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VNÚTORNÝ CHRÁM – 3.časť 
 

Tým, že ste nepochopili čo slovo ROVNOCENNOSŤ  znamená a zamenili ste                

si ho za slovo ROVNOPRÁVNOSŤ, sa vytvorili iné energie a vytvorili sa iné vibrácie 

vo vašej spoločnosti.  

Mnohé ženy strácajú sami v sebe túžbu mať deti, a zároveň strácajú v sebe aj prirodzenú 

túžbu uloženú vo svojich srdciach, vychovávať deti v rodine s mužom.  

Žijú samé, len so svojimi deťmi, a vtedy vytvárajú iný obraz rodiny, ako vzor pre deti 

a tento iný vzor vytvárajú vždy, keď tam nie je prítomný otec týchto  deti.  

Je to tak preto, že tieto ženy prijali a posilnili mužskú energiu svojho vnútorného muža, čím 

potlačili v sebe svoju vnútornú ženu, a tak hoci navonok a fyzicky pôsobia ako ženy, vo svojom 

vnútri tým, že prijali a posilnili mužskú energiu, stali sa mužmi.  

Tieto ženy samé chránia a živia svoje deti, ale tým ešte viacej potláčajú svoju vnútornú 

ženu. Zároveň v takýchto rodinách deti, ktoré sú týmto spôsobom vychovávané nedostávajú príklad 

toho, čo znamená rovnocennosť medzi mužom a ženou, čo znamená posvätná Láska medzi mužom 

a ženou, a čo naozaj v sebe nesie slovo RODINA.  

Tak stalo sa, že  princíp posvätnej Lásky a rodiny vo vašej spoločnosti upadol hlboko                  

do zabudnutia, že dovoľujete vytvárať rovnocenné, lepšie povedané rovnoprávne partnerské vzťahy 

medzi ľudskými bytosťami rovnakého pohlavia a umožňujete im vychovávať deti. 

Už som vám veľa krát povedal, že deti budú vždy robiť to, čo im ukazujú ich rodičia                   

a nie to, čo im rodičia hovoria, že by mali robiť. Dôležitý je pre deti príklad.   

Deti vychovávané v takýchto zväzkoch, či ich vytvárajú v partnerskom zväzku ženy,                  

alebo muži, si tento príklad odnesú do svojich životov.  

Nech by im títo ľudia hovorili čokoľvek, PRÍKLAD je najsilnejší prostriedok 

a nástroj, prostredníctvom ktorého sa ako ľudské bytosti učíte.  

Neuvedomujete si, že deti sú vaša budúcnosť.  

Čo ich naučíte, aký príklad im odovzdáte, takú spoločnosť a taký Život v budúcnosti 

vytvoria.   

Pamätajte na to, že VY sami sa potom v budúcnosti do tejto spoločnosti vrátite a narodíte               

sa ako deti svojich detí a vnukov. 

Je to tak preto, lebo platí Zákon zachovania energie a to, čo v tejto chvíli vytvárate,                      

to sa vám vráti, to si so sebou prinesiete do nasledujúceho života, lebo to sa stáva vašou súčasťou  

až dovtedy, kým to sami pochopíte a budete mať v sebe takú veľkú vnútornú silu, ktorou je Láska, 

že dokážete energie, ktoré dnes vytvárate,  v Láske - prostredníctvom Odpustenia samým sebe 

zmeniť.  

To, že sa v súčasnosti tak veľmi zmenilo kolektívne vedomie vašej spoločnosti a prijímate 

za samozrejmé to, že ženy samé vychovávajú, živia a chránia svoje deti, a zároveň umožňujete 

ľudským bytostiam rovnakého pohlavia aby vychovávali deti, je preto, že ste nepochopili                      

čo je ROVNOCENNOSŤ a zamenili ste ju za ROVNOPRÁVNOSŤ.   

Žena nemá byť rovnoprávna voči mužovi, žena má byť ROVNOCENNÁ 

s mužom. ROVNOCENNOSŤ je nepredstaviteľne viac ako rovnoprávnosť. 

Ženy nemajú bojovať, nemajú slúžiť v armáde a polícii, ženy nemajú byť vojačky,                           

či policajtky,  nemajú vykonávať ťažkú prácu v továrňach za výrobnými pásmi, a aj mnohé iné 

činnosti, ktoré začali ženy vykonávať vo vašej spoločnosti, a ktoré prirodzene patria mužom, 

pretože vyžadujú silu mužského fyzického tela.  
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   Základnou a posvätnou úlohou, poslaním ženy,  je byť MATKOU a MILOVAŤ 

- bezpodmienečnou Láskou MILOVAŤ, MILOVAŤ, MILOVAŤ svojho muža a deti, 

a v tejto Láske spoločne so svojím mužom deti vychovávať.   

          Najzákladnejšou úlohou muža je chrániť a živiť svoju rodinu, svoju ženu a  deti.  

Energia rovnoprávnosti, ktorá sa vo vašej spoločnosti vytvorila, však posilnila pôsobenie 

mužskej energie v ženách, a tak ženy nedovoľujú svojim mužom, aby ich chránili, a chránia sa 

samé. Taktiež nedovoľujú svojim mužom, aby spoločne vytvárali rodinu, v ktorej by spoločne 

vychovávali deti, a tak sa ženy musia postarať o to, aby uživili svoje deti.  

Ale tým, že ženy prevzali túto úlohu – chrániť seba a svoje deti na seba, zobrali mužom ich 

najzákladnejšiu úlohu. Tak muži strácajú svoju mužskú energiu, a preto sa stáva, že muži nekonajú, 

ale len hovoria. Ich mužská energia slabne a zostáva len v rovine slov.  

Muži ju často nedokážu preniesť do roviny skutkov, činov, a tak sa muži nedokážu postaviť 

a chrániť svoje rodiny, ženy a deti. 

Či si to priznáte, či nie, to je dôvodom - energetickým dôvodom toho, čo sa stalo v Európe. 

Tým, že ženy v Európe namiesto toho aby posilňovali svoju vnútornú ženu, posilňovali svojho 

vnútorného muža, a tak prijali, a stále prijímajú a podporujú rast mužskej energie v sebe samých, 

zároveň zobrali mužom schopnosť konať, byť ukotvení v mužskej energii, a postaviť sa za svoje 

rodiny, ženy, deti, za svoje základné právo na život, za svoje základné právo žiť život 

v podmienkach, ktoré si sami pre seba vytvorili. A tak muži dovolili, aby sem prišli iní muži, ktorí 

sem ale neprišli s čistým úmyslom, ale ktorí sem prišli s úmyslom získať toto územie pre seba.  

Nepostavili sa proti tomu, a svoj nesúhlas si dovolili vyjadriť len na úrovni slov,                

ale nedokázali ho preniesť do roviny skutkov. To je obraz nerovnováhy, ktorá sa vytvorila 

energeticky, lebo ženy si časť mužskej energie vzali pre seba. Ale keďže ony, ako ženy, sú vo 

fyzických telách ženami, nemajú prirodzenú silu mužov – ich fyzických tiel, a práve preto túto 

mužskú energiu, ktorú prijali, nedokázali použiť týmto prirodzeným spôsobom, ktorým dokážu 

muži, lebo ich mužské fyzické telo je obdarené fyzickou silou. 
 

Práve preto sa vo svete stalo to, čo sa stalo.  

Práve preto sa vaši muži nepostavili proti príchodu cudzích mužov, ktorí sem prišli 

s úmyslom získať pre seba územie, na ktorom žijete.  

Bolo to tak urobené zámerne, lebo strach, ktorý pozná pôsobenie Vesmírnych zákonov, 

pozná aj dôsledky toho, ak konáte proti pôsobeniu  Vesmírnych zákonov.  

Strach pozná a chápe aké energie sa vytvoria, a veľmi dobre vie a chápe ako sa zmení 

kolektívne vedomie vo vašej spoločnosti. Preto veľmi dobre vedel, že sa vaši muži nepostavia                  

na odpor. Bolo to dopredu dôkladne naplánované a veľmi, veľmi, veľmi dlho pripravované. 

Aj toto je dôsledok vašej nerovnováhy vo vašom vnútornom chráme. 

Toto je dôsledok toho, že zámerne Vám všetkým bolo zobraté Poznanie ako  pôsobia 

a vzájomne spolupôsobia Vesmírne zákony.  

Práve preto, že ich nepoznáte, konáte  vo svojej nevedomosti proti nim. 

Ďalšia cesta, prostredníctvom ktorej ste ako ľudské bytosti veľmi významným spôsobom 

manipulovaní, okrem náboženstiev, kde ste manipulovaní strachom z hriechu, je váš súčasný 

vzdelávací systém. 

Deti, vaše deti, ktoré tak veľmi milujte, prichádzajú pri svojom zrode na Matku Zem 

absolútne čisté, nepoškvrnené, naplnené nesmierne veľkou Láskou a požehnané mnohými, 

mnohými darmi, s ktorými ich na Matku Zem posielam práve preto, aby vám vaše deti pomohli.  
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Aby vám pomohli prezrieť a konečne ste si uvedomili, že veci nie sú také, aké si myslíte                

že sú, ako sú vám predostierané, a že žijete v ilúzii mnohých klamstiev, falošných obrazov, ktoré                          

sú vám ukázané, a prostredníctvom ktorých ste manipulovaní. 

Súčasný vzdelávací systém vo vašej spoločnosti je jeden z príkladov toho, ako je možné 

pokrok, a dobrú pozitívnu myšlienku zneužiť.  

Pre vaše deti je nesmierne dôležité, aby čo najdlhšie zostali v objatí bezpodmienečnej lásky 

svojich matiek – čo najdlhšie, čo najdlhšie, čo najdlhšie.  

Čím dlhšie môžu deti zostať v objatí a náručí svojich matiek, tým viacej                      

sa Láska, s ktorou som ich naplnil, a s ktorou prišli na Matku Zem, ukotví                          

v ich srdciach a zostane ich súčasťou.  

Je nesmierne dôležité, aby matky kŕmili svoje deti zo svojich pŕs,                               

lebo s materským mliekom dostáva každé dieťa aj Lásku, a vedzte, že vaše deti, najmä 

po narodení  sú živené vašou Láskou.  

To jediné, čo po narodení naozaj potrebujú, je vaša Láska. 

Dôvodom toho, prečo v období stredoveku, ktoré nazývate obdobím temna, tak nesmierne 

veľa detí v útlom veku zomieralo bola skutočnosť, že ľudia sa báli milovať svoje deti.  

Ak dieťaťu nie je daná Láska prostredníctvom nežných dotykov, láskavých pohladení                    

a láskavých slov MATKY, tak dieťa zomiera.  

Malé deti sú nepredstaviteľným spôsobom od Lásky závislé.  

Je to tak preto, lebo prichádzajú z prostredia bezpodmienečnej Lásky. 

Ale váš vzdelávací systém príliš skoro vytrháva deti z náručia matiek.  

Žiadna iná ľudská bytosť nedokáže dať dieťaťu toľko Lásky, ako jeho vlastná 

matka.  

Toto je úloha žien, to je ich prvotná úloha.  

Zapamätajte si to! Prvotnou a najzákladnejšou úlohou žien je milovať, 

milovať, milovať samú seba, milovať svojho muža, milovať svoje deti.  

Keby každá jedna žena milovala samú seba, svojho muža a svoje deti, nikdy, 

nikdy, absolútne nikdy by na Matke Zemi nebola žiadna vojna a žiadny boj.  

Toto je základné a posvätné poslanie žien. 

Keď bola na Matke Zemi rovnováha a harmónia bytia, vtedy prirodzeným spôsobom                   

cez Lásku, ktorú ste odovzdávali svojím deťom, ste im odovzdávali svoje Poznanie, svoje remeslo, 

ktoré ste mali vo svojich rukách, a tým bola deťom odovzdávaná nesmierna MÚDROSŤ, 

prirodzená MÚDROSŤ, ktorá je súčasťou PRAVDY a SPRAVODLIVOSTI. 

Váš vzdelávací systém neučí vaše deti ani Láske, ani Múdrosti, ani Úcte, ani Pokore,                                

ani Porozumeniu a preto vaše deti nevidia PRAVDU a nevedia sa postaviť za SPRAVODLIVOSŤ. 

Toto je rovnako zámer strachu a tých ľudských bytostí, ktorí zneužili vzdelávací systém 

k tomu, aby tieto ľudské bytosti po absolvovaní celého vzdelávacieho procesu, v ktorom sa síce 

naučia mnohé poznatky z technických vied, vedia čítať, písať, počítať, poznajú integrály, derivácie, 

naučia sa cudzie jazyky, ale  nevedia milovať samých seba, nechápu súvislosti a nevidia, že všetko 

so všetkým súvisí a tak sa naučia Oddelenosti. 

Nevnímate MÚDROSŤ LÁSKY a práve preto nevidíte, čo je Pravda, kde je Pravda 

a prijímate falošné obrazy a predstavy, ktoré sú vám predkladané, a preto sa neviete             

za Pravdu postaviť.  

Tak sa stráca vo vašej spoločnosti SPRAVODLIVOSŤ. 


