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Otázka : Povedal si mi, že mám porozmýšľať nad tým, čo znamená „svätý“ a že mi 

potom k tomu niečo povieš. Čítala som si vysvetlenie slova“ svätý“ a internete, ale 

nestotožňujem sa s ním, pretože slovom „svätý“ boli označení v dejinách mnohí ľudia, 

ktorí vraždili a ktorí pripravili o život mnohých nevinných ľudí, napr. „svätá 

inkvizícia“. Prosím o vysvetlenie, čo teda znamená slovo „svätý“ ?  

Odpoveď: Trošku teraz nabúram vaše mýty.  

Zjednodušene povedané nikto nie je svätý a zároveň všetci sú svätí, každá jedna 

bytosť, pretože je stvorená z Lásky, na obraz Boha/Stvoriteľa v tej jeho jedinečnosti.  

To, že sa ľudské bytosti klaňajú, vzývajú a vyhlasujú niekoho za svätého, vždy to 

urobí cirkev.            

Avšak cirkev je inštitúcia, ktorú vytvoril zase len človek, nie Boh/Stvoriteľ.  

Nikto z tých ľudských bytostí, ktorých vyhlásila cirkev za svätých, sa nepokladali za 

svätých, ale boli to veľmi skromní ľudia, ktorí svoj život zasvätili službe.  

Niektorí z nich sa stali známi a zostali po nich zmienky aj tisícky rokov, ale má to 

byť ako odkaz a vzor pre ostatných, ale nie preto, aby boli uctievaní a aby sa im ostatné 

ľudské bytosti klaňali, aby im obetovali na oltár čokoľvek.  

Je to do vašich myslí vložený PROGRAM poddanosti, nehodnosti, malosti a 

menejcennosti, že TEN BOL VIAC a TY SI MENEJ a tak sa mu musíš klaňať, platiť, 

bozkávať jeho nohy na sochách a obrazoch.  

Ale toto je blud, veľmi veľký blud.  

Všetci majstri, ktorých som vám poslal, hlásali ROVNOCENNOSŤ všetkých ľudí 

a nad nikým sa nevyvyšovali, nechceli, aby ich ľudia brali, ako niečo viac.  

Vzniklo to preto, aby si ľudia, ktorí vládli a mali v cirkvi moc, upevňovali svoju moc 

a nadradenosť a získavali tak svoju silu a podriaďovali si celé národy po dlhé veky.  

NIKTO NIE JE VIAC ANI MENEJ. 
Je to len v ľudských očiach pomenovaná lož a nepravda.  

Je to len ďalší klam, ďalší predsudok, ale tých máte veľmi veľa, lebo práve takéto 

predsudky, odvádzajú ľudí od Pravdy a tak obyčajní ľudia samých seba považujú za 

malých, nepotrebných a manipulovateľných.  

Stráca sa tým SLOBODA a ROVNOCENNOSŤ.  

Neznamená to, že keď niekto urobí viac pre celok, že je viac ako obyčajný roľník, 

stavbár, pekár, či matka doma, lebo každý si do života priniesol svoje poslanie, ktoré má 

naplniť, pretože to nie je o veľkosti a sláve, ale o úcte k životu, slobode a v službe 

prežitom živote.  

Aj tak je veľké množstvo takých ľudských bytostí, ktorí urobili veľmi veľa dobrých 

vecí po celom svete a historici ich nezapísali.  

To máš ako všetky indiánske kmene, ale aj veľa ľudských bytostí v rôznych dobách, 

ktoré šírili PRAVDU alebo POKROK a nikto o nich teraz nič nevie.  

Len to čo „oni“ chceli, tak to si vybrali, ale práve týmto odvádzajú ľudské bytosti od 

Pravdy.  

Je to veľmi veľká manipulácia so slovom „svätý“ a preto som vás na to upozornil. 

 



Otázka : Ako máme nájsť PRAVDU v sebe samých, ako u máme spoznať?  

Odpoveď: Spoznávať a šíriť Pravdu je dôležité a potrebné, len je otázka akú 

„Pravdu“ a koho „Pravdu“ a čo tá „Pravda“ obsahuje, lebo za Pravdu dnes ľudia 

vydávajú rôzne nepravdy.  

Takže tu treba byť veľmi opatrný a prehliadnuť, či je to naozaj „Pravda“, alebo je 

to ilúzia a klam, alebo je to len niekoho „Pravda“ a treba prehliadnuť, čo je za tým 

skryté, či je to Pravda naozaj, pretože len vtedy je tá Pravda „Pravdou“, keď je v súlade 

s Vesmírnymi zákonmi a princípmi a táto PRAVDA je potom tou objektívnou pravdou. 

Až, keď si to rozmeníte na drobné, môžete  pochopiť aká obrovská je v tej 

„PRAVDE“ sila. 

A keby ste to poznanie  Vesmírnych zákonov dokázali nie len chápať, ale ho aj žiť 

v tom pravdivom význame, čiže v tej PRAVDE, tak by ste dokázali rozoznať všetky tie 

klamstvá, lži, manipulácie  a nepravdy.  

Ale keďže to neviete, alebo viete len čiastočne a učíte sa to, tak to zhmotnenie 

objektívnej pravdy, keby nastala doba, že by tie Vesmírne zákony a princípy  fungovali 

Tu a Teraz na Matke Zemi, tak  práve teraz ako ste, v momentálnom nastavení vašej 

ľudskej spoločnosti, tak by ste to vôbec nedokázali žiť.  

Napriek tomu, že mnohé ľudské bytosti sa v súčasnosti prebúdzajú a hľadajú 

objektívnu Pravdu, vaša spoločnosť ako celok nedokáže vidieť objektívnu Pravdu a 

každý z vás, či ako jednotlivec, rodina, skupina ľudí, spoločenstvo, korporácie, či štáty si 

chránite a hájite len tú vlastnú subjektívnu Pravdu, za účelom dosiahnutia zisku, 

prospechu, či moci, získania peňazí, materiálneho bohatstva, alebo ovládnutia tých 

druhých. 

A práve toto vaše konanie rodí tú ZÁVISŤ.  

Aby sa to zmenilo, musíte začať každý sám u seba, pretože len vtedy a jedine vtedy, 

ak každý jeden z vás urobí zmenu v sebe samom, môže nastať zmena vo vašej ľudskej 

spoločnosti. 

Keď prijmete svoju vnútornú krásu, tá vás potom inšpiruje a otvára vám cestu 

k vám samým a k duchovnému poznaniu, nie len vás samých.  

Vaša duša a vnútorná krása vás potom privedie k MÚDROSTI a k PRAVDE. 

Vaša temná stránka, ktorou je aj pýcha a ktorá sa schováva za vaše ego, sa snaží vás 

manipulovať a  robiť vás hrdými, výnimočnými,  jedinečnými a to za každú cenu.  

Ak máte pýchu v sebe, potom posudzujete a hodnotíte, porovnávate, kritizujete, 

ohovárate, súdite a odsudzujete všetkých ľudí okolo vás, vrátane seba samých a práve 

vtedy  v svojej pýche povyšujete svoju subjektívnu pravdu na tú objektívnu.   

Toto hodnotenie, posudzovanie a súdenie vás samých si pritom ani neuvedomujete, 

lebo ono prebieha na nevedomých rovinách, je však napriek vašej nevedomosti veľmi 

prísne, až kruté.  

Uvedomte si, že sami seba hodnotíte, posudzujete a súdite najprísnejšie. 

Takto  vám vaša temná stránka, vaše ego a pýcha zakrýva realitu a je šťastná, ak sa 

jej podarí vás zmanipulovať a VY potom vnímate ilúziu, ktorú ona chce, aby ste  videli 

a prijímali ju ako objektívnu pravdu.   

Tým vo vás pýcha a vaše ego podporuje vašu samoľúbosť a s tým spojené pocity, že 

ste sa stali obeťou druhých ľudských bytostí, pretože len vtedy, keď ste v pozícii obete a 

máte v sebe pýchu a samoľúbosť, chýba vám pokora a tak posudzujete, súdite 

a hodnotíte správanie a činy druhých ľudských bytostí a myslíte si, že  len tí druhí sa 



mýlia a robia chyby a LEN VY SAMI  ako ľudská bytosť máte PRAVDU a ste  

neomylný a bezchybný.   

Nedokážete sa pritom reálne pozrieť na svoje vzťahy a situácie, ktoré sa vám dejú 

v živote z iného uhľa pohľadu, pretože tento iný uhol pohľadu  je vám zastretý a  je 

schovaný za vašu pýchu a samoľúbosť a tak vidíte a vnímate len ilúziu, ktorú vám 

ponúka vaša temná stránka, ego a pýcha a prijímate túto ilúziu ako objektívnu pravdu.   

Ak však pochopíte, že všetko čo sa vám deje, ste si VY SAMI vytvorili svojimi 

myšlienkami, slovami, rozhodnutiami, skutkami, pocitmi a emóciami a zároveň 

pochopíte, že ste za to všetko plne zodpovedný len VY SAMI, tak vlastne obetujete svoju 

pýchu a samoľúbosť.   

Toto poznanie, že svojimi myšlienkami, slovami, rozhodnutiami, skutkami, pocitmi a 

emóciami tvoríte vždy, či už vedome, alebo nevedome je pre vás veľmi dôležité, aby ste 

dokázali prijať svoju ZODPOVEDNOSŤ, za všetko čo sa vám v živote deje a čo ste si 

v živote vytvorili. Prijatím zodpovednosti za svoje myšlienky, slová, rozhodnutia, 

skutky, pocity, a emócie prijmete aj svoju samoľúbosť a pýchu. 

Ak pochopíte a dokážete prijať, že to vaša pýcha a vaše ego 

vytvorilo samoľúbosť a dovolíte LÁSKE, aby vašu samoľúbosť 

vyčistila a uzdravila, premení ju LÁSKA  na SÚCIT .  

Tým môžete prezrieť a dokážete vidieť a vnímať skutočnú PRAVDU 

toho čo sa naozaj deje a získate v sebe silu, aby ste dokázali danú situáciu 

alebo vzťah zmeniť.    

Potom SÚCIT, ktorý ste získali,  dokážete dať nie len ľuďom okolo seba, 

ale najmä samým sebe. 

So SÚCITOM prichádza aj schopnosť ODPÚŠŤAŤ domnelé krivdy 

a bolesti, ktoré vám spôsobili druhí  ľudia, až pochopíte, že odpustenie 

potrebujete dať najmä samým sebe.  

S týmto hlbokým pochopením a uvedomením prichádza vnútorný 

POKOJ, MIER a najmä VĎAČNOSŤ za ŽIVOT, za všetko krásne 

a radostné vo vašom živote.   

Časom k vám potom postupne prichádza aj POKORA. 

Toto je uzatvorený kruh. 
 

Ako keby ZODPOVEDNOSŤ bola tou nutnou podmienkou života, ale 

LÁSKA bola postačujúcou podmienkou života, pretože keď máte v sebe 

LÁSKU, tak potom s LÁSKOU prichádza aj ZODPOVEDNOSŤ.  

Keď hľadáte PRAVDU, hľadáte cestu sami k sebe. 

Keď hľadáte cestu do svojho vnútra, tak najdôležitejšia je LÁSKA.  

LÁSKA je energia, ktorá otvára, odhaľuje zdieľa a lieči a tak 

vám pomáha nájsť tú skutočnú a objektívnu Pravdu vášho bytia.  

LÁSKA DÁVA DUŠI  KRÍDLA 


