
Posvätná láska  

Otázka: Bola v tej dávnej minulosti „Posvätná láska“ medzi mužom a ženou  aj  fyzická, alebo nie?   

Odpoveď : Posvätná Láska je aj fyzická v prejave tej rovnocennosti toho bežného života,                

ale je to aj ten vnútorný súlad duší, ktoré spolu rezonujú na duchovných úrovniach,                          

na tých iných rovinách a dimenziách a tú Lásku v tých dimenziách dokážu žiť v tom fyzickom 

živote a vtedy v tej realite je fyzická.  

 Posvätnú Lásku ako takú nemôžu žiť dvaja muži, či dve ženy, to je iná Láska.  

Posvätnú Lásku môže žiť iba pár, lebo tam vzniká tá Jednota a súlad muža a ženy.    

Ale ľudská bytosť má v sebe aj prirodzenú túžbu po sexuálnom naplnení, pretože to sú jej 

fyzické potreby a je to prirodzená potreba každej ľudskej bytosti.  

Normálne pre ľudskú bytosť je túžiť po tom opačnom pohlaví.  

Veľa ľudí však funguje len na báze tej fyzickej potreby a sú to väčšinou muži,                    

ale je to potom len ten sex na jednu noc a je to len tá potreba vybitia tej energie.  

Posvätná Láska je dnes výnimočná. Vzniká vtedy, keď sa dvaja - muž a žena, ktorí sa 

zaľúbia, naozaj vrúcne milujú, ale tie páry si ju dlhodobo nedokážu udržať.   

Zamilovaní sa v tej Láske navzájom odovzdávajú a prijímajú toho druhého 

bez podmienok a to je tá Posvätná láska.  

Žena alebo muž cítia Lásku k partnerovi a vtedy spolu splývajú, ale keď sa tie vzťahy narušia, 

tak už tam tá posvätnosť nie je.   

Posvätná láska v tých dobách, keď ju na zemi ľudia žili znamená to,                    

že si ju obaja ctili, pretože si ctili toho partnera a aj ten partner bol posvätný. 

Neodišlo to preč po celý život, pretože tam tá úcta a dôvera k tomu partnerovi 

zostala a preto aj tá Posvätná láska medzi nimi zostala.  

Oni ladili aj s Matkou Zemou, s Vesmírnymi princípmi a vedome sa zlaďovali s Matkou  

Zemou a preto Posvätnú lásku si dokázali udržať celý život.  

Teraz to vaša spoločnosť nerobí a preto tie vzťahy sa narušujú a rozbíjajú.  

Kultúra, či spoločnosť, ktorá funguje na princípe Vesmírnych zákonov a už to je o rovnováhe 

v spoločnosti, tak Posvätná láska medzi obyvateľmi tej spoločnosti z toho prirodzene vyplýva.  

Súčasťou života tých ľudí sú Vesmírne zákony. Oni ich žijú a tie Vesmírne zákony 

v spoločnosti fungujú, tak tá Posvätná láska, je toho prirodzeným vyústením.  

Nie je to nič výnimočné, lebo tam žijú všetci v harmónii, v súlade a v jednote a preto 

Posvätná láska je toho súčasťou, pretože všetci sú  ROVNOCENNÍ navzájom a aj so všetkými 

bytosťami a aj so všetkým s čím prichádzali do kontaktu, s vodou, s prírodou aj so živlami.  

A takýto život je RAJ.  

RAJ, nie je vymyslená záhrada so stromami, kde je zakázané jesť nejaké ovocie, ako sa píše 

v biblii. Oni žili  v prírode a v harmónii s prírodou a všetko Poznanie bolo ich súčasťou a preto 

v tých záhradách nebolo nič zakázané. Vtedy nie sú potrebné zákazy, že toto nesmieš, či toto nerob.  

To sú tie metafory vložené zámerne do príbehu Adama a Evy, aby Posvätná láska 

a Rovnocennosť bola znevážená a zneuctená a potom tá žena - Eva sa stala menejcennou,                  

ako pokušiteľka, ktorá zviedla Adama.  

Toto je porušenie Rovnocennosti a zneváženie Posvätnej lásky a tým skončil RAJ. Nesie sa 

to celými dejinami, že tá žena je horšia, pretože ona to zlo začala a preto žena je hriešnica. 



Posvätná láska medzi mužom a  ženou znamenala to,                           

že oni sa v Posvätnej láske milovali,  vzájomne sa v tej plnosti 

rešpektovali a teda neobmedzovali sa navzájom.  
Každý z nich mohol robiť to, čo bolo preňho podstatné a ten druhý ho v tom podporoval.  

Tu neexistovala žiarlivosť, lebo vedeli, že každý myslí na prospech toho druhého a tak sa aj 

rozhodovali a konali.  

Tu neexistovalo sebectvo. Robili síce to, čo považovali za správne pre seba, ale zároveň 

neobmedzovali toho druhého, nevytvárali očakávania a chcenia.  

Tu neexistovalo : „Ja chcem, aby si to pre mňa urobil“.  

Bola tam Láska, Úcta, Dôvera a Rešpekt.  

Rešpektovali sa dve navzájom rovnocenné bytosti a každá z nich mala právo                              

sa slobodne rozhodnúť, tak sa neobmedzovali navzájom.  

A to je to, pretože v tej Láske urobíš pre toho druhého to najlepšie, ale nie preto,                        

že musíš, alebo že on chce a očakáva, ale preto, že TY chceš a TY sa slobodne rozhodneš                     

to preňho urobiť.  

V tej vzájomnej  Láske, Úcte, Dôvere a Rešpekte sa 

rozhodovali v prospech toho druhého  aj v prospech samých seba.  

Čiže bolo to rozhodnutie v prospech blaha partnera. 

Ale aj vtedy sa mohlo stať to, že tie páry sa odcudzili a rožišli, ak stratili, čo i len jeden 

z týchto atribútov Lásku,  Úctu, Dôveru, Rešpekt, pretože potom sa postupne stratili všetky.  

Ak prevládlo ego jedného z nich, stratila sa bezpodmienečnosť Posvätnej lásky a začal 

prevládať ten vlastný záujem a tie páry sa potom rozišli.  

Všetky vyspelé civilizácie a kultúry padli práve na moci a potrebe ovládať 

druhých a mať viac, pretože sa stratila ROVNOCENNOSŤ a tak sa postupne 

v tej kultúre všetko zvrátilo a stratila sa Láska, Úcta, Dôvera a Rešpekt, medzi 

všetkými ľuďmi. 

Pre každú ľudskú bytosť je prirodzená túžba Posvätnú lásku zažívať. 

A je to tak preto, lebo prostredníctvom Posvätnej Lásky, sa rodí a obnovuje 

nový ŽIVOT na Matke  Zemi  v  Jednote.  

A tú spomienku na Posvätnú lásku máte svojej duši  hlboko zapísanú a preto tie iné formy 

Lásky vám to nenahradia.  

Posvätná Láska je silná v tom partnerstve, preto podvedome po nej túžite ju zažívať a keď ju  

v  svojom živote nenachádzate, tak prichádza sklamanie a to vám vytvára v živote smútok a bolesť. 

 

Otázka : Prečo vo vzťahu medzi mužom a ženou dochádza k takej nerovnováhe, že jeden z nich 

obmedzuje slobodu toho druhého. Zväčša to robia muži vo vzťahu k ženám, ale deje sa to aj opačne?    

Odpoveď : Deje sa tak vtedy, keď tá ľudská bytosť potrebuje mať niekoho kto vyplní tú prázdnu 

medzeru v nej samej.  

Vo vašej ľudskej spoločnosti stále nie je rovnocennosť všetkých bytostí a žijete v spoločnosti, 

v ktorej existuje  nadradenosť muža nad ženou.  

Pri vstupe do manželstva  si dávate  sľuby, v ktorých žena sľubuje mužovi poslušnosť                  

a tak na základe týchto sľubov sa stáva žena ako keby majetkom muža a zároveň mu sľubuje                       



aj vernosť a aj to,  že pri ňom zostane v dobrom aj zlom, tak to ten muž od nej vyžaduje, aby mu bola 

podriadená a preto on za ňu rozhoduje.  

Ak tá druhá ľudská bytosť napriek všetkému chce v tom vzťahu zotrvať, tak je 

dôležité, aby si  uvedomila, že ONA tú druhú ľudskú bytosť  NEZMENÍ.  

Vtedy sa potrebuje naučiť chrániť, samú seba.   

Je pre ňu dôležité sa naučiť  nebáť sa.  

To je o tom  vypýtať si a povedať to svoje.            

Zastať sa seba samej.  

Čo nie je Láska, je strach.  

Ak nič nepovie, nevypýta si, tak necháva rozhodovať tú druhú ľudskú bytosť za seba.  

A je to o JEJ ROZHODNUTÍ, za ktoré potom potrebuje prijať ZODPOVEDNOSŤ,                          

či v takom vzťahu zotrvá, alebo nie. 

Jej voľba ÁNO, či NIE je rovnocenná, pretože nič nie je zlé, všetko  je rovnako dobré.   

Tá ľudská bytosť musí byť stotožnená s dôsledkami  svojho rozhodnutia a to po všetkých 

stránkach a preto to rozhodnutie nie je ľahké.  

Len práve tá slobodná vôľa a rozhodnutie v rámci neho jej dáva množstvo možností.  

A je to práve ONA, kto sa musí rozhodnúť. 

ONA si musí vybrať, čiže sa musí rozhodnúť, čo je pre ňu dôležité a o čo nechce  prísť 

a preto s tým partnerom zostane, alebo si zváži čoho je schopná  sa vzdať a ako by sa potom zmenil 

jej život a či by sa jej taký život vôbec páčil a napĺňal ju a ako by v ňom fungovala. 

Pri tomto rozhodovaní je dôležité, aby nebrala ohľah na to, čo kto povie, pretože to nie je 

dôležité, ľudia si zvyknú a tú zmenu po čase prijmú. Dôležité a najdôležitejšie pri tomto rozhodovaní 

je  tá ĽUDSKÁ BYTOSŤ SAMA a podľa toho sa má rozhodovať, podľa ničoho a nikoho iného. 

Pretože za svoj život je ZODPOVEDNÁ len a len ona sama, nikto druhý za jej život nezodpovedá 

a ako ho bude žiť, je  už len a len na nej.  

V žiadnom zo svojich životov akokoľvek sa rozhodnete, nič nie je zlé, lebo si vždy vyberiete 

jednu z možností, jednu variantu.  

Preto nerobíte žiadne chyby a nemáte sa za čokoľvek odsudzovať, pretože ste si vybrali len 

jednu z možností a to tú, pre ktorú ste sa rozhodli a za ňu si treba zobrať Zodpovednosť.  

Čiže nie sa obviňovať a vytvárať si pocit viny zo zlého rozhodnutia, pretože žiadne 

rozhodnutie ako také, nie je zlé.  

Napriek tomu, že ste si naplánovali tú konkrétnu inkarnáciu a máte svoj plán s určitými 

životnými situáciami, ktoré zažívate, ako keby tento plán nemusí byť vždy naplnený v tej pôvodnej 

verzii, lebo sú to len určité dôležité momenty, ku ktorým by ste mali dospieť a nie je nikde napísané, 

že ten život by nemohol mať aj iné varianty.   

Keď si uvedomíte, že na jeden konkrétny život, aké veľké množstvo ďalších postáv                  

je naviazaných a títo ľudia sa v ktoromkoľvek okamihu nejako rozhodujú a tak si  sami  vyberajú 

nejakú variantu. To potom  ovplyvní  množstvo ďalších ľudských bytostí, s ktorými sa stretli, majú 

sa stretnúť, alebo sa už s nimi vôbec nestretnú.   

A taktiež nie ste povinní v žiadnom svojom živote trpieť.  

NIČ NIE JE VIAC A NIČ NIE JE MENEJ. 
Všetko je to len jedna varianta, ktorú si vyberiete a vždy sa môžete 

zhodnúť  ináč, kým žijete, vždy máte na výber a vždy sa môžete rozhodnúť ináč.  

Je to aj o ODVAHE, urobiť to rozhodnutie, či niečo chcete v svojom živote zmeniť alebo nie. 


