
Na ramenách si každý nesie svoj kríž, ktorý má jasné pravidlá. 

Človek sa skladá z desiatich slniečok. Ako ich ľud pomenoval? 

 

 

 

V škatuli, v ktorej je obalený človek, sa skrýva náradie. Rozličné pomenovania na spracovanie, 

alebo  na udržiavanie materiálu pokroku. Tento materiál nazývame emócie. Za dobré treba 

ďakovať, udržiavať náboj pokroku odovzdávaním učenia. Za zlé treba prosiť, hľadať 

spravodlivú božiu ruku, kde je presné pomenovanie receptu, projektu, návodu na použitie. 

Hľadaním dobra zakladáme oheň lásky, aby sme materiál: zlý a dobrý pocit videli a počuli ako 

diagnózu, z ktorej sa treba poučiť. Našli spravodlivosť rozkvetu vedomého človeka, vedeli 

s náradím pracovať a dobro udržať. Náradie máme vymenované na kríži, ktorý si nesieme 

každý zvlášť. Jadro, zdroj sily si udržuje každý sám, vyhráva jadrovú vojnu náboj energie. 



Škatuľa je chemická reakcia k Sebe, k Tebe, k Nemu, k Nej. My všetci sme spolu spojení. Aj Vy. 

Oni mäkkého srdca, aj Ony kamenného srdca. 

Vždy budú pádové otázky, kde obdobie Štúrovcov videlo dokonalosť a slovenčinu podali 

v desiatich slniečkach, desať slovných druhov, ako desať božích prikázaní. 

 

I. Podstatné mená Siať Emócia zlá 

II. Prídavné mená Polievať Zamyslenie 

III. Slovesá Klíčiť Nápad 

IV. Zámená Zodpovednosť obsluhy Doba pokroku 

V. Číslovky Obsluhovať, okopávať Odskúšať funkčnosť 

VI. Príslovky Vyrásť Novinka chvíle 

VII. Predložky Rozkvitnúť Záujem o novinku 

VIII. Spojky Opeliť Učenie novinky 

IX. Častice Zarodiť Prekonanie, rozkvet človeka 

X Citoslovce Uskladniť Dobrá emócia 

 

Revízna kontrola môže prebehnúť len  vtedy, keď môžeme všetko zmerať, porovnať. Odkiaľ, pokiaľ. 

Dokonalé pravidlá. 

Škatuľa s nábojom. 

Kríž má výšku, ktorá sa rovná kvalite, šírku ktorú rovnáme s citom prevedenej činnosti, dĺžka sa nám 

rovná času výkonu. 

Výška, šírka a dĺžka nám  tvoria úsečky, pre formu uctievania kríža, ktoré sme pomenovali náradie pre 

materiál: „EMÓCIE:“ 

1. Náradie, ktoré sa nachádza na presýpacích hodinách spodnej strany a vrchnej strany, nám 

robí kvalitu života. 

2. Náradie, ktoré sa nachádza na šírke presýpacích hodín - vpravo a vľavo, vytvorí energiu citu 

v končekoch prstov, ktorá následne prúdi do celého tela, aby sme sa citlivo vyhrali, voláme to 

plodnosť citov. 

3. Náradie, ktoré nám vytvára niť života - dopredu a dozadu, nachádza sa na nitke života, meria 

nám čas. Vytvárame preteky rozkvetu človeka. Z nepoznaného robíme poznané. 

 

S pozdravom a úctou Matejová 

V Bardejove 18.05. 2017 

 


