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VNÚTORNÝ CHRÁM – 4.časť 
 

Váš vzdelávací systém okrem toho, že vás naučí abecedu, písať, čítať a počítať,                    

vás nenaučí práve to, čo je postačujúce pre váš Život.  

Mal by vás mal v prvom rade naučiť ÚCTU K ŽIVOTU, ÚCTU K VŠETKÝM 

FORMÁM ŽIVOTA, a tým pádom by ste sa naučili  ÚCTE K SEBE SAMÝM.  

Mal by vás naučiť trpezlivosti, tolerancii, spolupatričnosti, láskavosti, milosrdenstvu, 

súzneniu, súcitu, úcte a pokore.  

Tak by vás učil milovať samých seba, a ako by ste milovali samých seba s Úctou 

a Súcitom, milovali by ste všetky formy Života na Matke Zemi. 

 Vtedy by ste si CTILI každý prejav ŽIVOTA na Matke Zemi a tak by ste pochopili,      

že ste s týmito ostatnými formami života previazaní, spojení a navzájom ste od seba závislí, 

pretože všetko so všetkým súvisí a spoločne všetky formy života vytvárajú JEDNOTU                      

na Matke Zemi. 

Ale keby toto váš vzdelávací systém vaše deti učil, vaše deti by pochopili, že všetky formy 

Života na Matke Zemi sú  si Rovnocenné a pochopili by tak, že vytvorená hierarchia v spoločnosti 

nie je prirodzená. Pochopili by, že táto hierarchia vo vašej spoločnosti je zbytočná, a tak by strach 

prišiel o svoju moc, ktorú vytvorením hierarchie v spoločnosti získal.  

Toto je ďalšia veľmi rozsiahla manipulácia, ktorá sa vo vašej spoločnosti deje a VY                        

ju prijímate prirodzeným spôsobom, lebo si myslíte, že váš vzdelávací systém je najdokonalejší                

na celom svete.   

Pritom národy, ktoré VY považujete za primitívne učia svoje deti ÚCTE a POKORE.  

Učia ich Úcte k ŽIVOTU. Učia ich Úcte k všetkým formám života.  

Učia svoje deti žiť v súlade s Prírodou.  

Učia svoje deti nedrancovať Matku Zem.  

Práve toto sú tie národy, ktoré vytvárajú Harmóniu bytia na Matke Zemi, lebo žijú svoj 

Život obnoviteľným spôsobom v Jednote s Matkou Zemou. 

Naopak VY, ktorí samých seba nazývate civilizovanou spoločnosťou, Matku Zem ničíte 

a drancujete. Zároveň dovoľujete, aby ste VY sami boli použití ako lacné nástroje, nepotrebné 

nástroje, ktoré nemajú žiadnu hodnotu, ktoré sú ľahko vymeniteľné a nahraditeľné k tomu, aby ste 

Matku Zem ničili a drancovali, pre uspokojenie chamtivých túžob niektorých ľudí po absolútnej 

moci a nadvláde nad Matkou Zemou a pre vytvorenie zisku.  

Pritom túto Pravdu ani nevidíte, ani nevnímate, a falošné obrazy, ktoré sú vám predostierané 

prijímate za svoje vlastné. Tak ste hlboko vo svojej mysli presvedčení, že váš spôsob Života                     

je správny a jediný, ktorý je možný.  

Je to tak umožnené práve preto, že váš vlastný vnútorný chrám, ktorý je vo vašom vnútri, 

nie je v rovnováhe. Potom túto nerovnováhu aj navonok žijete. Sami,  môžete vidieť, že to nie je len 

jedna rovina, lebo všetko so všetkým súvisí, je prepojené a previazané. Preto som vám to vysvetlil 

pomocou týchto viacerých príkladov. 
 

Ešte je pre vás dôležité Poznanie, že deti, ktoré teraz prichádzajú na Matku Zem sú obdarené 

mnohými darmi, a bol im daný dar videnia a vnímania PRAVDY.  

Preto podporujte vo svojich deťoch keď hovoria, že vidia bytosti, prírodné bytosti ako                        

sú víly lesné, či vodné, elfovia,  či škriatkovia.  

Týmto podporujte v nich ich videnie, aby si ho mohli prehlbovať, stalo sa ich súčasťou 

a zostalo v nich uložené aj keď vyrastú, lebo Príroda nutne potrebuje ich pomoc.  
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Sú to deti, ktoré vám môžu sprostredkovať to, čo bytosti prírody vám potrebujú povedať. 

Stali ste sa na jednej strane veľmi bezohľadnými k prírode, a na druhej strane ľahostajnými k tomu, 

čo príroda potrebuje. Nehovorím vám to ako výčitku, aby ste si vytvárali pocity viny. 

 Je to len konštatovanie situácie, ktorá teraz na Matke Zemi existuje. Avšak tento vývoj bol 

nesmierne rýchly, lebo strach vytvoril veľmi silné nástroje k tomu, aby vás manipuloval, a VY      

ste mu vo svojej nevedomosti túto manipuláciu dovolili.  

Preto je tak veľmi dôležité a potrebné, aby ste sa zobudili, prebrali a počuli hlas bytostí 

prírody, pretože oni, príroda i Matka Zem vás volajú, aby ste im pomohli.  

Prosia vás o pomoc, a tak ich počúvajte prostredníctvom hlasov vašich detí, ktoré majú dar 

s týmito bytosťami komunikovať. Prestaňte pochybovať o tom, čo vám vaše deti hovoria, pretože          

za posledných 100 rokov ste takým významným spôsobom začali ničiť a drancovať Matku Zem, 

ako sa neudialo za posledných 100 miliónov rokov Života na Matke Zemi.  

Neuvedomujete si však, že ničíte svojím konaním podmienky pre Život najmä sami sebe.  

A ak skutočne budete pokračovať v ničení Matky Zeme touto rýchlosťou s akou napredujete 

dnes, tak za 200 rokov, čo je naozaj veľmi, nepredstaviteľne veľmi krátky čas pre vás - ľudské 

bytosti, nebudú na Matke Zemi podmienky k tomu, aby ste tu VY -  ako ľudské bytosti, mohli žiť. 

Naozaj začnite počúvať svoje deti a ľudí, ktorí vnímajú v súčasnosti hlas bytostí 

prírody, a postavte sa spoločne v JEDNOTE muži aj ženy na ochranu Matky Zeme.   

Chráňte STROMY, lebo vám dávajú kyslík, ktorý dýchate. 

Chráňte VODU, lebo voda ste VY sami.  

Chráňte pôdu, lebo cez pôdu vám dáva Matka Zem obživu pre vaše fyzické  

ľudské telá. 

Vedzte, že ak nebudete mať stromy, vodu, ani pôdu, tak nebudete na Matke 

Zemi ani VY - ľudské bytosti. 

VY, ľudské bytosti, ktoré sami seba nazývate pánmi tvorstva, a ktoré vo svojej  nesmiernej 

nadutosti a pýche nevidíte, že sami sebe svojím konaním ničíte životný priestor a životné 

podmienky pre váš Život tu, na Matke  Zemi, začnite počúvať  Lásku, ktorá k vám prehovára 

prostredníctvom hlasu vašich detí. 

Opäť sa vrátim k tomu, že všetko sa tak deje preto, že vo vašom vnútornom chráme,                      

vo vašom vnútri prebieha boj.  

Potrebujete sa začať učiť, ako obnoviť svoj vnútorný chrám v Láske, ako v ňom vytvoríte 

Pokoj, Mier, Jednotu a Harmóniu.  

Cítila som ako sa v mojom tele rozlieva nádherná energia a začalo mi byť teplo.  

To sa naučíte vtedy, keď pochopíte ako fungujú a ako pôsobia Vesmírne 

zákony. Sú to zákony LÁSKY, tej najčistejšej, všeobjímajúcej a bezpodmienečnej, 

bezhraničnej Lásky, z ktorej bol stvorený Vesmír ako miesto, kde sú rovnaké 

podmienky pre všetko živé, a všetko živé je voči sebe absolútne, absolútne, absolútne 

a bez akýchkoľvek podmienok ROVNOCENNÉ. 

LÁSKA VYTVÁRA ROVNOCENNOSŤ.  

LÁSKA VYTVÁRA VNÚTORNÝ POKOJ. 

LÁSKA VYTVÁRA MIER. 

LÁSKA VYTVÁRA JEDNOTU. 

LÁSKA VYTVÁRA HARMÓNIU. 

LÁSKA VYTVÁRA SLOBODU A VOĽNOSŤ. 
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Ak sa stratí ROVNOCENNOSŤ a vytvorí sa hierarchia moci, vzniká nerovnováha a boj.                           

Boj vytvára nesmierne veľa bolesti k tomu, aby v tej bolesti ukotvoval sám seba.  

To je protipól LÁSKY, a ním je STRACH.  

Preto si naozaj uvedomte, ako nesmierne veľa strachu je vo vašej spoločnosti.  

Preto posilňujte Lásku, prijmite ju do svojich sŕdc. Vytvárajte v Láske vo vašom vnútri 

svoje vlastné vnútorné chrámy a tak sa zmení aj spoločnosť, v ktorej žijete.  

Pamätajte, že jediný spôsob, ktorým môžete zmeniť to, čo v súčasnosti žijete je Láska.  

Láska a jej nástroj bezpodmienečné Odpustenie, v ktorom sa všetky vaše bolesti 

rozpustia a uzdravia.  

Jediné, čo potrebujete urobiť je, že začnete Lásku dávať sami sebe, začnete                     

sa učiť Odpúšťať samým sebe a tak v Láske budovať a obnovovať svoj vnútorný chrám.  

Odpustenie vám pomôže prinavrátiť rovnováhu do vášho vnútorného chrámu,                     

aby sa opäť vaša vnútorná žena a vnútorný muž stali rovnocennými bytosťami, ktoré obývajú 

váš vnútorný chrám, a aby navzájom k sebe cítili vzájomnú ÚCTU.              

Túto ÚCTU potom budete dávať aj SAMI SEBE.  

Vedzte, že vždy to tak bolo, vždy to tak je a vždy to tak bude, že to čo dávate 

sami sebe, dávate aj tým druhým.  

A to čo nedávate sami sebe, to vám tí druhí ZRKADLIA.  

A to je Vesmírny zákon zrkadlenia. 
Tak sa v zrkadleniach, ktoré prežívate a ktoré vás zraňujú pýtajte samých seba,                      

čo sám sebe nedávam?  Prečo sú mi ukazované tieto bolesti?  Čo to pre mňa znamená?                               

Čo potrebujem pochopiť? 

Keď sa naučíte princípy zrkadlenia, pochopíte, že nie ste žiadnou obeťou, že vám nikto 

nekrivdí, ale že vám druhé ľudské bytosti prostredníctvom  zákona zrkadlenia ukazujú, čo sami 

pred sebou skrývate, alebo to čo nedokážete vidieť. 

Vedzte, že tu platí aj Zákon zachovania energie a takto sú vám ukazované aj vaše energie 

z emócií, ktoré ste vytvorili aj vo svojich minulých životoch. Tieto energie nielen z  života tu 

a teraz, ale aj tie energie z minulých životov, je potrebné uzdraviť pre váš Život, ale aj pre Život                       

na celej Matke Zemi, aby Život zostal zachovaný, a aby sa obnovil v pôvodnej Harmónii bytia.  

Na všetkých príkladoch, ktoré vám dnes hovorím a ukazujem si opäť uvedomte, že všetko                          

so všetkým súvisí a je prepojené, a že táto nerovnováha súvisí s porušením posvätného princípu, 

prostredníctvom ktorého sa obnovuje a rodí nový Život na Matke Zemi, a to je posvätná Láska 

medzi mužom a ženou.  

Veľa krát som poslal bytosti, ktoré vám svojím životom, svojím príkladom tento posvätný 

princíp ukazovali, ale ponechali ste si to len ako spomienku v rozprávkach, či povestiach                                

a legendách. Ale stalo sa aj to, že ste to pod vplyvom strachu popreli. Stalo sa tak preto, že strach 

sám zariadil, aby ste to vnímali ako rozprávku, že to nie je skutočne možné.  

Ak bol príklad nesmierne veľký a inšpirujúci, tak vám strach poprel, že vôbec táto Láska na 

Matke Zemi existovala. Mohol by som vám povedať mená tých bytostí, ale dnes to nechám na vás, 

sami si prečítajte rozprávky, mýty a legendy a porozmýšľajte, či je pravda to, čo vás učili v škole, 

v histórii. Precíťte tieto príklady svojím srdcom a nájdete tam aj odpoveď, vo svojom srdci.  

 Učte sa aj týmto spôsobom vidieť a vnímať Pravdu, aby ste mohli prezrieť manipulácie 

a falošné obrazy, ktoré sú každodennou súčasťou vašich životov. Len vám napoviem, preciťujte                    

si vo svojom srdci, nie hlavou, ale srdcom legendu o kráľovi Artušovi a Guinevre a aj o mnohých 

ďalších, ale vnímajte ich cez svoje srdce a nie rozum. 


