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PRAVDA  V  LÁSKE  A  LÁSKA  V PRAVDE – 4.časť 

 

Rovnako je to veľmi úzko prepojené a previazané vo vašom Vnútornom chráme.              

Ak nemáte rovnováhu vo Vnútornom chráme, nie je rovnováha ani v spoločnosti v tom 

zmysle, že vo vašej spoločnosti existuje iná Pravda mužov a existuje iná Pravda žien. 

Muži majú svoju „mužskú pravdu“ a ženy majú svoju “ženskú pravdu“. Je to tak práve 

preto, že váš Vnútorný chrám nemáte v rovnováhe. A práve preto sa stratila Úcta vo vašej 

spoločnosti k ženám a matkám, pretože muž vo vašej spoločnosti má nadvládu, riadi ju, 

vytvoril hierarchiu moci, kde on sám seba postavil na vyšší stupeň ako je žena.  

Preto sa stratila ÚCTA v spoločnosti k žene, a vznikla nespravodlivosť v ľudskej 

spoločnosti v tom zmysle, že  muž považuje ženu za prostriedok k uspokojeniu svojich 

sexuálnych potrieb. Ale táto forma nadvlády má ďalekosiahle dôsledky, oveľa väčšie, ako si 

dokážete predstaviť.  

Tak sa stalo, že „posvätná láska“ medzi mužom a ženou je zamieňaná a nahrádzaná 

uspokojovaním sexuálnych potrieb mužov a žien. Ak by bol váš Vnútorný chrám v harmónii 

a rovnováhe nikdy, nikdy, absolútne nikdy by sa na Matke Zemi nevytvorili energie, ktoré 

nútia ženy, aby predávali svoje telo mužom za peniaze, alebo za akékoľvek iné výhody, ktoré 

im muži poskytujú. 

Deje sa tak práve preto, že je vytvorená táto energia nerovnováhy, ktorú 

hierarchický systém moci veľmi výrazným spôsobom zakorenil do vedomia i nevedomia 

celej ľudskej spoločnosti. Je to umožnené preto, že sa stratila Úcta, Rovnováha, 

Úprimnosť, Rovnocennosť a Spravodlivosť, a stráca sa vo vašej spoločnosti POKORA. 

POKORA k ŽIVOTU ako takému, a k Životu na celej Matke Zemi. 

Ak sa stratí POKORA, VAŠA POKORA k ŽIVOTU na celej 

Matke Zemi, zničíte  sami sebe podmienky, aby váš druh, teda 

VY, ako ľudské bytosti, ste na Matke Zemi mohli žiť a prebývať. 

Teraz vidíte, že z jedného vyplýva druhé, a z druhého vyplýva to prvé. Nemôžete 

jedno oddeliť od druhého a nemôžete druhé oddeliť od prvého, a naozaj si potrebujete vo 

svojom vnútri uvedomiť, že všetko so všetkým súvisí. 

Ak si toto všetko uvedomíte, pootvoríte si závoj, ktorý vám zaslepil vnútorný zrak, 

vaše vnútorné oči, a tak budete môcť pomocou vnútorného zraku, ktorým je LÁSKA, vidieť 

Pravdu vo svetle Lásky a Lásku vo svetle Pravdy, aby sa vrátila Pravda do vášho srdca, 

a z vášho  srdca aby prestúpila celú vašu ľudskú spoločnosť.  
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Prišla veľmi  láskavá energia Lásky, ktorá sa ako nádherné teplo sa rozliala v mojom srdci. 

To je to, čo mnohí majstri, ako svoje posolstvo k ľuďom prinášali. Učili ich vidieť 

Pravdu so svetle Lásky a Lásku vo svetle Pravdy, aby sa naučili rozoznávať objektívnu 

Pravdu, ktorú ale  najprv ľudia musia nájsť sami v sebe. To znamená, že prijmú svoju 

vlastnú ZODPOVEDNOSŤ za svoje rozhodnutia, prijmú ZODPOVEDNOSŤ za svoje 

skutky,  za svoje slová, za svoje myšlienky, a tak prijmú ZODPOVEDNOSŤ  sami za 

seba, za svoj ŽIVOT, za to čo sa im v Živote deje, za to čo prežívajú, akú realitu svojho 

Života sami pre seba vytvárajú. Potom ju aj vo svojom Živote žijú, a tak prestanú dávať 

svoju ZODPOVEDNOSŤ za svoj Život do rúk druhým a vtedy sa stratí hierarchia moci. 

To je to, čo je pre niektoré skupiny ľudských bytostí neprijateľné, pretože ak im 

prestanete odovzdávať túto moc, rozhodovať za vás a necháte si ju sami pre seba, tak  

stratia nad vami moc, stratia nad vami prostriedky, aby vás ovládali, manipulovali a ich 

moc sa rozplynie.  Zrúti sa ich moc ako domček z kariet.  

To bolo to, čo v histórii ľudstva, tie ľudské bytosti, ktoré vládli, odmietli 

pripustiť, pretože schopnosť ovládať a manipulovať davy im prinášala nesmierne veľa 

moci a s tým je spojené materiálne bohatstvo a prostredníctvom neho ovládanie Matky 

Zeme ako takej. 

Vedzte, že k tomu, aby ste dokázali  povedať objektívnu Pravdu tam, kde vládnu 

subjektívne Pravdy, potrebujete mať vo svojom srdci nesmierne veľa ODVAHY 

a STATOČNOSTI. 

 ODVAHU a STATOČNOSŤ vo svojom srdci nájdete len vtedy, keď máte v sebe 

Vnútorný pokoj a Mier a váš Vnútorný chrám je naplnený Láskou a  prebýva v ňom 

Harmónia a Rovnováha. 

To sme sa po špirále dostali na vyšší stupeň, na počiatok ďalšieho kruhu, kde ako  

DAR dostávate  ODVAHU a STATOČNOSŤ za to, že ste sa naučili vidieť a vnímať 

Lásku vo svetle Pravdy a Pravdu vo svetle Lásky. Pretože len vtedy, keď sa vaše srdce 

naplní ODVAHOU a STATOČNOSŤOU, len vtedy sa dokážete za SPRAVODLIVOSŤ 

a OBJEKTÍVNU PRAVDU aj postaviť. 

Ak váš vnútorný zrak je slepý, tak nedokážete vidieť SPRAVODLIVOSŤ.   

Ale ak obnovíte svoj Vnútorný zrak  a v Láske sa naučíte vidieť objektívnu 

Pravdu, tak ako dar dostanete ODVAHU a STATOČNOSŤ, aby ste sa potom za 

SPRAVODLIVOSŤ dokázali aj postaviť. 

Sami môžete vidieť v histórii ľudstva, ako mnohé ľudské bytosti, ktoré vám priniesli 

objektívnu Pravdu, sa dokázali za ňu aj postaviť, a dokázali ju hájiť, boli ostatnými ľudskými 

bytosťami umlčaní, odstránení, aby nemohli viacej túto objektívnu Pravdu hlásať a šíriť.           
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Je to práve sila moci a jej strach, ktorý tým ostatným ľuďom predkladá falošné obrazy, 

prostredníctvom ktorých ich ovláda a manipuluje, aby mohli byť ľudské bytosti, ktoré im 

priniesli objektívnu Pravdu a Spravodlivosť umlčané, odstránené a zabité. Preto potrebujú 

ľudské bytosti, ktoré prinášajú objektívnu Pravdu mať svoje srdce naplnené Odvahou 

a Statočnosťou.  

Samozrejme táto ľudská bytosť, ktorá už má dar vidieť objektívnu Pravdu očami 

Lásky, vždy za každých okolností, má právo sa slobodne rozhodnúť či ju bude ďalej šíriť 

a hlásať medzi ostatné ľudské bytosti, alebo si ju ponechá len sama pre seba.  

Zlo strachu, ktoré ovláda srdcia druhých ľudských bytostí vždy vytvára neprijatie, 

obavy a strach z toho nového, z tej objektívnej Pravdy, ktorá rúca staré subjektívne Pravdy, 

lebo ona rúca a borí ich staré predsudky a predstavy, ktorých by sa museli vzdať, keby prijali 

tú objektívnu Pravdu, a to by im prinieslo zmeny do ich Života.  

  Ale VY, ľudské bytosti, sa zmenám bránite a neprijímate ich. Je pre vás pohodlnejšie a 

jednoduchšie zotrvať v tých starých predsudkoch, ktoré ste predtým prijali. Je to tak práve 

preto, že ste svoju schopnosť slobodne rozhodovať o sebe samých, spolu aj so 

Zodpovednosťou rozhodovať sami za seba, odovzdali druhým ľudským bytostiam.  

Je pre vás jednoduchšie sa nechať viesť, nepozerať so do svojho vnútra, nemusieť 

rozhodovať sami o sebe. Toto zneužil strach k tomu, aby vás začal ovládať a manipulovať. 

A toto máte ďalší uzatvorený kruh, ktorý strach vytvoril tým, že využil správanie ľudských 

bytostí a naučil sa využívať vaše slabosti pre posilnenie samého seba.  

Je to vaša POHODLNOSŤ nezmeniť veci vo svojom Živote. Potrebujete sa naučiť 

vzdať sa toho starého, zbúrať, zboriť a zlomiť staré predsudky, otvoriť sa novým Poznaniam, 

prijímať ich, preciťovať ich, prežívať ich ako svoju vlastnú skúsenosť, a tak sa ponárať do 

svojho vnútra a meniť samého seba. To je dôvodom toho, prečo mnohí z vás,  na tom lane 

zostávate stovky a stovky životov na tom jednom lane, a tak zostávate na tom istom mieste.   

Je to len na vašom slobodnom rozhodnutí kedy sa rozhodnete a pôjdete  na ďalšie lano. 

Niektorí z vás dokonca na tom lane ani nejdú z jedného kruhu do druhého, a stále 

zostávajú len v tom istom kruhu, a tak zo Života do Života si prenášajú stále rovnaké 

predsudky. Je to tak práve preto, že odmietajú pracovať sami na sebe a tak odmietajú 

spoznávať seba samých.  

To je ZÁKON LÁSKY. Pre tento Zákon – ZÁKON LÁSKY  bola 

stvorená Matka Zem, aby ste mohli spoznávať a prežívať samých seba 

vo svojej podstate, v tej Láske, ktorou ste a z ktorej ste boli zrodení. Je to 

práve Láska, prostredníctvom ktorej sa vyvíjate, prostredníctvom ktorej sa 

posúvate dopredu.  
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Ak tú Lásku neprijímate, ak ňou nenapĺňate svoje vnútro a svoje 

srdce, tak  stojíte stále na jednom mieste, stagnujete, nehýbete sa, ale 

LÁSKA, LÁSKA  JE  ZMENA. 

LÁSKA JE ŽIVOT. A práve Život je  nekonečná zmena, neustále sa 

mení a vyvíja vpred. Tak aj Láska vás posúva stále dopredu.                            

Ak  ju nepustíte do svojho srdca, a do svojho vnútra, tak stojíte na jednom 

a tom istom mieste. Nielen v tomto konkrétnom Živote TU a TERAZ, ale 

stojíte na tom jednom mieste aj stovky a tisíce svojich životov.  Aby ste sa 

pohli dopredu, nie len VY ako jednotlivci, ale aj celá vaša ľudská 

spoločnosť, potrebujete pracovať sami na sebe. A to každý jeden z vás, 

vo svojom vnútri sám na sebe, a tak sa potom v Láske posuniete dopredu, 

a v Láske sa posunie dopredu aj celá ľudská spoločnosť. To je Zákon 

Lásky. Sami preciťujte, že to čo vás posúva vpred, čo celú vašu ľudskú 

spoločnosť posúva dopredu je LÁSKA, LÁSKA, LÁSKA a jedine LÁSKA. 

 


