ju poznáte veľmi 

dôverne.  

Vy sami ste sa mohli veľa krát presvedčiť o jej čestnosti, pravdovravnosti, mravnosti 

a v tomto prípade sa táto bytosť  rozhoduje a koná v prospech rozvoja tej spoločnosti. 

Ale ak tento pocit sami v sebe nemáte, tak hlas ľudskej bytosti, ktorú si nectíte a nemáte 

k nej rešpekt  ani dôveru,  nedávajte. 

Ak by ste tak urobili, vy sami ste dovolili, aby ste boli zmanipulovaní a je to vaše 

rozhodnutie, že ste túto manipuláciu dovolili. 

A v tomto prípade ste si zvolili práve takých politikov akých si sami zaslúžite. 

A ak títo politici potom kradnú, klamú a podvádzajú, umožnia vznik korupcie, rodinkárstva, 

vedzte, že tak konajú s vaším požehnaním, lebo ste im to dovolili. 


