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VNÚTORNÝ CHRÁM – 5.časť 
 

Vedzte, že nebolo dovolené svetu aby mohol pochopiť, čo posvätná Láska medzi mužom 

a ženou znamená, čo tento najzákladnejší posvätný princíp bytia znamená pre Matku Zem,                         

pre obnovu života na Matke Zemi v Jednote a Harmónii bytia. 
 

Vedzte, že to, čo sa v súčasnosti vo vašej spoločnosti deje, súvisí a vyplýva z nesmiernej 

bolesti, ktorú každý nosíte vo svojom srdci a vnútornom chráme. Táto bolesť súvisí s pocitom 

hlbokej zrady samého seba, nie tých druhých.  

Čiže bolesť mužov v ich srdci, tá pôvodná bolesť, z ktorej sa zrodilo všetko ostatné, súvisí 

s tým, že zradili samých seba, svoju podstatu.  

Bolesť žien, ktorú nosia ženy hlboko uloženú vo svojich srdciach a vo vnútornom chráme 

rovnako súvisí s bolesťou, ktorá sa vytvorila z pocitu zrady seba samej, svojej podstaty.  

Nie z ublíženia tými druhými, alebo zrady tých druhých.  

Preto potrebujete hľadať hlboko vo svojom vnútri, a najprv potrebujete uzdraviť seba 

samých a tak v prvom rade si potrebujete ODPUSTIŤ SAMI SEBE. 

Všetkým ľudským bytostiam som dal dary, ako nástroje k tomu, aby prostredníctvom týchto 

darov ste sa mohli čistiť a vyjadrovať emócie, ktoré vytvárate, zo svojho vnútra von. 

Ak ako ľudská bytosť emócie, ktoré vytvoríte nedokážete očistiť, a nedokážete zo svojho 

vnútra vyjadriť, vytvárajú potom vo vás mnohé bolesti.  

Ak tieto bolesti vo vašom vnútri pretrvávajú, stávate sa prostredníctvom tejto bolesti veľmi 

ľahko ovládateľní a manipulovateľní. K tomu, aby ste sa mohli očistiť, aby ste mohli vyjadrovať 

tieto vaše emócie, som vám, ako ľudským bytostiam, dal mnohé dary a nástroje. 
 

Teraz vám poviem mnohé spôsoby, ktorými  sa môžete čistiť.   

1.) Svoju bolesť môžete čistiť a uvoľňovať tým, že sa naučíte sami sebe  bezpodmienečne 

ODPÚŠŤAŤ. Táto cesta a tento spôsob je v súčasnej etape vývoja vašej spoločnosti veľmi 

dlhý a náročný.  

2.) Ďalšia možnosť je tá, že svoju bolesť odovzdáte STROMOM, a stromy ju odovzdajú Matke 

Zemi, ktorá ju transformuje na Lásku. Ale ako sami dobre viete,  starých stromov, ktoré               

to dokážu,  je stále menej a menej, pretože sami sebe tieto stromy vyrúbavate,  režete                    

či vypaľujete. 

3.)  Ďalší spôsob je VODA. Je to tak preto, že VY ste VODA.  

Uvoľňujte svoje bolesti tým, že budete piť čistú, čistú, absolútne čistú vodu a rovnako                     

sa v tejto čistej vode, ktorú vám dáva Matka Zem aj umývajte.  

Čo sa však deje vo vašej spoločnosti? Naučili ste sa piť všetko iné, len nie čistú 

vodu. Čistú vodu, ktorú vám dáva Matka Zem, už ani nemáte voľne k dispozícii, aby ste sa 

v nej mohli kúpať a piť ju, lebo vaše potoky, riečky a rieky sú špinavé, pretože do nich 

vypúšťate odpad a toxické látky z domácností a továrni.  

Voda, ktorá je v podzemí Matky Zeme a je chránená v jej lone, sa k vám voľne 

nedostane, lebo je potom chemicky upravovaná a spracovávaná. Takže aj tento nástroj vám  

bol zobraný. 

4.) Ďalší nástroj, ktorý som vám dal je PÔDA.  

Ale koľkí z vás sa každodenne pôdy dotýkajú, prehrabávajú sa v nej a tak 

odovzdávajú pôde svoje bolesti? Aj táto možnosť vám prostredníctvom mechanizácie 

a vašej pohodlnosti i ľahostajnosti bola zobraná. 
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5.) Ďalším darom, ktorý som vám, ako ľudským bytostiam, dal je schopnosť SPIEVAŤ. 

Prostredníctvom spevu dokážete vyjadriť všetky svoje pocity a  emócie.  

Dokážete vyspievať bolesť, smútok, žiaľ, pocit krivdy a dokážete vyjadriť Lásku, 

zamilovanosť, radosť, šťastie, ale aj hnev, strach, či veľkú nenávisť.  

Dôležité je, že vaším spevom dokážete energiu tých negatívnych emócií uvoľniť.   

Tak sa táto energia nehromadí vo vašom tele a nevytvára vám stále viacej bolesti.  

Kedysi, a nie je to tak dávno, ste ako ľudské bytosti veľmi veľa spievali. Spievali ste 

si pri práci i počas oddychu. Spievali ste si, keď ste milovali i smútili, či žialili alebo 

pracovali, a váš spev sa prirodzene rozliehal po Matke Zemi.  

Vibrácie vášho spevu liečili aj iné ľudské bytosti, ktoré rovnakú bolesť vo svojom 

srdci cítili. Je to tak preto, lebo ste navzájom prepojení a previazaní, a všetci tvoríte jeden 

celok. Tým, že ste používali svoj hlas a často ste spievali, rozsah vášho hlasu bol 2 až 3 

oktávy.  A dnes?  Dnes je veľmi málo ľudských bytostí, ktoré majú odvahu spievať veľmi 

slobodne, len tak pre seba.  

Váš školský systém namiesto toho, aby podporoval spev detí, ktoré ešte dokážu 

spievať voľne, slobodne a prirodzene, a nemajú vytvorené zábrany z posudzovania, 

hodnotenia a kritizovania, spev potlačil a veľmi málo je vo vašich školách spevu.  

Spev sa stal niečím výnimočným, a presunul sa do špeciálnych škôl. Stal sa 

„privilégiom“, a pritom spev a schopnosť spievať, je dar pre každú jednu ľudskú bytosť.  

Je to jej dar k tomu, aby mohla prostredníctvom spevu čistiť samú seba a uvoľňovať 

tak energie z emócií, ktoré sama vytvorí.   

Keby sa deti toto Poznanie učili, učili by sa aj spievať.  

Dokázali by potom vyspievať svoje bolesti, smútky, žiale, starosti, radosti, šťastie 

i svoj hnev, ale takto to každý potom drží v sebe, vo svojom vnútri, vo svojom vnútornom 

chráme a tak sami seba do svojej bolesti uzatvárate. 

6.) Ďalší dar, ktorý som dal každej ľudskej bytosti, rovnako ako spev, je vyjadriť svoje emócie 

POHYBOM – TANCOM. Opäť si všimnite, čo sa stalo. Tanec nie je prirodzenou súčasťou 

vyučovania vo vašich školách pre vaše deti.  

Rovnako ako spev je len pre privilegovaných, a tanec je možné sa učiť len                                            

na špeciálnych školách, ktoré nie sú pre každú jednu ľudskú bytosť.  

Tak neviete vyjadriť svoje emócie prostredníctvom svojho pohybu, či tancom a opäť 

ich uzatvárate, a držíte sami v sebe, vo svojom vnútri.  

Tanec, kde by ste sa učili vyjadriť tú, ktorú emóciu, bol nahradený v školách 

telesnou výchovou. Ale to je predmet, ktorý nepredstaviteľným spôsobom vytvára u detí 

schopnosť porovnávať a hodnotiť druhých, aj samých seba prostredníctvom výkonu, ktorý 

dokážu dosiahnuť pomocou fyzického tela.  

Stratila sa tu radosť z absolútne voľného a slobodného  vyjadrenia seba samého 

prostredníctvom pohybu, a bola premenená na hodnotenie dosiahnutých výkonov 

prostredníctvom fyzického tela. 

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

Pritom, každý z vás je jedinečný, každý z vás je výnimočný, a neboli ste stvorení 

k tomu, aby ste posudzovali a hodnotili samých seba prostredníctvom dosiahnutých 

výkonov svojho fyzického tela.  

Tento predmet učí vaše deti na jednej strane hodnotiť a posudzovať, ale 

zároveň v nich na druhej strane vytvára a učí vytvárať aj pocit nehodnosti, 

menejcennosti a pocit poníženia.  
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Zámerne bol tanec nahradený týmto predmetom – telesnou výchovou, pretože 

V TANCI JE VŠETKO MOŽNÉ.  

V TANCI JE VŠETKO DOVOLENÉ. 

A KAŽDÝ POHYB JE VYJADRENÍM VAŠEJ EMÓCIE.  

PRETO JE TANEC VOĽNÝ A SLOBODNÝ, ABSOLÚTNE SLOBODNÝ.  

To je ten rozdiel. 

7.) Ďalší dar, ktorý ste dostali k tomu, aby ste mohli čistiť a uvoľňovať vašu bolesť sú SLZY.        

Je to dar nesmierne vzácny, lebo JE TO DAR VAŠEJ  DUŠE, aby ste prostredníctvom sĺz, 

ktoré sú v podstate VODA, z vášho ľudského tela mohli odplaviť svoje bolesti, ktoré                     

ste svojou emóciou vytvorili. Teraz sa pozrite, ako to funguje vo vašej spoločnosti.  

Zámerne bolo mužom zakázané plakať.  

Pretože bolesť tým, že ju nemôžu uvoľniť zo svojho vnútra, im zatvára srdcia,                 

a tak do ich sŕdc nemôže vstupovať energia Lásky, a oni tak strácajú ľudské teplo.                      

Stávajú sa chladnými, a ich srdcia sa menia v kameň.  

Tam, kde nie je ľudské teplo, stráca sa ĽUDSKOSŤ a vytvára sa pôda k tomu, 

aby sa tam mohla zrodiť KRUTOSŤ.  

Opäť  vytvárate kruh, lebo tam, kde je krutosť, tam je nesmierne veľa bolesti. 

Máte všeobecné dary, ale aj svoje vlastné, aby ste sa mohli očisťovať z energií emócii,                   

ktoré vytvoríte.  

Sami teraz vidíte, ako sú vám všetky tieto možnosti, ktoré som vám daroval, postupne brané. 

Toto je tiež manipulácia, ktorú zatiaľ nevidíte a nevnímate, a beriete ju prirodzeným 

spôsobom, že predsa tak to má byť.  

Ale nie je to PRAVDA.  

Tým, že vám to bolo  všetkým vzaté, práve tým tú skutočnú PRAVDU nevidíte,                             

a tak  sa nedokážete postaviť SAMI za SEBA, za SPRAVOSLIVOSŤ a za PRAVDU. 

Vedzte, že tým, že sa zakázalo mužom plakať, vytvorila sa postupne krutosť v ich srdci.  

Krutosť berie ľudským bytostiam schopnosť vidieť, vnímať a cítiť potreby iných ľudských bytostí.  

Pre tieto ľudské bytosti, ktorých srdce sa zmenilo na kameň a vytvorila sa v nich krutosť,                     

je dôležitá „len ona sama a vníma len samú seba“ a je pre ňu dôležité len uspokojenie jej vlastných 

potrieb, nech by boli akékoľvek, aj za cenu života iných ľudských bytostí.   

Toto vytvára v ľudských bytostiach krutosť. 

Ak ľudská bytosť vytvorí vo svojom živote krutosť, nedokáže v tom konkrétnom  živote 

bolesť, ktorú z tej krutosti sama sebe vo svojom vnútornom chráme vytvorila, uzdraviť a odnáša                        

si ju v sebe do ďalších životov. Môže ju začať liečiť až v nasledujúcich životoch.  

Je to energia, ktorá vo vás vytvorí nepredstaviteľne, nepredstaviteľne, nepredstaviteľne 

veľkú bolesť. A je to bolesť vo vás samých. 

Teraz môžete vidieť, čo všetko s vnútornou ženou a s vnútorným mužom súvisí,                            

a s čím všetkým je to prepojené a previazané, a ako nesmierne veľa možností a úrovní tento pojem 

v sebe skrýva.  

Je to tak práve preto, že všetko so všetkým súvisí. 


