
POKORA a PREDSUDKY – 1. časť  

Prišiel ku mne  nádherný kôň, ktorý striedal farby svojej srsti od bielej až po tmavú čiernu. 

Raz prišiel ku mne úplne biely, raz gaštanový, či hnedý alebo čierny. Podľa jeho očí však viem, že 

je to stále ten istý kôň. 

Predo mnou vo vzduchu visí uzda pre koňa, ale sú to skôr také dlhé vôdzky, ktoré sa 

používajú, keď niekoho učíme jazdiť na koni a ešte  tam visí aj  bič.  

Vždy keď si chcem tú vôdzku zobrať, aby som s ňou išla ku koňovi a mohla som mu 

ju  nasadiť, tak ten bič švihne vzduchom a vôdzku mi vytrhne z rúk.  

Kôň sa potom  na mňa pozrie svojim veľkými smutnými očami a odíde preč.   

Toto sa opakuje  stále dookola. 

Vzápätí príde  ten kôň znova ku mne, ale už má inú farbu – teraz je gaštanovej farby a čaká, 

kedy mu nasadím tú vôdzku, ale ten bič, mi tú vôdzku zase z rúk vytrhne.  

Kôň znova posmutnie, sklopí svoje nádherné oči a  odíde preč. 

Potom opäť príde  ako čierny  vraník s nádhernou lesklou srsťou a všetko sa zopakuje. 

Hoci ten kôň zmení svoju farbu, ja viem,  že  je to stále ten istý kôň, ale nech má akúkoľvek 

farbu, ale neviem k nemu prísť, pretože zakaždým mi ten bič tú vôdzku z rúk vytrhne. 
 

Otázka: Ako sa cítiš, keď sa Ti to stále opakuje? 

Odpoveď : Neviem. Je to  veľmi zvláštne. Najprv som to opakovala stále dookola, lebo som 

nevedela, čo príde, nemala som tú skúsenosť.  

Vždy som nadšená, keď príde kôň ku mne. Chcem ísť k nemu a zrazu „ prásk“, bič mi tú 

vôdzku vytrhne z rúk,  ale  ja neviem, že ten úder bičom  príde, a tak som to zase „nedala“.  

Teraz už si tú vôdzku vôbec  nechcem zobrať, nejako vo svojom vnútri viem, že keď ju 

zoberiem do rúk, bič mi ju  z rúk vyrazí preč.  

Pochopila som, že tú vôdzku nepotrebujem a idem rovno ku koňovi, ktorý teraz prišiel ako 

biely. Dotkla som sa ho a pohladila. Pozerá sa na mňa svojimi veľkými očami a už vôbec nie sú 

smutné, má v nich radosť. 

Chytila som sa jeho hrivy a vyhupla sa na koňa a odišla som na ňom preč, žiadnu vôdzku 

som nepotrebovala a ani ten bič nepotrebujem. Odchádzam na koni preč a vôdzka leží na zemi.  

Bič sa ako keby  zlostil a mrská kolo seba do vzduchu, ale ani jedno jeho šľahnutie nevie 

trafiť ani mňa a ani koňa.Nejaká sila každé šľahnutie biča  odkloní do priestoru mimo nás. 

Vždy, keď sa švihne tým bičom, tak to prasknutie vo vzduchu počujem, ale neotočím sa, ani 

ja a ani kôň sa neotočí za tým zvukom, ako keby ho ani nepočul.  

Ako keby ten bič očakával, že zvuk toho  šľahnutia nás prinúti sa otočiť, ale obaja, teda ja 

a aj kôň vieme, že ten bič nás nezasiahne a tak nemáme žiadnu potrebu sa otočiť naspäť, aby sme 

videli, kde šľahnutie biča dopadne.  

Nemáme v sebe  žiadny strach a pomalým krokom odchádzame spolu preč. 

Nijakým spôsobom neurčujem smer, ktorým má kôň ísť. 

Kôň  proste vie sám od seba kam má ísť. 

Ja mám vo vnútri  veľký pocit šťastia, že kôň má ku mne pochopenie, že ma nesie na 

svojom chrbte a že tú vôdzku nepotrebujem. 

Pred tým som vôbec nechápala, že tú vôdzku nepotrebujem. Bola som presvedčená, 

že  musím koňa osedlať, že mu musím dať tú vôdzku, lebo on prišiel pre mňa, aby ma odviedol 

preč. Veľmi dlho som to nechápala a tak mi celé veky trvalo,veľmi veľa životov,  kým som na to 

prišla. 



Vždy, keď som sa znova narodila do ďalšieho života, tak som na túto skúsenosť zabudla. 

A tak kôň vždy s očami plnými smútku odo mňa odchádzal preč sám, ale aj na to som 

zabudla.Ako keby som stále robila tú istú chybu, až raz som si uvedomila, ani neviem prečo, že 

môžem ísť k tomu koňovi bez tej vôdzky.  

 Zrazu som to vedela, že to tak môžem urobiť, ale ako a prečo som to vedela, tak to neviem. 

Pred tým sa mi vždy tá vôdzka ponúkla a ja som si ju zobrala, ale teraz aj keď  sa mi 

ponúkala, neprijala som ju. 

Toto sú tie zaužívané vzorce správania a postupy jednania, ktoré 

vytvárajú zvyklosti a zákonitosti v správaní ľudskej bytosti. 

Keď ich prijmeme a konáme podľa týchto zvyklostí a zákonitostí, tak vždy 

dosiahneme rovnaký výsledok, lebo vytvárame rovnaké energie. 

Je to dôsledok Zákona zachovania energie, lebo keď vytvárame rovnaké 

energie pri rovnakých emóciách a dodržiavame rovnaké kroky a postupy, tak 

ten energetický dôsledok našich skutkov, je zákonite rovnaký. 

Musíme naozaj niečo zmeniť v tých reálnych krokoch a postupoch, ktoré ako ľudská bytosť 

činíme a konáme, aby ten energetický  a aj reálny dôsledok bol iný. 

Stačí malá zmena, aby sme zmenili realitu nášho bytia v živote. 

Toto je veľmi  silne previazané na PREDSUDKY, ktoré sa v spoločnosti 

vytvorili, lebo PREDSUDKY prinášajú do života ľudských bytostí veľmi 

prísne  a striktné predpisy, pravidlá, postupy a kroky, ktoré má ľudská bytosť 

dodržiavať. 

Práve preto je vždy ten energetický dôsledok rovnaký. 

A s tým súvisí práve to, že tie predsudky dokážu tak nesmierne dlhé veky 

tú spoločnosť, ale aj jednotlivé ľudské bytosti zväzovať v ich konaní a oni potom 

opakovane zo života do života prežívajú rovnaké skúsenosti a nedokážu urobiť 

žiadnu zmenu v svojom  živote, lebo nedodržiavanie predpisov a postupov, ktoré 

sú v spoločnosti zakódované ako predsudky,  tá spoločnosť  trestá. 

A trestá ich porušenie  veľmi prísne a v niektorých obdobiach vývoja ľudskej spoločnosti aj 

smrťou toho človeka, ktorý tie predsudky, čiže zaužívané postupy konania a správania  porušil. 

Preto je v ľudských bytostiach, v ich bunkách zakódovaný STRACH porušiť tieto postupy, 

ktoré vychádzajú z predsudkov spoločnosti, lebo ich porušenie  sa trestá smrťou. 

Preto, keď mi tá vôdzka bola ponúknutá, nedokázala som ju odmietnuť, lebo je to 

zákonitosť, čiže zaužívaný postup, ktorý sa v spoločnosti musel dodržiavať. 

Aby tá ľudská bytosť to dokázala zmeniť a rozhodnúť sa neprijať tú vôdzku, keď je jej 

ponúkaná, najprv musí sama v sebe prekonať Strach, ktorý je v jej vnútri uložený, ktorý je v  jej 

bunkách zapísaný, že za porušenie predsudkov, jej hrozí smrť. Až keď tento strach sa v nej 

rozplynie, dokáže sa rozhodnúť iným spôsobom a tú ponúknutú vôdzku odmietnuť a neprijať. 

Vtedy zmení  energie, ktoré v tej situácií vytvára a tak ten  energetický dôsledok  je úplne 

iný a tá ľudská bytosť môže prežiť inú skúsenosť. 

A to takú skúsenosť, pre ktorú sa sama slobodne rozhodne. 

A toto je uzatvorený kruh. 

 

 

 



V skrátenej forme, vám ho poviem ešte raz. 

Preto tak dlho trvá ľudskej spoločnosti ako takej a zároveň aj každej jednej 

ľudskej bytosti, aby zlomila a rozpustila predsudky sama v sebe aj v spoločnosti, 

pretože sa do tejto ľudskej bytosti a zároveň aj do spoločnosti zapisuje energia 

STRACHU z následného trestu, ktorý prichádza, keď sa tieto predsudky porušia 

a tým trestom vo veľmi dlhom časovom období vášho vývoja bola práve smrť. 

Práve tento Strach zo smrti ako takej, pomáha tieto predsudky v tej spoločnosti stále 

udržiavať pri živote a preto stále pôsobia a ovplyvňujú život každej ľudskej bytosti, ktorá je 

súčasťou tejto spoločnosti.  

Kedže tá  spoločnosť ako taká a aj tá ľudská bytosť z podvedomého Strachu z trestu smrti 

stále koná rovnako, sú aj tie  energetické dôsledky jeho konania, ktoré v živote prežíva stále 

rovnaké. Až keď tento strach dokáže ľudská bytosť v sebe rozpustiť, dokáže sa rozhodnúť tak, aby 

zmenila zaužívané postupy vyplývajúce z týchto predsudkov a tak zmení  energie, ktoré vytvára 

a preto aj dôsledok tej situácie je potom iný. 

A toto je  uzatvorený kruh. 
  

Pretože tento Strach zo smrti je nesmierne silný a stále ovláda jednotlivcov a aj celú 

spoločnosť, vám tak nesmierne dlhý čas trvá to, kým dokážete tie predsudky sami v sebe aj 

v spoločnosti zmeniť. 

Zmení sa to POCHOPENÍM a vlastnou prežitou skúsenosťou, lebo tým 

to  energeticky sami v sebe a v svojich bunkách prepíšete. 

Vtedy prijmete, že existuje iná možnosť, iná cesta, iný postup, pre ktorý sa môžete v svojom 

živote rozhodnúť, čiže inými krokmi, inými postupmi a inými skutkami to budete riešiť. 

Teraz sa vrátim do dnešnej doby. 

Veľa krát som vám vysvetlil, že boj bude vždy posilňovať a znásobovať energiu Strachu, 

pretože vo vás vytvára energiu BOLESTI. 

BOLESŤ vo vás vzniká vtedy, keď prestanete byť v súlade s LÁSKOU.  

To znamená, že ste sa preklopili do NELÁSKY, stratili SÚCIT, prijali nenávisť, 

zlosť, závisť, zášť, neprajnosť, pomstychtivosť, chamtivosť a iné negatívne emócie 

s nízkou vibráciou.  

Inými slovami povedané: prestali ste súznieť  s LÁSKOU vašej DUŠE. 

Tento spôsob vášho jednania vo vás podnecuje práve vaše EGO, ktoré vás 

núti  BOJOVAŤ a nie je to  energetická rovina vašej DUŠE a LÁSKY. 

A prišli ste na Matku Zem práve preto, aby ste sa učili konať z LÁSKY, 

z podstaty toho z čoho ste boli zrodení a z toho kým naozaj ste - teda LÁSKA. 

Ale aby ste dokázali vnímať  SVETLO, musí existovať aj TMA. 

Sila vášho ega je rovnako impulzívna ako sila Strachu. 

Preto je vaše ego veľmi rýchle a úderné. 

Naopak LÁSKA, rovnako ako vaša DUŠA, je veľmi nežná, pokojná a láskavá 

a preto, aby ste ju dokázali vnímať, potrebujete sa naučiť stíšiť, zostať pokojný, 

spočinúť vo svojom vnútri a srdci a  nie byť len na povrchu. 

Práve preto Strach v minulosti tak veľmi pôsobil na Matke Zemi, lebo reakcie 

ľudských bytostí boli veľmi prudké a vášnivé a nedokázali ste vo všeobecnosti vstúpiť 

do svojho vnútra a počuť hlas svojej duše a preto nad ľudskou rasou vládol Strach 

a nie LÁSKA. 


