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VNÚTORNÝ CHRÁM – 1.časť 
 

         Chcela som vedieť viacej o našej Vnútornej žene a ženskej energii a rovnako                               

aj o Vnútornom mužovi a mužskej energii. Na akých princípoch funguje vnútorná žena 

a vnútorný muž.  Ako v nás vnútorná žena a vnútorný muž pôsobia. 
 

Prišiel výťah, ktorý bol celý presklený a mal dvere, ktoré sa zasúvali do strán. Nemal strop  

a nemal ani podlahu. Bol to vlastne len taký sklenený tunel, ktorý nemal začiatok a ani koniec. 
  

Otázka: Prečo prišiel takýto výťah? 

Odpoveď: Je to o Dôvere, o absolútnej Dôvere. 

Dôvere v samu seba a súčasne aj o Viere v Boha, že sa o mňa postará, že som v bezpečí                   

a že mi pošle len to, čo dokážem zvládnuť. Nemala som žiadny strach doňho vstúpiť, vedela som      

že som v absolútnom bezpečí. 

Prišla nádherná energia, ktorú som vnímala ako teplo v svojom srdci. 

Lebo nemôžete veriť vo Mňa a nedôverovať sami sebe, 

a rovnako nemôžete dôverovať sami sebe a neveriť vo Mňa. 
To je absolútna Dôvera. Tá Dôvera je mojou súčasťou, je vo mne a ja viem, že tú Dôveru 

mám a s tou Dôverou tam vstúpim, ale súčasne je to Dôvera a Viera v Boha, Stvoriteľa – ako si ho 

nazveme, že keď tam vstúpim, postará sa o mňa, že sa mi nič nestane, aj keď v tom výťahu nič nie 

je ani hore, ani dole. 

Je to prejav absolútnej Dôvery a zároveň aj spojenie Viery, a to je tá JEDNOTA, ktorá ich 

navzájom prepája. Presne v tomto okamihu môžeme vidieť ako sú spojené a jedna bez druhej 

neexistuje. Keby mi Stvoriteľ poslal tento výťah predtým, ako som  pochopila prepojenosť 

a previazanosť medzi Vierou, Dôverou a Nádejou, tak nikdy do tohto výťahu  nedokážem nastúpiť. 
 

Otázka: Prečo by si nedokázala  do toho výťahu nastúpiť? 

Odpoveď: Nedovolil by  mi to môj strach.  Ale tým, že som pochopila ako sú Viera, Dôvera 

a Nádej previazané a spojené, lebo JA teraz naozaj mám Dôveru v samu seba a viem, že tam 

vstúpim. A vstúpim tam práve preto, že mám v sebe Vieru v Stvoriteľa, že sa o mňa postará. 

Pretože mám prinavrátenú Vieru aj Dôveru súčasne, spoločne a nerozdielne, tak ja dokážem 

v Láske do tohto výťahu vstúpiť. Nepociťovala som žiaden strach, keď ten výťah prišiel.  

Môže sa tak udiať práve preto, že Láska, ktorá ma v tomto živote uzdravila, mi vrátila Vieru 

v silu Lásky a Dôveru v samu seba. 

Keď toto dokážete, tak ste opäť prijali Lásku, Vieru, Dôveru a Nádej ako svoju nedeliteľnú, 

nerozdeliteľnú a neoddeliteľnú súčasť. 

Nastúpila som do tohto výťahu. Neprepadávala som sa dole, ako keby tu nepôsobili zákony 

gravitácie. Vznášam sa a poletujem, môžem ísť smerom nadol, ale keď mám v sebe pocit,                         

že sa chcem vzniesť hore, tak sa vznesiem. Môžem sa v tom výťahu úplne voľne pohybovať,                      

aj keď je to len ako keby diera, ktorá je chránená priesvitným obalom.  

Keď si pomyslím, že chcem ísť dole, tak ten obal ide so mnou dole a chráni ma pred tým,  

čo je vonku za týmto obalom. Keď chcem ísť hore, len tak si zalietať, priesvitný obal ide so mnou 

hore a chráni ma pred tým, čo je za ním. Čiže v rámci toho výťahu, tunela, sa môžem pohybovať 

hore i dolu ako chcem. Môj pohyb v tuneli je úplne voľný, slobodný, neobmedzený.  

Tunel vždy ide so mnou, ako keby vedel kam chcem ísť, a od toho čo je tam vonku ma 

oddeľuje a chráni ma pred tým. Neviem, či je úlohou  tunela ma chrániť, alebo či je jeho úlohou ma 

oddeľovať. Neviem to. Len viem, že som v ňom v bezpečí a nepôsobia v ňom zákony gravitácie. 

Tak v rámci neho, tohto kruhu, ktorý vytvára,  môžem lietať kde chcem. 
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Otázka: A keby si chcela ísť za ten kruh? 

Odpoveď: Otvorené sú zasúvacie dvere a môžem vystúpiť von, ak chcem. Je to tam 

slobodné. Nie som obmedzená. Neviem, či funguje na základe toho, že je spojený s mojimi 

myšlienkami. Ja sa rozhodnem, a ten výťah, tunel, okamžite koná. Je tam prepojenie na myšlienky. 

Otázka: Nie je to zhmotnenie intuície? 

Odpoveď: Neviem, ale presne tak ten výťah koná. 

Otázka: Spýtaj sa na to, ako to je? Je to zhmotnenie intuície? 

Odpoveď: Nie je. 

Je to náš  vnútorný, absolútne bezpečný priestor, ktorý takýmto spôsobom funguje len 

vtedy, a jedine vtedy, keď sme ukotvení prostredníctvom Lásky sami v sebe. 

Keď sme ukotvení v Láske v seba samých, tak vtedy Dôverujeme sami sebe a zároveň 

veríme Láske, Bohu, Životu - to všetko sú mená Lásky, že sa o nás postará, a že sme 

v absolútnom bezpečí. To je prepojenie Viery, Dôvery a Lásky, ale najdôležitejšia z nich                    

je Láska, pretože tam kde nie je Láska, nie je ani Viera a ani Dôvera. 

Otázka: A Nádej? 

Odpoveď: (prišla nádherná energia, ktorá sa rozliala ako teplo v mojom srdci) 

Vždy je najdôležitejšia Láska, lebo z Lásky všetko vzniklo, z Lásky všetko pochádza, 

a z Lásky bolo všetko stvorené. Vaše vnútorné prostredie je vytvorené ako prepojenie Lásky, 

Viery a Dôvery.  

Ak máte Lásku, Vieru a Dôveru automaticky, a úplne prirodzene, je vždy vašou 

súčasťou aj Nádej. Nie nadarmo hovoríte, že: „nádej zomiera posledná“.  

Nádej je veľmi hlboko zapísaná a zakorenená vo vašich bunkách.  

Je akoby súčasťou vašej DNA. 

Nádej je veľmi dôležitá pre zrodenie Života na Matke Zemi a práve preto  

Nádej zomiera posledná. Ale VY, ako ľudské bytosti, veľmi rýchlo a veľmi často 

strácate Vieru a Dôveru, a to v seba samých a rovnako aj vo Mňa.  

Preto vaše vnútorné prostredie, kde sa cítite absolútne bezpečne a chránení, vytvárate 

spojením a previazaním Lásky, Viery a Dôvery v samých seba a vo Mňa.  

V tomto prepojení je Viera a Dôvera automaticky a prirodzene, ale ak nemáte Dôveru 

v samých seba, tak neveríte ani Mne a rovnako platí, že ak nedôverujete Mne – Bohu, Láske, 

Životu, tak nedôverujete a neveríte ani v samých seba, ale ešte vždy je vašou súčasťou Nádej.  

Keby ste tak rýchlo strácali Nádej, ako rýchlo strácate Vieru a Dôveru, nedokázali by ste 

obnovovať a vytvárať Život na Matke Zemi a tak Nádej je priamo zapísaná vo vašich bunkách                    

a vo vašej DNA.   

Vieru a Dôveru  sa potrebujete učiť s Láskou chápať, vytvárať ju a budovať v sebe 

samých, pretože spolu s nimi prostredníctvom Lásky staviate svoj vlastný Vnútorný chrám. 

Vaša vnútorná žena a vnútorný muž sú rovnako dôležití, pretože sú  ROVNOCENNÍ. 

 Sú to bytosti, ktoré tento vnútorný chrám slobodne, voľne a dobrovoľne obývajú.               

Oni v tomto vašom vnútornom chráme žijú. Ale rovnako aj v tomto vašom vnútornom chráme platí 

Zákon Ako hore tak dole, ako vo veľkom tak v malom a ako vo vnútri tak navonok.  

Ako sa stratila rovnocennosť medzi vami, ako ľudskými bytosťami, a ako sa stratila 

rovnocennosť medzi mužmi a ženami, rovnako sa môže vo vašom vnútornom chráme stratiť 

rovnocennosť medzi vašou vnútornou ženou a vnútorným mužom.  

To je to, čo sa v súčasnosti vo vašom svete deje.  

Pretože to, čo sa deje vo vašom vnútri, to sa vám zrkadlí navonok.  
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Tak ako prebieha boj vo vašom vnútri a práve to, čo je vo vašom vnútri, prenášate navonok 

a  rovnaký boj prebieha aj vo vašej spoločnosti.  

Tak ako vo vašom vnútri súperíte medzi sebou, kde súperia vnútorná žena s vnútorným 

mužom a rovnako vnútorný muž súperí s vnútornou ženou, tak aj vo vašom ľudskom svete súperia 

muži so ženami a ženy s mužmi.  

Každý v rámci  súperenia, alebo boja ak chceš, používa svoje vlastné zbrane.  

Preto som Vám už veľa krát povedal, že zmena môže nastať len vtedy, a jedine vtedy, keď 

každá jedna ľudská bytosť sama za seba pochopí pôsobenie Vesmírnych zákonov a keď ona zmení 

samu seba.  

Nie je možné zmeniť žiadnu inú ľudskú bytosť okrem seba samého a preto každý 

jeden z vás, potrebuje pochopiť, poznať a naučiť sa ako fungujú Vesmírne zákony. 

Ten boj, ktorý prebieha vo vašom vnútri, vo vašom vnútornom chráme, prenášate smerom 

von, a tento istý boj prebieha v celej vašej spoločnosti. Prebieha medzi ľudskými bytosťami 

navzájom, ale rovnako prebieha aj medzi mužmi a ženami.  

Jediný spôsob ako to môžete zmeniť je ten, že v sebe samých prestanete bojovať, že sami 

v sebe nájdete vnútorný pokoj, mier, rovnováhu a obnovíte harmóniu bytia tak, aby vo vašom 

vnútornom chráme v Láske a v Harmónii nažívali váš vnútorný muž a vnútorná žena. 
 

To čo sa deje vo svete je zrkadlo vášho vnútra a toho, čo sa deje vo vás samých.  

Deje sa tak práve preto, že na Matke Zemi bol porušený najzákladnejší posvätný 

princíp, z ktorého a pre ktorý bola Matka Zem zrodená.   

Je to princíp Lásky, posvätnej Lásky, z ktorej sa rodí, v Jednote sa rodí, a obnovuje 

nový Život. Jednotu vytvárajú síce navzájom rozdielne, ale absolútne ROVNOCENNÉ  

bytosti a to MUŽ a ŽENA, alebo ŽENA a MUŽ,  lebo sú si navzájom Rovnocenní, absolútne 

Rovnocenní.  

Práve porušením  posvätného princípu obnovovania a zrodenia nového Života                          

na Matke Zemi, ste si každý jeden z vás vytvorili vo vašom vnútornom chráme nesmierne 

veľkú bolesť, ktorou ste zranili svoju vnútornú ženu a svojho vnútorného muža. 

A tak každý jeden z Vás potrebuje v prvom rade uzdraviť a vyliečiť všetky zranenia svojej 

vnútornej ženy a svojho vnútorného muža, aby ste dokázali obnoviť a postaviť svoj vnútorný chrám 

v Láske, a prostredníctvom tejto Lásky opäť obnovili Dôveru v samých seba a Vieru v Lásku, 

Život, Boha, Stvoriteľa – a toto sú synonymá.  

Je jedno či ma nazývate Boh, Stvoriteľ, Život, či Láska.  

Sú to navzájom rovnocenné pomenovania.  

To je to, čo potrebujete urobiť. Pretože pokiaľ neuzdravíte,  v Láske neuzdravíte, 

prostredníctvom bezpodmienečného odpustenia svoju vnútornú ženu a svojho vnútorného muža,     

tak neuzdravíte samých seba a všetku vašu bolesť, ktorú nosíte vo vnútri seba samých, dávate 

navonok.  

Táto vaša bolesť sa vám v situáciách, ktoré prežívate zrkadlí, pričom ich samozrejme 

nechápete a neprijímate tieto situácie, ktoré k vám prichádzajú.  

Oni prichádzajú práve preto, aby vám tú vašu bolesť ukázali.  

Ale VY vnímate tieto situácie ako nesmierne hlboké pocity krívd, zrád, či ponížení                     

a tak svoju bolesť ešte viacej prehlbujete, a ukladáte si vo svojich srdciach ďalšie bolesti a zranenia.  

Toto všetko potom prenášate navonok, stále dookola v začarovanom kruhu bolestí 

a vytvárate  tak stále väčší a väčší boj. 


