
POKORA a PÝCHA – 1. časť 
 

Sedím na obrovskej kamennej guli, ku ktorej som prikovaná reťazou a tú mám pripevnenú 

železnou obručou okolo pása. Ruky aj nohy  mám tiež v okovách a navzájom spojené reťazou, 

ktorá  mi znemožňuje  voľnosť pohybu.  Reťaz, ktorou som k tej kamennej guli prikovaná je krátka, 

vôbec  nie je taká dlhá, aby som sa mohla skĺznuť z tej kamennej gule dole na Zem, čiže ak by som 

stratila rovnováhu  zostala by som visieť na tom železnom páse a reťazi niekde vo vzduchu . 

Ako sa hovorí držím sa zubami nechtami  na tej kamennej guli, aby som  sa neskĺzla 

a nespadla z nej dole, lebo si uvedomujem, že ak spadnem zostanem tam visieť navždy, lebo aj ruky 

aj nohy mám  zviazané v okovách a spojené ďalšou  reťazou  a tak by som sa už potom 

nedokázala  vytiahnuť hore  na tú guľu. 

Sedím tam hore  a jedlo prichádza ku mne samé od seba, takže sa viem najesť  aj napiť. 

Cítim, že  mám panický strach , aby sa kamenná  guľa nepohla, lebo je to veľmi vratká poloha,       

v ktorej sa musím  udržať a ak to nedokážem, tak spadnem dole. 

Uvedomujem si, že ak spadnem dole, tým že by som sa nevedela dostať naspäť hore,  tak by 

som tam zomrela, lebo to jedlo nepríde ľuďom, ktorí visia dole, chodí len k tým, ktorí dokážu 

sedieť hore na tej kamennej guli. 

Aby som mohla zostať žiť, musím sedieť na tej kamennej guli  úplne bez pohybu, lebo 

keď  by som sa  akokoľvek pohla, tak ja sama ju môžem z rovnovážnej polohy vychýliť a vtedy sa 

nedokážem udržať hore  a tým by sa môj život skončil.  

Vôbec sa nesmiem pohnúť, žiadny pohyb nie je prípustný a tak mám v sebe  obrovský 

strach,  aby sa nestalo niečo také, čo ja sama nemôžem ovplyvniť, čo by s tou  guľou pohlo, lebo ja 

mám zviazané ruky aj nohy a zároveň  viem, že by som sa na nej nedokázala udržať. Je to  veľmi 

desivé - ten strach, ktorý je vo mne a ktorý cítim. 

Zároveň mám v sebe uvedomenie, že keď príde niečo, čo kamennú guľu z rovnovážneho 

stavu vyhodí, tak z nej spadnem.  Rovnako viem, že nikdy nedosiahnem  na zem, na ktorú by som 

sa mohla postaviť a viem,  že mi nikto  nepomôže, nikto mi nepríde na pomoc a ja sama  si neviem 

pomôcť  a keď tam zostanem visieť v nejakom mieste medzi povrchom gule a zemou, tak tam 

zákonite zomriem. 

Neviem , či toto je trest, ktorý mi bol daný, že som takto pripútaná k tej kamennej guli. 

Vidím ďalších ľudí, ktorí všade okolo mňa sedia na kamenných guliach  a   uvedomujem si, 

že aj  o nich je postarané v tom zmysle, že dostanú jedlo a pitie, ktoré k nich prichádza samé  od 

seba, rovnako  ako aj ku mne. 

Tí ľudia, ktorí z tej kamennej gule spadnú a visia, už žiadne jedlo nedostanú a ani nikto 

z nich  nedosiahne na zem, aby sa mohol postaviť.  Mnohí  z nich prosia o pomoc, ale nikto im  na 

pomoc nepríde, lebo ľudia, ktorí chodia dole po zemi, nijako nereagujú na tieto prosby a volania 

o pomoc. Uvedomila som si, že oni tie prosby nepočujú a ani tých ľudí  nevidia. 

Funguje to tak, že keď niekto z tej gule spadne dole a visí nad zemou,  je pre tých ľudí, ktorí 

sú dole a chodia po zemi, neviditeľní.  

Ak niektorý človek  z povrchu kamennej gule spadne a zostane visieť, považuje sa guľa za 

voľnú a prázdnu  a potom na ňu posadia ďalšieho človeka. Tí ľudia, ktorí sú dole na zemi nevidia, 

že okolo tých kamenných gúľ visí dole veľa ľudských bytostí. Oni vidia len tých ľudí, ktorí na tej 

guli dokážu  hore sedieť a o tých sa starajú, tým dávajú jedlo a pitie. Preto sa stane to,  že na jednej 

kamennej guli visí dole viacej ľudí.  



Keď sedím hore na kamennej guli, tak vidím tých ľudí, ktorí dole podo mnou visia na 

reťaziach, ale tí ľudia, ktorí kráčajú na zemi, týchto zavesených ľudí  vôbec  nevidia, oni to vnímajú 

a vidia tak, že tá guľa je prázdna a čistá. 

Neviem, čo tento obraz znamená, len ho opisujem. Je to pre mňa veľmi desivé. 

Človek, ktorý sedí priviazaný hore na kamennej guli a vidí toto všetko okolo seba, má 

v sebe nesmierne veľký strach, aby sa tam udržal, lebo je to veľmi ťažké a náročné, pretože nemôže 

vôbec zaspať. 

Nikto z tých ľudí okolo mňa tam takto  nevydrží dlho sedieť, lebo hoci  každý človek má 

jedlo aj pitie, keď príde veľká únava, tak proste zaspí a vtedy spadne  dole, lebo sa nemôže o nič 

oprieť, ani o svoje ruky,  ani o  nohy, lebo ich má zviazané.  Títo ľudia sa starajú o seba len 

dovtedy, kým nezaspia a potom sa pridajú k tým čo visia  z tých  kamenných gúľ dole a  je ich tam 

nesmierne veľa. 

Vnímam, ako na vrchole tých obrovských kamenných gúľ sedia ľudia a keď zaspia, tak 

spadnú,  ale  hneď je tam na ich mieste zase ďalšia ľudská bytosť. 

Nejakým spôsobom,  to ako dlho vydržíš sedieť na kamennej guli, súvisí s tým ako prijímaš 

potravu, v tej rovine, kde ti je podávaná, čiže je dôležité to,  ako k tej potrave pristupuješ. Súvisí to 

s tým akú potravu si vyberieš. Jedlo prichádza v jednej rovine, ktorá tvorí kruh a ten si môžeš 

otáčať  ako chceš.  Sú tam uložené  rôzne pokrmy a ty si môžeš z nich slobodne vyberať, ktorý len 

chceš.  Keď si niektorý pokrm  vyberieš a zješ ho, on sa automaticky doplní a tak si môžeš stále 

dokola vyberať hoci aj to isté, ale môžeš si vybrať aj iné pokrmy.  Od toho  jedla a toho ako sa ten 

kruh otáča  a podľa toho, čo si vyberieš, závisí to, ako dlho vydržíš sedieť hore na tej guli.  

            V kruhu  jedla je úplne všetko polievky,  mäso, prílohy, šaláty, sladkosti, zmrzlina, zdravé 

pokrmy,  šťavy a voda aj alkohol a nikto ti nič neprikazuje, môžeš si ten kruh otočiť ako ty sám 

chceš a všetkého je na ňom dostatok.  

Uvedomujem si, že preto,  aby človek  čo najdlhšie mohol vydržať sedieť na guli, 

je  dôležitá pestrosť stravy, čiže nie stále jesť to isté jedlo, ale aj striedmosť v jedle, čiže  nezjesť 

celý pokrm, ale len ich ochutnávať. 

Vnímam, že ľudia, ktorí takto otáčajú ten kruh s jedlom a nejedia do prasknutia, ale striedajú 

pokrmy a len ich ochutnávajú, vydržia oveľa dlhšie sedieť  hore na kamennej guli. 

Naopak tí ľudia, čo sa napchávajú, rýchlo zaspia, to jedlo ich stiahne z energie a z tej 

kamennej gule spadnú, lebo nedokážu zostať v bdelom stave. 

Potom sú aj takí ľudia, ktorí keď ten kruh otočia, dospeli už do takého štádia, že zo všetkého 

čo tam je, tak pijú  len čistú vodu a ako jedlo zjedia len chlieb.  

A k týmto ľuďom, ktorí sa dostali do štádia, že im stačí len voda a chlieb prichádza 

veľká  biela bytosť a odomkne im najprv okovy na rukách a môžu sa tej kamennej gule pridržiavať 

a tak dokážu udržať stabilitu aj vtedy, keď sa tá guľa  hýbe. Potom im odomkne okovy aj na nohách 

a tak ľudia  získajú voľnosť a vedia sa na tej guli  aj postaviť  a môžu aj po nej kráčať, keď  sa guľa 

začne  hýbať a otáčať. Ak sa naučia aj stáť na tej guli znovu k nim príde táto bytosť a odomkne im 

aj reťaz , ktorú majú okolo pása a oni môžu odísť z gule preč, sú SLOBODNÉ. 

Nie všetci ľudia  tam zomrú.  Je nesmierne veľa tých, čo tam visia dole a veľmi málo tých, 

čo kráčajú po kamennej guli a nespadnú z nej,  aj keď sa točí.  

Zo sto kamenných gúľ  len na jednej dokáže človek kráčať a ostatní visia dole.     

Súvisí to aj s pevnou vôľou, trpezlivosťou a disciplínou človeka, ktorý sedí na kamennej 

guli a s tým  ako otáča tým kruhom s jedlom,  lebo keď nie je chamtivý, keď tam nie je to chcenie 

a  je striedmy, tak dokáže zostať bdelý. 

  



Kruh s jedlom, ktorý si môže  ľudská bytosť ľubovoľne otáčať je KRUH POZNANIA.  

Je dôležité, aby sme sa ich dotkli, aby sa stali našou súčasťou, aby sme sa nimi 

doslovne prehrýzli, aby sme ich mohli pochopiť. 

Ak v tom živote nemáme žiadnu snahu spoznávať, učiť sa nové veci a prijímať nové 

Poznania, len sa držíme toho jedného a neochutnáme žiadne  iné Poznanie, tak  tiaž 

PREDSUDKOV a DOGIEM, ktoré v sebe máme už len tým, že sme súčasťou nejakej 

spoločnosti a to sú tie okovy na našich rukách, nohách  a páse, tak nás pohltia a stiahnu dole. 

Vôbec nám nedovolia, aby sme sa mohli na guli postaviť, stáť a kráčať, pretože my sami sebe 

nedávame slobodu, slobodnú vôľu, ktorá je ukrytá v Poznaniach a zostaneme  doslova visieť 

v tme predsudkov a dogiem tej spoločnosti, ktorej sme súčasťou. 

Práve preto, že predsudky a dogmy sú súčasťou  spoločnosti, nikto nerieši to, že sme sami 

seba do nich  uväznili a že v nich visíme. Preto to nie je vidieť a práve preto to ani nikto  nerieši.  

A je naozaj pravda, že v zovretí predsudkov a dogiem aj zomrieme. 

A je to  slobodné rozhodnutie každej ľudskej bytosti či ochutná z toho Poznania, ktoré je 

voľne prístupné bez akýchkoľvek podmienok každej jednej ľudskej bytosti, alebo nie. 

Je na ľudskej bytosti, či otočí ten kruh Poznania a ochutná aj tie nové Poznania, ktoré sú tam 

uložené, alebo sa o to ani nepokúsi a bude sa naďalej kŕmiť rovnakými predsudkami a dogmami  

spoločnosti, do ktorej sa narodila. 

Toto je SLOBODNÉ ROZHODNUTIE, ale zároveň aj 

ZODPOVEDNOSŤ  každej jednej ľudskej bytostí, ktorá sa na Matku Zem 

narodila, pretože jej súčasťou je posvätné právo sa slobodne rozhodovať a preto 

len od nej závisí, či zostane v zovretí starých predsudkov a dogiem, alebo je 

ochotná  učiť sa prijímať nové informácie a poznania a tak  sama v sebe  dokáže 

zlomiť okovy tých starých predsudkov a dogiem a dá sama sebe SLOBODU. 

A sila, ktorou strach zviera ľudskú spoločnosť  je tak veľká, že len malé množstvo ľudských 

bytostí prijme v sebe slobodné rozhodnutie, že sa rozhodne kráčať inou cestou, učiť sa a prijímať 

nové  Poznania, informácie a vedomosti.   

Pre mnohých je pohodlnejšie zostať pri tom čo poznajú, čo majú naučené aj napriek tomu, 

že im to prináša okovy a nemôžu sa voľne a slobodne pohybovať, lebo nedokážu cez predsudky 

a dogmy vidieť  rozmanitosť a krásu nových Poznaní a najmä to, že tým, že  zlomia v sebe 

predsudky a dogmy môžu sami sebe vrátiť SLOBODU.   

A nevidia to práve pre to zovretie strachom, ktoré  je v  nich veľmi silne  cez tie predsudky 

a dogmy zapísané. Doslova je zakorenené, lebo sa to odovzdáva z generácie na generáciu cez 

pamäťovú stopu buniek fyzického tela každej ľudskej bytosti. 

Už keď sa narodíte do tej, ktorej spoločnosti, tieto okovy predsudkov a dogiem, ktoré sú v 

tej spoločnosti prijaté a zapísané, automaticky vás samých týmto spôsobom  spútajú, pretože sú 

vašou súčasťou ako pamäťová stopa v bunkách vášho fyzického tela.  

Je to energetická stopa a udeje sa to automaticky v okamihu, keď prijmete fyzické telo  ako 

svoju súčasť. 

Ak dokážete potom v svojom živote vnímať hlas svojej duše a dovolíte sami sebe kráčať po 

ceste, ktorou vás vedie vaša duša, dávate tým sami sebe šancu  učiť sa a prijímať nové Poznania 

a tak samých seba zmeníte tým, že prostredníctvom nových Poznaní dokážete zlomiť predsudky 

a dogmy, ktoré boli do vás zapísané cez rodovú líniu predkov. 

Tým zmeníte  svoju vlastnú vibráciu a tak pozdvihnete  svoj vlastný rod, pretože svojím 

potomkom už odovzdáte iné informácie cez  pamäťovú stopu v svojich bunkách. 


