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Prišli ku mne postupne dve veľké klietky.  

Ako prvá prišla zlatá klietka a vo vnútri mala položený zlatý luk a tubu so šípmi. 

Potom prišla úbohá klietka, zbitá z krivých kmeňov úzkych malých stromčekov a vo vnútri 

tejto drevenej klietky, bol položený bič. 

Hore nad  týmito dvoma klietkami visí meč, ale nie je to tak, že ten meč je na niečom 

zavesený, on je  len tak vo vzduchu nad týmito klietkami a tam proste visí. 

Tieto klietky  sú položené na zemi a pred nimi je položená veľká drevorubačská sekera. 

Hore na  zlatej klietke  sedí  malý vtáčik – kolibrík. On nemá problém prechádzať obidvoma 

klietkami a môže  voľne vletieť dnu aj voľne vyletieť von. 

Na drevenú klietku priletel veľký čierny havran, ktorý si na ňu sadol a tam kráka. 

Ja sa na toto všetko len pozerám.  

Som pozorovateľ a dívam sa to  z opodiaľ, ako keby som sedela v divadle na balkóne 

a odtiaľ som to pozorovala, z takej bezpečnej vzdialenosti pre mňa samotnú. 

Otázka : A čo s tými vecami, ktoré prišli, máš urobiť? 

Odpoveď :  Neviem. Mne sa  ani jedna z tých klietok nepáči a ani tie predmety, ktoré sú 

v nich uložené, sa mi nepáčia. Ten kolibrík je mi sympatický, ale ten havran pôsobí zlovestne.     

Tie klietky sú väčšie ako človek a dá sa do nich vojsť. Teraz prišli ku klietkam traja ľudia.        

Jedna z tých troch ľudí bola  mladá a krásna žena, ktorá dobrovoľne vošla do zlatej klietky.        

Keď prišla k zlatej klietke, dvere na nej  sa samé otvorili,  mladá žena vôbec nič nepovedala, nič sa 

nespýtala a proste vošla dovnútra  a dvere sa za ňou zatvorili.  

Mladá žena zostala zatvorená v zlatej klietke a ona  je s tým úplne spokojná a stotožnená. 

Druhý muž, ktorý prišiel, si chcel zobrať bič, ktorý ležal  vo vnútri drevenej klietky, ale 

nechcel do nej vstúpiť. Myslel si, že vystihne moment, keď sa na nej otvoria dvere a že si ten bič 

vezme, ale nedočiahol naňho zvonka. Musel vojsť dovnútra klietky, aby si ten bič mohol zobrať 

a vtedy sa dvere za ním zavreli, kým sa stihol otočiť a vyjsť von. Tento muž sa nestotožňuje s tým, 

že zostal  v tej drevenej klietke zatvorený. 

Ako posledný prišiel ďalší muž, ktorý si vzal do rúk drevorubačskú sekeru, ktorá ležala 

voľne na zemi a chcel najprv vyslobodiť ženu, ktorá bola zatvorená v zlatej klietke. 

Mladá žena však zobrala do rúk zlatý luk a medzerami medzi tyčami v klietke začala 

strieľať šípy po tom mužovi, ktorý ju chcel vyslobodiť, aby ho odohnala  od svojej klietky.         

Ona je v tej zlatej klietke spokojná  a nechce z nej odísť preč. Ona ako ostriež sleduje, či sa k tej 

zlatej klietke niekto  priblíži, lebo ona nechce, aby ktokoľvek ďalší vošiel dovnútra, pretože keby 

prišiel dostatočne blízko, tak klietka by mu sama tie dvere otvorila, aby mohol vojsť dnu.               

Takže keď sa ten muž do sekerou priblíži na dostrel šípu, tak naňho začne strieľať, aby sa nemohol 

priblížiť k  “jej” zlatej klietke.  

Muž , ktorý zostal zatvorený v tej drevenej klietke , chce od toho muža vonku, aby tú klietku 

rozsekal,  aby mohol z nej ísť von. 

Zaujímavé na tom  je, že sa tá drevená klietka nedá zničiť z ktorejkoľvek strany, ale len tam, 

kde sú dvere.  

Muž, ktorý zostal vonku začal  sekerou sekať do bočných strán a do zadnej stany klietky do 

drevených tyčiek, ale oni po každom seknutí začali mohutnieť. Aj keď si vybral najtenšie drievko, 

aby ho presekol a zasekol doňho sekerou, ono zväčšilo a zdvojnásobilo svoj objem  každým 

seknutím.  Iba tam, kde boli dvere do tejto drevenej klietky sa jednotlivé drievka nezväčšovali. 



Ten muž to nevedel a skúšal klietku rozsekať najprv z bočných strán a potom zozadu,                 

ale dosiahol len to, že sa stala kompaktnou a jednotlivé drievka tak zväčšili svoj objem, že medzi 

drievkami nezostala žiadna medzierka, len na  prednej strane klietky, kde boli  dvere, zostali 

drevené tyčky s medzerami.  

Avšak ani tieto tenké  drevené tyčky sa vôbec nedajú presekať, lebo sú z veľmi tvrdého             

a húževnatého dreva. 

Napokon ten muž skúsil odseknúť zámku na dverách klietky a to sa mu podarilo okamžite. 

Keď ten muž odsekol zámok na dverách klietky, tak sa sama otvorila. 

Keby toto vedel predtým, tak stačilo jedno jediné seknutie tou sekerou a klietku by otvoril, 

aby z nej druhého muža vyslobodil.  Tým, že najprv sekal na bokoch klietky aj vzadu, stala sa 

vlastne z troch strán nedobytnou. 

Človek, ktorý bol vo vnútri klietky, keď po otvorení jej dverí, vyšiel von, zaútočil na muža, 

ktorý mu pomáhal dostať sa z klietky von, práve  tým bičom, ktorý ležal vo vnútri klietky. Rovnako 

aj havran, ktorý sedel na vrchnej časti klietky zaútočil  na oči  toho muža, ktorý bol vonku 

a  vyďobal mu oči.  

Muž z klietky švihol tým bičom  a vyrazil druhému mužovi sekeru                                                    

z ruky.  Zobral  sekeru,  ktorá spadla na zem  a aj s tým bičom utiekol preč. 

Ten posledný muž  tam zostal slepý stáť pred otvorenou klietkou a volal na muža, ktorý 

utekal preč. Slepý muž sa nevedel zorientovať a dostal sa blízko k zlatej klietke, v ktorej bola 

krásna žena. Keď však ona zistila, že ten slepý muž je príliš blízko, zobrala luk a začala ho 

ostreľovať šípmi. 

Len že  ten človek nevidel kam kráča a nevedel kde je cesta a tak namiesto toho,  aby kráčal 

z toho miesta preč a odišiel, dostal sa k drevenej klietke a aby sa chránil pred šípmi, vošiel dovnútra 

klietky a dvere sa za ním zatvorili. 

Nakoľko sa klietka stala z troch strán kompaktnou, je teraz chránený pred šípmi, ktoré 

naňho strieľa žena zo zlatej klietky. 

Tento človek, ktorému havran vyďobal oči, našiel nakoniec útočisko v tejto drevenej klietke, 

z ktorej sa stala v podstate debna, lebo okrem prednej časti, kde sú dvere,   sú jej steny plno 

drevené. Začala mu slúžiť ako útočisko pred vonkajším svetom.  

Aj žena a aj ten slepý muž sú teraz spokojní , tam kde sú. 

Ten tretí muž, ktorý si zobral bič aj sekeru, odišiel úplne preč a už ho tam vôbec nikde 

nevidím. 

Otázka : Chceš niektorému z týchto dvoch ľudí pomôcť? 

Odpoveď : Neviem, či im chcem pomôcť. 

Otázka: Máš predsa slobodnú vôľu a môžeš sa slobodne rozhodnúť, či im pomôžeš ? 

Odpoveď :  Ani im veľmi nechcem pomáhať. Vôbec tam radšej nechcem ísť, keď som 

videla, ako to toho muža zničilo, lebo on nič zlé neurobil, len pomáhal tomu mužovi v drevenej 

klietke. Ani jedna z vecí, ktoré tam sú, sa mi nepáči. A nič ma k tým ľuďom neviaže, ja nemám 

v sebe potrebu im pomáhať. 

Oni sú tam, kde sú, vlastným  pričinením, na základe svojich vlastných slobodných 

rozhodnutí a skutkov a ja nevidím, prečo by som  mala podstúpiť to riziko a pomáhať im. 

Čo sa týka tej ženy v zlatej klietke, tak  ona nechce, aby jej ktokoľvek pomáhal.  

Ona stále vysiela svoju hrozbu každému, kto by sa opovážil čo i len priblížiť k tej zlatej 

klietke, lebo ona okrem seba nikoho iného neznesie. 

A ten  slepý muž, by sa síce chcel dostať von, ale nevie sa sám pohybovať, lebo teraz nevidí 

a má v sebe obavu, aby ho nezasiahol šíp tej ženy. 



Otázka : Prečo mu nechceš pomôcť, neprichádza Ti k nemu súcit? 

Odpoveď:Nie, lebo strach o samú seba  je väčší, než súcit s tým mužom v drevenej  klietke. 

Otázka : Čo Ti pomôže prekonať ten strach ? 

Odpoveď : ODVAHA. Lenže, kde mám tú ODVAHU nájsť ? Nerodí sa na poli. 

Ako keby tam úplne chýbala Láska. Všetko je len v moci strachu. 

Oni dvaja lásku nemajú a sú v moci strachu, hoci to nie je vidieť a je úplne jedno či majú oči 

alebo nie, ale ani ja keď sa na to z balkóna pozerám, tak ju nemám. Všetko je v moci strachu. 

Kvality Lásky ako Odvaha, Statočnosť, Súcit a Spolupatričnosť, tam vôbec nie sú prítomné, 

lebo ten strach ich úplne pohltil. 

Je to veľmi zvláštne, ako keby v tom momente vôbec ani nevieš, že existuje Láska, že 

existuje, Odvaha, že existuje Statočnosť, že existuje nejaká Láska k blížnemu, všade je len strach. 

Zároveň sa úplne stratilo Poznanie, že VŠETKO SO  VŠETKÝM SÚVISÍ. 

Strach vo mne vytvoril presvedčenie, že to, čo sa mňa netýka, čiže čo sa netýka mňa 

samej, tak to neexistuje. 

A keď to teda neexistuje, tak voči tomu nemôžeš mať SÚCIT a ani ODVAHU 

nepotrebuješ,  ani  STATOČNOSŤ nepotrebuješ,  aby si „to niečo“ prekonala. 

A keďže strach vymazal Poznanie , že VŠETKO SO  VŠETKÝM SÚVISÍ, tak tu platí, 

že to, čo sa priamo nedotýka mňa samej, tak to neexistuje a  teda s tým nemusím vôbec nič 

robiť, lebo mňa sa to netýka. 

So stratou Poznania, že VŠETKO SO  VŠETKÝM SÚVISÍ, nám 

strach zobral SÚCIT, ODVAHU, SPOLUPATRIČNOSŤ a STATOČNOSŤ 

vo vzťahu k sebe samým aj vo vzťahu k druhým ľudským bytostiam. 
Tieto kvality Lásky  strach úplne vymazal. 

Ak  ľudská bytosť naozaj  stratí Poznanie, že VŠETKO 

SO  VŠETKÝM SÚVISÍ, strach jej tieto kvality LÁSKY ako je SÚCIT, 

ODVAHA, SPOLUPATRIČNOSŤ a STATOČNOSŤ zoberie a táto ľudská 

bytosť potom nedokáže vnímať Vyššie princípy Vesmírnych zákonov, lebo 

je nepredstaviteľne sebecká.  

Takáto ľudská bytosť potom existuje len sama pre seba.  

Nedokáže sa na nikoho iného pozrieť a nevie ani nikomu inému pomôcť 

v núdzi, ale zároveň ten strach v nej vytvorí až PANIKU, že by sa sama mohla 

ocitnúť v podobnej situácii a preto sa začne  všetkému vyhýbať a všetkým 

strániť a začne samú seba izolovať. 
A hoci vidí všetko a všetkých a vidí aj utrpenie druhých ľudí, tak nevidí, že tou 

izolovanosťou si energeticky sama pre seba okolo seba vytvára rovnaké klietky, na ktoré sa pozerá, 

ale vôbec to nedokáže vidieť. 

Tým, že okolo seba vytvorí tú energetickú klietku, tak skutočne nedokáže pomôcť tým 

druhým  ľudským bytostiam, ktoré vidí pred sebou vo fyzických klietkach, lebo ona sama je tiež 

zatvorená v klietke, nie v tej fyzickej, ale energetickej a tak tým ľudským bytostiam  v tých 

fyzických klietkach, ktoré z nich nemôžu, či nechcú vyjsť von, nepomôže, lebo  ani ona nemôže 

vyjsť von  z tej energetickej klietky. 

Všetci traja sa môžu na seba pozerať, ale nedokážu si navzájom pomôcť jeden druhému 

žiadnym spôsobom. 


