
PRENESENÝ POCIT VINY 1.časť 

Ani neviem odkiaľ prišli, ale zrazu mám  na rukách okovy, ktoré sú medzi sebou spojené 

železnou reťazou, aby ruky držali spolu a aj na nohách mám tiež okovy, ktoré sú spojené reťazou. 

Na nohách je spojovacia reťaz trošku väčšia ako rukách,  aby som mohla kráčať. 

Zároveň je reťaz medzi nohami spojená s reťazou, ktorá spája ruky a na okovách, ktoré mám 

na obidvoch nohách,  mám vzadu pripevnené kamenné gule. 

Takto som sa zrazu ocitla a takto tu teraz stojím.  

Bolo mi niekým povedané, že mám kráčať, že mám začať kráčať.  

Lenže tie kamenné gule vzadu  na nohách sú ťažké a ja neviem urobiť žiadny krok dopredu.  

Vlastne tam dokážem len stáť.  

Tie kamenné gule sú tak veľké, že si môžem  na ne sadnúť.   

Nemám šancu nohu vôbec zdvihnúť.  

To, že mi bolo povedané, že mám kráčať, že môžem odísť preč, je výsmech.  

Môžem stáť, alebo si môžem na niektorú z tých dvoch kamenných gúľ sadnúť.  

S týmto kamennými guľami sa však vôbec nikam nedokážem pohnúť.  

Nikto mi nie je ochotný pomôcť, aby som sa odtiaľ dostala preč, každý okolo mňa iba prejde 

ako keby nevideli tie kamenné gule, ktoré sú za mnou a každý človek mi iba hovorí a pýta sa ma, 

prečo tam tak stojím, aby som odišla preč.  

Nikto z nich nevidí, že nemôžem odísť.  

Ja  tam stojím za každého počasia, či svieti slnko, prší, či fúka vietor, je mráz či padá sneh. 

Stojím tam a nepohnem sa.  

Keď prosím ľudí, aby mi pomohli, aby tie kamenné gule odpílili, aby prerezali tie reťaze, na 

ktorých sú kamenné gule pripevnené k nohám, tak mi z nich nikto neverí. 

Oni tie kamenné gule nevidia a nikto z nich mi nechce pomôcť.  

Oni neveria tomu, čo ja hovorím.  

Oni mi neveria, že nemôžem odísť preč.  

Niektorí z nich sa dokonca preto na mňa začínajú hnevať a otáčajú sa mi chrbtom, že keď 

nie som ochotná počúvať to, čo mi oni hovoria a čo mi radia, tak sa so mnou nebudú baviť.  

Oni proste nevidia, že ja nemôžem odísť preč, kým mi niekto  z nich  neodstráni tie 

kamenné gule, ktoré ma na toto miesto doslova zabetónovali.  

Všetci tvrdia, že si vymýšľam, že tam nič nie je.  

Hovoria mi, že som tvrdohlavá a že ich vôbec nechcem počúvať.  

Ja ich počúvam, lebo ja chcem odísť preč, ale sa to proste nedá a neviem s tým nič urobiť.  

Nikto z tých ostatných ľudí tie kamenné gule nevidí, vidím ich len ja sama.  

Tak ako tí ľudia ku mne prichádzajú a z ich pohľadu sa mi snažia pomôcť a v podstate mi 

každý z nich hovorí to isté, tak časom sa odo mňa jednoducho odvrátia, lebo si myslia, že ja ich 

nepočúvam.  

Oni nechcú vidieť, že mi to nejde.  

Keď ich zúfalo poprosím, aby mi pomohli tie kamenné gule odseknúť, aby rozsekli tie 

železné reťaze, ktorými sú ku mne pripútané, tak oni tvrdia, že tam nič nie je a nikto z nich nič 

neurobí.  

Je to pre mňa neriešiteľná situácia, lebo ja si neviem pomôcť sama, nemám voľné ruky, 

mám ich železnými okovami spútané.  
 

 



Otázka: Keď tí ľudia nevidia tie kamenné gule, vidia aspoň to,  že máš spútané ruky? 

Odpoveď: Neviem povedať,  či oni vidia, že mám ruky spútané, len mi hovoria, že nič 

nerobím. Myslím si, že to nevidia, keď mi stále hovoria,  že nič nerobím, lebo keby to videli,  tak by 

vedeli,  že nič urobiť nemôžem.  

Oni vidia len to, že stojím stále na tom jednom mieste za každého počasia a vôbec sa odtiaľ 

nepohnem a toto je to,  čo nechápu, čo ich začne rozčuľovať a prečo sa potom vždy odo mňa 

odvrátia.  
 

Otázka: Donesie ti niekto z tých ľudí jedlo, pitie alebo niečo?  

Odpoveď: Neviem, toto neriešim, asi jedlo ku mne prichádza iným spôsobom.  

To, čo mne prekáža je to, že sa nemôžem odtiaľ pohnúť, chcela by som odísť preč, ale 

nemôžem urobiť ani jediný krok, ja proste potrebujem SLOBODU a tú nemám.  

To čo vnímam v rámci obrazu, ktorý mi je ukázaný,  je to, že sedím na jednej alebo druhej 

kamennej guli, alebo stojím. To je jediný pohyb, ktorý viem urobiť.  

Ešte sú niektorí ľudia ochotní urobiť pre mňa to, že  mi v zime prinesú oblečenie, aj čapicu 

,aj rukavice, aj teplý kabát a topánky, ale to je všetko.  

Ale keď napríklad prší a ja celá zmoknem, tak ich to vôbec nezaujíma.  

Pomôžu mi len vtedy, keď vidia, že som v ohrození života, ináč im to je úplne jedno.  

Keď by som mala zamrznúť, tak mi donesú teplé oblečenie, ale to je jediná pomoc,  ktorú mi 

druhí ľudia poskytnú. 

Neviem povedať z čoho som živá, ani nevidím, že by som jedla, ale ani nemám tú potrebu.  

A ani sa nemením. 
 

Otázka: Ako dlho tam stojíš?  

Odpoveď: Vnímala som aj teplo, aj zimu. Povedala by som, že tu takto stojím už roky, lebo 

som vnímala aj jar, leto, jeseň, zimu a vnímam  striedanie ročných období. 

Dokonca mám  teraz pocit, že tam aj starnem. Je to také zvláštne.  

Ale tento obraz, ktorý vnímam, musí byť len nejaká energetická rovina vo mne, ako keby 

len nejaká časť mňa samej, lebo v rámci kolobehu života, mám v sebe pocit, že som mala aj rodinu, 

manžela, deti a tie deti vyrástli, odišli z domu a oni majú deti a ja tam len stojím, stojím a stojím.    

Čiže je to nejaká časť mňa samej,  ktorá to takto má a je to veľmi zaujímavé.  

Tie kamenné gule sú ten PRENESENÝ POCIT VINY.  

Tie železné reťaze, ktoré to držia, spájajú a prepájajú je 

ZODPOVEDNOSŤ tých druhých, ktorú som prijala za moju vlastnú a tie 

železné okovy na tých rukách a nohách sú môj VLASTNÝ POCIT VINY.  

Keby som mala len tie okovy na rukách a nohách, tak dokážem chodiť, pohybovať sa 

a niečo s rukami urobiť, ale tie reťaze zodpovednosti tých druhých a prenesený pocit viny ma 

doslova na to jedno miesto prikovali.  

Momentálne vôbec neviem, čo s tým mám urobiť a ako sa mám toho všetkého zbaviť.  

Nič sa nedeje od kedy sa mi to vytvorilo a takto to na mňa spadlo, tak to tam stále mám.   

Aj s tým zostarnem. Čas plynie,  ale vôbec nič sa nemení.  

Je to teda veľmi zvláštne.  

Zaujímavé je, že čím som staršia, tým menej ľudí s pri mne zastaví a chce mi pomôcť.  

Keď tam sedím na tých kamenných guliach, ako ten starý človek, tak si ma už vôbec nikto 

z tých ľudí nevšíma.  

Je im to úplne jedno, ako keby som bola vzduch.  



Nielenže nevidia tie kamenné gule, ale oni nevidia ani mňa.  

Proste nie som pre nich dôležitá.  

Nie som pre nich podstatná.  

Otázka: A čo tvoje deti, ani tie sa nezastavia  a nepomôžu ti?  

Odpoveď: Nikto sa pri mne nezastaví, som pre všetkých ľahostajná.  

Akoby si všetci zvykli, že tam som a že tam stojím.  

Už tak dlho tam stojím alebo sedím, že som akoby zrástla s tým prostredím, som súčasťou 

toho exteriéru a nikto to nerieši.  

Vieš keď ideš po ulici, nevšimneš i kameň, ktorý na nej leží, proste ho  obídeš. 

Takto to je.  

Proste som a nie som.  

Nie som podstatná.  

Rovnako ako ten kameň na chodníku. 

Dalo by sa povedať, že ten kameň je ešte zaujímavejší, lebo sa na ňom môže niekto potknúť, 

tak vtedy si ho aspoň niekto všimne.  

Zaujímavé je to, že ja som si na to zvykla.  

Vôbec mi neprekáža, že sa pri mne nikto nezastaví.  

Musím povedať, že mi to dokonca vyhovuje, lebo ma prestali otravovať.  

Nikto po mne už nechce, aby som to zmenila a odišla niekam preč. 

Všetci mi  dali mi svätý pokoj.  

Mám pocit, že som veľmi rada, že som pre nich neviditeľná, že ma nevidia.  

Bolo to s nimi pre mňa oveľa ťažšie, keď som sa s nimi musela dohadovať, že mi nechceli 

pomôcť  a nikto z nich neakceptoval to, že sa nemôžem z toho miesta pohnúť, lebo ma to stálo veľa 

námahy, stále dookola im to vysvetľovať. Takto mi dá každý pokoj.  

Je zaujímavé, že ja tiež o nikoho z nich nestojím.  

Tak ako som pred tým veľmi chcela, aby sa pri mne zastavili a prosila ich o pomoc, mne 

teraz veľmi vyhovuje, že ma oni nevidia a že sa nikto nezastaví.  

Ja sa s nimi vôbec nechcem rozprávať.  

Ja sa na nich hnevám. 
 

Otázka: Prečo sa na nich hneváš?  

Odpoveď: Lebo nikto z nich mi nepomohol tie kamenné gule odstrániť alebo niesť.   

Mám to v sebe tak, ako keby som im neverila, že oni tie kamenné gule nevideli.  

Skôr vo mne vznikol pocit,  že oni ich nechceli vidieť. 

Ako  keby to len hrali, že ich nevidia, ale v skutočnosti mi nechceli pomôcť tie kamenné 

gule niesť, ani ich dať preč.  

Čiže oni boli falošní.  

Myslím si to o nich stále viac a viac.  

Nech sa mi ani na oči neukazujú.  

Ja ich ani nechcem vidieť.  

Nikoho z nich nechcem vidieť.  

Oni vôbec nie sú hodní toho, aby som ich videla.  

A ja som sa im otočila chrbtom.  

Nie, že oni ma nevidia, ale aby ani ja som ich ani nevidela,  keď prechádzajú okolo mňa. 

Nechcem sa na nich vôbec pozerať.  

Oni nie sú hodní toho, aby som bola ich súčasťou.  


