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VNÚTORNÝ CHRÁM – 2.časť 
 

Ako som vám už vysvetlil, všetky bolesti sú nástrojom strachu, aby vás strach nútil bojovať, 

a tak opäť vytvárate ďalšiu bolesť, aby prostredníctvom tejto bolesti posilňoval sám seba vo vašich 

životoch.  

Preto potrebujete pochopiť, že potrebujete uzdraviť, v Láske uzdraviť, svoj svet 

a spoločnosť, v ktorej žijete, aby ste mohli opäť obnoviť Harmóniu bytia na Matke Zemi.  

K tomu potrebujete v prvom rade uzdraviť samých seba, a tak potrebujete uzdraviť zranenia 

a všetky bolesti vašich vnútorných bytostí, ktoré žijú vo vašom vnútornom chráme a to je Váš 

vnútorný muž a Vaša vnútorná žena.  

Ako som vám ukázal, váš vnútorný chrám je chránený pred vonkajším svetom.  

Vo vašom vnútornom chráme môžete byť v  absolútnom bezpečí, pretože je to prostredie 

absolútnej bezpodmienečnej lásky, ktorú dokážete vytvoriť v sebe samých.  

Ale rovnako to môže byť prostredie nenávisti, hnevu, môže to byť bojisko, na ktorom zúri 

neľútostný boj, lebo aj toto všetko dokážete vytvoriť v sebe samých a pre samých seba.   

Závisí len na vašom vlastnom slobodnom rozhodnutí, či vo vašom vnútornom chráme bude 

prebývať Láska a Odpustenie, alebo hnev a nenávisť. 

Ak sa rozhodnete svoj vnútorný chrám budovať v Láske, a prostredníctvom Odpustenia 

liečiť a uzdravovať všetky bolesti svojej vnútornej ženy a vnútorného muža, tak v tejto Láske 

a Odpustení uzdravíte samých seba. Táto Láska a Odpustenie sa potom bude zrkadliť aj navonok.  

Tak bude vo vašej spoločnosti viacej Lásky a Odpustenia.  

Ale ak vytvárate vo svojom vnútornom chráme hnev, nenávisť, krivdu a poníženie, tak toto 

všetko rovnako vysielate navonok, a práve toto spoločnosti zrkadlíte, a tak to aj prežívate. 
 

Otázka: Prečo sú tie zranenia vnútorného muža a vnútornej ženy tak nesmierne 

hlboké, bolestné a zraňujúce? 

Odpoveď: Pretože ste dovolili vo svojom vnútornom chráme, aby sa porušila Jednota, 

Harmónia bytia a stratila sa Rovnocennosť. Keď VY sami nie ste v Harmónii a vnútornom pokoji, 

tak ste dovolili jednej z vašich vnútorných bytostí, aby ubližovala, zraňovala, alebo aby získala 

nadvládu nad vašou druhou vnútornou bytosťou.  

Potom aj navonok začnete používať prostriedky jednej z vašich vnútorných bytostí, alebo aj 

obidvoch, aby ste aj vo vašom vonkajšom svete manipulovali, ponižovali a zraňovali svoj protipól. 

Lebo jedine spojením muža a ženy sa vytvorí celok.  

Každý z vás tvorí rovnocenne rovnocennú časť  celku.  

Je to ako keď kruh rozdelíš na dve polovice.  

A je jedno, v ktorej polovici bude prebývať muž, a v ktorej žena, lebo sa môžu v týchto 

dvoch častiach aj vymeniť, pretože tieto časti sú si navzájom rovnocenné.  

Ale len vtedy, keď sa tieto dve časti spoja, vytvorí sa kruh. 
 

Tým, že sa porušil posvätný princíp Lásky medzi Mužom a Ženou, narušila sa aj  vaša 

vnútorná rovnováha.  

Muži začali zneužívať svoju fyzickú silu, ktorá im bola daná prirodzene k tomu, aby chránili 

svoje rodiny, ženy a deti, a začali ju zneužívať k tomu, aby fyzickou silou vládli a ovládali svoje 

ženy a deti. Muž sa môže svojou fyzickou silou merať len s mužom.                    

 Ženy začali k tomu, aby získali nadvládu nad mužmi používať lesť,  prostredníctvom  ktorej  

začali mužov manipulovať a ovládať. 
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     Každý z nich, rovnako muži aj ženy, chcú ten pomer síl v kruhu zmeniť a rozdeliť kruh nie na 

dve rovnaké polovice, ale chcú z toho kruhu vlastniť pre samých seba väčšiu časť.  

Sami vidíte, že ak kruh nie je rozdelený na dve rovnaké polovice, nie je v rovnováhe a harmónii.  

Táto nerovnováha v súčasnosti je vo vás samých, v každom jednotlivcovi, ale rovnako je 

vytvorená vo vašej spoločnosti. Preto to na tomto kruhu môžete vidieť a uvedomiť si to. 
 

Aby ste to dokázali zmeniť, potrebujete sa navrátiť v prvom rade k sebe samým.  

Jediný spôsob, prostredníctvom ktorého môžete obnoviť harmóniu, vnútorný pokoj 

a mier v sebe samých je ODPUSTENIE, bezpodmienečné odpustenie s hlbokým súcitom, 

úctou a pokorou k sebe samým.  

Zámerne vám bolo vzaté poznanie, že potrebujete Odpúšťať v prvom rade, v prvom 

rade,  v prvom rade najmä sami sebe.  

To, že tak ťažko Odpúšťate a neviete Odpúšťať druhým ľudským bytostiam, je práve 

preto, že ste NEODPUSTILI SAMI SEBE.  

Ak nedokážete bezpodmienečne  odpustiť sami sebe, nedokážete odpustiť ani druhým 

ľudským bytostiam. Deje sa tak práve na základe Zákona ako hore tak dole, ako vo veľkom 

tak v malom, a ako vo vnútri tak navonok.  

Ak nedokážete Odpustiť vo vnútri sami sebe, nedokážete Odpustiť ani navonok, 

a preto neviete a nedokážete Odpúšťať druhým. 

Vo vašej spoločnosti je vytvorený falošný obraz, falošná ilúzia a nepredstaviteľne veľká 

manipulácia strachu, prostredníctvom ktorej ste celé veky učení, že máte Odpúšťať druhým,                    

ale nikto vám nepovedal celú pravdu a zámerne vám bola táto pravda zamlčaná, že najprv musíte 

Odpustiť sami sebe.  

Preto je  tak  nesmierne dôležitý váš vlastný vnútorný chrám, v ktorom Láska, Harmónia, 

Pokoj, Rovnováha a Rovnocennosť prebýva, a v ňom v Láske spolunažíva vaša vnútorná žena a váš 

vnútorný muž.  

Len vtedy, ak obnovíte a späť vybudujete  v Láske každý z vás váš vnútorný chrám, 

obnovíte  Harmóniu bytia na Matke Zemi, lebo v nej sa v Pokore, v Úcte, v Jednote 

a v Rovnocennosti rodí nový Život, ktorý si poznanie tejto Rovnocennosti,  Jednoty, Úcty a 

Pokory prináša so sebou. 

Ak nie je tento posvätný princíp vašou súčasťou,  súčasťou vášho vnútra a vnútorného 

chrámu, nemôžete ho, odovzdávať svojím deťom.  

A tak sa vaše deti rodia s poznaním oddelenosti a nie jednoty.  

Práve túto bolesť, ktorú im pocit oddelenosti vytvára, si prinášajú do svojho Života.  

To je to, čo si z generácie na generáciu odovzdávate od okamihu, čo bol porušený 

princíp posvätnej Lásky medzi mužom a ženou na Matke Zemi.  

       Tým, že sa porušil  tento posvätný princíp sa stratila na Matke Zemi Rovnocennosť.  

       Rovnocennosť navrátite  na Matku Zem len vtedy, a jedine vtedy, keď ju navrátite sami 

sebe, keď ju dokážete obnoviť vo svojich vlastných vnútorných chrámoch  medzi  svojím 

vnútorným mužom a svojou vnútornou ženou. 
 

Muž a žena sú navzájom rozdielni, ale ROVNOCENNÍ, a práve vďaka tomu,                    

že sú rozdielni, môže každý z nich plniť svoju základnú úlohu, ktorá je nesmierne dôležitá pre 

kolobeh  nekonečnosti Života na Matke Zemi, a práve preto nemôžu byť rovnakí.  

Ak by boli rovnakí, nepriťahovali by sa, ale navzájom by sa odpudzovali.  

Dôležitá je práve tá skutočnosť, že muž a žena sú rozdielni práve preto, aby každý 

z nich mohol naplniť svoju prirodzenú úlohu pri opakovanom zrode Života na Matke Zemi.  
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Práve preto, že sú rozdielni, sú si navzájom ROVNOCENNÍ, lebo ani jeden z nich 

samostatne by nedokázal  sám obnovovať Život na Matke Zemi.  

Dokážu to urobiť len spoločne, keď sa spoja ako jeden celok.  

Keď vytvoria v Jednote jedno telo. Len vtedy je možný zázrak zrodenia nového Života, 

a práve preto sú si navzájom ROVNOCENNÍ. 

 Ani muž to nedokáže sám, a ani žena to nedokáže sama.  

Z toho vyplýva ich ROVNOCENNOSŤ. 

Je nesmierne dôležité, aby ste si tieto slová, ktoré som vám teraz povedal hlboko, veľmi 

hlboko vo svojom srdci uvedomili, aby ste si ich uvedomili každou bunkou  svojho tela a vo svojom 

vnútri. Je nesmierne dôležité, že muž a žena sú rozdielni, lebo ak by neboli, nemohol by vznikať 

nový Život na Matke Zemi. 
 

Teraz sa vrátim k tomu, čo sa deje u vás, vo vašom svete.   

Žena pocítila volanie svojej vnútornej ženy o pomoc, pretože vnímala  nesmierny útlak, 

ktorý jej spôsobovala prevaha mužskej energie. Žena tak pochopila, že potrebuje v spoločnosti 

získať rovnocenné postavenie, avšak zbrane, ktoré prijala od strachu,  jej v konečnom dôsledku 

urobili to, že nesprávne prečítala posolstvo od svojej vnútornej ženy.  

Namiesto toho, aby s Láskou a nehou začala pôsobiť na mužské srdce, a prostredníctvom 

svojej nehy začala vysielať Lásku k mužom, a vedzte, že táto neha by  otvorila mužské srdcia 

a zmenila ich, začala s mužmi bojovať o rovnaké práva a rovnoprávne postavenie v spoločnosti.  

ALE ROVNOPRÁVNOSŤ NIE JE ROVNOCENNOSŤ.  
Ženy síce získali rovnoprávne postavenie vo vašej spoločnosti vo vzťahu k mužom, ale tým 

len posilnili v sebe mužskú energiu, a tak ešte viac potlačili v sebe pôsobenie svojej vnútornej ženy, 

pretože vnútorná žena pôsobí Láskou a Nehou, a vnútorný muž je ten, ktorý za svoje práva bojuje. 

A tak ženy vo vašej spoločnosti síce získali rovnoprávne postavenie, ale naučili sa namiesto Lásky 

bojovať. Preto sa boj vo vašej spoločnosti tak veľmi posilnil. Namiesto toho, aby ste ako ženy 

s Láskou a Nehou pôsobili, všade bojujete. V celej spoločnosti bojujete - za svoje práva, za peniaze, 

za postavenie, za zdravie, za domovy a tým stále viacej a viacej posilňujete ukotvovanie strachu vo 

vašej spoločnosti. Tak, ako rastie jeho moc, musíte začať bojovať, alebo začali ste bojovať za svoje 

základné právo na Život.             

Je dôležité, aby ste pochopili, že je potrebné, aby ste prestali bojovať. 

Tak ako VY – ženy bojujete s mužmi za vaše rovnoprávne postavenie, získali ste viac 

mužskej energie a prestávajú vás muži vnímať ako ženy, pretože ako ženy ste prestali vyžarovať 

ženskú energiu.  

Tak sa stáva, že stále viac žien odmietne mužov svojich detí a odmieta s nimi žiť v spoločnej 

rodine. Tak sa vo vašej spoločnosti stráca aj poznanie o RODINE, o jej úlohe a prestávate chápať, 

čo slovo RODINA znamená. RODINA je pre vás nesmierne dôležitá.  

RODINA je súčasťou posvätného princípu Lásky medzi mužom a ženou,                    

lebo len v rodine môžete obnovovať Život, ktorý ste v Láske zrodili a zároveň ho 

svojim deťom odovzdať.  

Odovzdať im posolstvo, ako pôsobí Láska na Matke Zemi.  

K zrodeniu života je potrebný rovnaký diel muža a ženy, preto je RODINA               

pre Harmóniu bytia na Matke Zemi nesmierne dôležitá. 

 Jedine spojením muža a ženy vzniká nový Život.  

 


