
PRIPÚTANOSŤ a POKORA – 4.časť 
 

A toto je ten okamih, kedy sa v tých ľudských bytostiach začne vytvárať 

tá kamenná guľa Pripútanosti, práve k tomu, čo im táto ľahko získaná moc 

a bohatstvo prinášajú, lebo za tým nie je ich práca, ich čestnosť, ich odvaha,                  

ich obetavosť, ich mravnosť a ich vnútorná sila, ale len hlava pýchy 

nadradenosti, chamtivosti, moci, povýšenosti a nadutosti. 

A práve preto že za tým nie je práca a úsilie tej ľudskej bytosti, nie je tam  to hlboké 

pochopenie a poznanie mravnosti a vesmírnych princípov, a veľmi ľahko u nich táto Pripútanosť 

vzniká, lebo ten pocit moci ich opantá a oni sa stanú tou mocou posadnutí a práve preto nevidia 

kedy treba prestať. 

Tá zmena často krát potom prichádza práve zdola, keď to množstvo ľudských bytostí, ktoré 

sú v porobe utláčané to všetko pochopia. 

Ale stáva sa, že občas príde zmena aj zhora a to vtedy, keď tá ľudská 

bytosť sa stane VEDOMOU a prijme za svoje rozhodnutia  ZODPOVEDNOSŤ. 

Ako príklad týchto bytostí v dejinách histórie ľudstva vám uvediem práve ženy : Matilda 

Toskánska, Alžbeta I- anglická kráľovná, Mária Terézia, ale samozrejme boli aj mnohé iné, ale tieto 

sú vám blízke z hľadiska času, v ktorom žijete, nie je to taká dávna minulosť, ktorú by ste 

nedokázali uchopiť. Tieto ženy sa potom dokázali rozhodovať v prospech národa, ktorému vládli. 

Pripútanosť tým, že zoberie slobodu jednotlivcovi, ktorý ale dokáže  koncentrovať 

nepredstaviteľne veľkú moc v svojich rukách, zoberie následne slobodu a voľnosť  nepredstaviteľne 

veľkému počtu ľudských bytostí. 

A toto energeticky vytvára Pripútanosť vo vašej spoločnosti v tom veľkom. 

A energia, ktorá túto Pripútanosť živí, je  energia z pocitu „MAŤ MOC“ nad 

tými druhými a vlastniť všetko, čo tí druhí nemôžu vlastniť. 

Je to pocit, že všetko patrí len mne, len mne a výlučne len mne a pocit, že nad 

tým všetkým mám moc  len ja sám a len ja sám o tom všetkom rozhodujem. 

Toto je ten pocit, ktorý energeticky vyživuje Pripútanosť.  

A ak túto energiu – Pripútanosti,  tohto pocitu,  ktorákoľvek bytosť sama v sebe 

vytvorí, okamžite prestáva vidieť, že berie posvätné právo tým druhým ľudským 

bytostiam, aby rozhodovali oni sami o sebe, o svojom živote, bytí aj smrti. 

A túto objektívnu pravdu tá ľudská bytosť nedokáže vôbec vidieť. 

Je skrytá pod tou Pripútanosťou, pretože má v sebe vytvorené veľmi hlboké 

presvedčenie, že je to jej posvätné právo, aby ona sama rozhodovala o druhých 

ľudských bytostiach o ich živote, o ich bytí a o ich smrti. 

A tak sa často krát v histórii vývoja života na Matke Zemi stalo, že jediná ľudská bytosť 

sama rozhodne o zániku celej civilizácie, o vyhladení malých národov, vymazaní iného štátu, len 

preto, že si vytvorila presvedčenie, že ona má na to právo. 

A táto ľudská bytosť má v sebe nesmierne veľkú pýchu, nadradenosť a nadutosť, nemá 

vôbec žiadnu Pokoru ani Úctu k Životu ako takému. 

Ak sa takáto  ľudská bytosť dostane k moci, tak  vo vašej spoločnosti, zomrie veľmi veľa 

ľudských bytostí, pretože pre ňu ľudský život ako taký, nemá vôbec žiadnu  cenu. 



A vedzte, že je to každá jedna vojna, každý jeden vojnový konflikt, ktorý existoval  v celých 

dejinách  ľudstva na Matke Zemi. 

Ako príklad týchto bytostí z nedávnej histórie ľudstva vám uvediem: Napoleona, Hitlera, či 

Stalina. 

Aby sa to zmenilo, potrebujete začať v prvom rade sami od seba. 

Potrebujete pochopiť, že ste dovolili, aby vám zobrali vašu SLOBODU, 

vašu voľnosť aj posvätné právo rozhodovať sami o sebe, o svojom živote, bytí aj 

smrti a ak to pochopíte v prvom rade to potrebujete v ODPUSTIŤ sami sebe, 

pretože až vtedy, keď dokážete dať ODPUSTENIE sami sebe, dokážete prijať 

ZODPOVEDNOSŤ za to, že ste tak konali.  

Vtedy dostanete ako dar MILOSRDENSTVO a SÚCIT, ktorý vám 

prinesie schopnosť ODPUSTIŤ  to tým  druhým. 

A toto je uzatvorený kruh, lebo len  cez SÚCIT a MILOSRDNÉ 

ODPUSTENIE  môžete rozpustiť energie Pripútanosti,  ktoré ste na Matke 

Zemi v svojej ľudskej spoločnosti svojimi vlastnými hlavami pýchy vytvorili         

a to ktoroukoľvek hlavou pýchy, pretože každá jedna hlava pýchy túto 

Pripútanosť vytvára. 

A keďže vibrácie Matky Zeme a jej energia sa zvýšila, nie je už potrebné, aby ste ako 

jednotlivci, či ľudstvo žili životy a získavali skúsenosti cez utrpenie, ale môžete získať skúsenosti  

a spoznávať sami seba prežívaním iných kvalít a tak môžete začať spoznávať sami seba cez radosť, 

hravosť, nehu, láskyplnosť, trpezlivosť, súznenie, spolupatričnosť, tvorivosť, pretože Vesmír má 

hojnosť, bohatstvo a dostatok pre  všetkých a teda pre  každého jedného z vás. 

A už je čas, aby ste to aj VY dovolili sami sebe.  

 

(Prišla nádherná energia, ktorá sa ako teplo rozliala od srdca v mojom tele.)  

Aby sa tak stalo, prijímajte svoju ZODPOVEDNOSŤ sami za seba a za 

svoj život v tých širších súvislostiach. 

Prijmite dar MILOSRDENSTVA, SÚCITU a ODPUSTENIA a 

prostredníctvom ODPUSTENIA sami sebe aj tým druhým môžete všetky tieto 

energie transformovať na LÁSKU práve cez to ODPUSTENIE. 

Je to možnosť, ktorú vám v tomto čase Tu a Teraz ponúka Matka Zem 

ako vedomá a inteligentná bytosť a je len na vás, na vašom slobodnom 

rozhodnutí každého jedného z vás, aby ste sa pre to rozhodli v svojom srdci, 

v svojom vnútri, aby ste ju prijali a aby ste  v LÁSKE  obnovili Harmóniu bytia 

na Matke Zemi tak, ako to bolo na počiatku, pretože všetci navzájom ste 

absolútne  Rovnocenné a zároveň  v svojej  jedinečnosti rozdielne bytosti, 

zrodené v LÁSKE, s LÁSKOU a pre LÁSKU, aby ste tu na Matke Zemi túto 

LÁSKU a sami seba mohli VEDOME prežívať. 

A tak to je.  

Amen. 



Teraz si ešte uvedomte že túto Pripútanosť a Lipnutie vytvárate nie len 

k hmotným veciam, ale aj k ľuďom, deťom, priateľom, milencom, milenkám, 

rodičom, matkám, otcom, či  k akejkoľvek ľudskej bytosti,  ku ktorej sa upnete, si túto 

Pripútanosť a Lipnutie dokážete vytvoriť a vytvoríte si ju.  

Uvedomte si, že žiadna ľudská bytosť,  nie je majetkom žiadnej inej ľudskej bytosti. 

A tá hranica, kedy sa vaša Láska zmení na Lipnutie a Pripútanosť je veľmi tenká. 

To peklo, ktoré potom sami sebe a aj tej druhej ľudskej bytosti v živote vytvárate sa deje 

práve prostredníctvom posadnutosti, do ktorej vaša Pripútanosť narastie. 

Potrebujete  sa učiť rešpektovať  ROVNOCENNOSŤ a to nie len  svoju vlastnú, ale 

všetkých bytostí v ich Rovnocennom, práve na Život, v ich Rovnocennom práve na Slobodu, v ich 

Rovnocennom práve slobodne sa rozhodovať a v ich Rovnocennom práve milovať a byť milovaní 

a to bez podmienok, nie len voči sebe samým, ale aj tým druhým ľudským bytostiam. 

Aby sa tak nestalo, strach k tomu používa práve vašu pýchu a jej deväť hláv, ktoré veľmi 

ľahko sami v sebe zrodíte, lebo dávate veľmi veľký priestor v svojom živote CHCENIU, ktoré 

vychádza práve z roviny vášho ega a zároveň dávate veľmi malý priestor svojej duši a svojmu 

srdcu, v ktorom je uložená pokorná túžba vašej duše. 

Zamieňate si chcenie s pokornou túžbou, pretože neviete čo znamená POKORA a rovnako  

neviete čo znamená TÚŽIŤ. 

Chcenie je to, že to chcete hneď, okamžite a ako sami hovoríte : „už včera bolo neskoro“. 

TÚŽIŤ znamená, že ste ochotní  tomu dať ČAS 

a zároveň máte tú TRPEZLIVOSŤ, aby ste počkali. 
Nie je v tom tá dravosť chcenia vášho ega. 

V súčasnosti však ako ľudstvo len CHCETE. 

TÚŽBA sa z vás stratila. 

To je energetické vyjadrenie toho, čo vyjadruje vaša spoločnosť. 

Práve preto, že CHCETE HNEĎ a OKAMŽITE, nehľadíte na potreby 

druhých, ale len na svoje vlastné a tak vo vašej spoločnosti  rastie sebeckosť, 

agresia a bezohľadnosť. Toto všetko sú atribúty, ktoré podporujú práve moc 

jedných nad tými druhými. 

Už som vám vysvetlil, že to čo vytvárate vo vašom vnútri sa potom zrkadlí 

vo vašej spoločnosti a VY nevidíte, že práve tým CHCENÍM, sebeckosťou, 

bezohľadnosťou a aroganciou moci sa energeticky  navraciate do toho bodu, 

kedy sa vo vašej spoločnosti opäť vytvorí POROBA. 

A je jedno v akej forme  sa tá Poroba vytvorí, či  v otroctve, nevoľníctve 

alebo poddanstve, lebo podstatou poroby je NESLOBODA. 

A to je uzatvorený kruh a tým sme sa vrátili na počiatok. 

Jediné čo si so sebou v okamihu vašej smrti odnesiete a čo vám zostane, sú vaše 

vlastné energie a emócie, ktoré ste  v svojom živote vytvorili a spomienky na to, čo ste 

prežili. Toto je to, čo je výlučným vlastníctvom ľudskej bytosti, čo patrí len jej a toto 

jej nikdy, nikto, absolútne nikto nevezme, lebo energia, ktorú ona vytvorila, je jej 

nedeliteľnou a  neoddeliteľnou  súčasťou v celej línii času jej bytia. 

A tak to je. Amen. 


