
Posolstvo Sfingy – 1.časť 

Prosím o vysvetlenie s akým zámerom a posolstvom bola v tých veľmi 

dávnych časoch v starom Egypte postavená Sfinga a čo mala vyjadrovať. 
 

Zrazu som sa ocitla v Egypte a stojím pred rozostavaným monumentom, ktorým je Sfinga.   

Stojím tam a zmenila som sa na muža. Nejako v sebe cítim, ale neviem, ako to viem, že som 

sa stala mužom, ktorý Sfingu  ako architekt navrhol a zároveň aj ako staviteľ postavil.   

Ten muž má v sebe veľmi jasný a vedomý zámer vybudovať a postaviť taký monument, aby 

jeho význam, bol každej ľudskej bytosti zrejmý a jasný už na prvý pohľad. 

Uvedomujem si, že som sa ocitla vo veľmi  dávnej dobe, v období, kedy ešte nestojí žiadna 

z pyramíd, ktoré Egypt v dnešných časoch preslávili. Toto je oveľa staršie obdobie v histórii ľudstva, 

ktoré nastalo po páde Atlantídy a tak som pochopila, že Sfinga je oveľa staršia ako sú všetky 

pyramídy, ktoré boli postavené v Egypte. Sfinga bola postavená ako úplne prvý monument a pri jej 

výstavbe boli použité staré technológie, ktoré sa stihli preniesť do Egypta, ešte pred pádom Atlantídy.  

Avšak v dôsledku pýchy, ktorá potom ovládla egyptských kňazov, veľkňazov, faraónov 

a ich posluhovačov,  bolo vymazaných 1400 rokov z histórie Egypta a oni zničili všetky písomnosti 

a tiež zničili všetko to, čo dokladovalo a súviselo s týmto obdobím histórie ľudstva, v  ktorej si boli 

ľudské bytosti rovnocenné a v ktorej bol tento monument - Sfinga postavený. Matka Zem potom 

sama „zakopala a schovala“ Sfingu do piesku, aby tento monument pred týmito ľuďmi ochránila. 

Napriek tomu, že geologické datovanie  z konca 20. storočia potvrdilo, že Sfinga vznikla 

v období pred viac ako 9000 rokmi, archeológovia  v súčasnosti nechcú prijať skutočnosť, že Sfinga 

je oveľa staršia ako sú všetky egyptské pyramídy, pretože im k tomu chýbajú nielen písomnosti, ale 

aj akékoľvek iné archeologické nálezy a dôkazy, ktoré by svedčili o existencii vyspelej kultúry na 

území Egypta z obdobia, kedy bolo geologicky datované, že Sfinga bola postavená.  

Ako ten muž, to vnímam tak, že nie som autorom myšlienky postaviť Sfingu, ale prišlo to  ako 

informácia a vnuknutie „z hora“, ale tým, že ten muž bol práve tým človekom, cez koho tá informácia 

prišla, tak má niekde v sebe  uložené, že je to jeho myšlienka.  Dnes tu a teraz už rozumiem tomu, že 

to nebola jeho myšlienka, ale vtedy v tých dávnych časoch, to ten muž nevedel pochopiť a prijať.  

Ten muž nepochopil, že tá Sfinga nie je jeho a nepochopil, že mu nikdy nepatrila 

a nepochopil ani to, že to bol odkaz, ktorý prišiel od Stvoriteľa cez neho ako prostredníka a 

sprostredkovateľa pre  ľudstvo a mal vyjadrovať nesmiernu vnútornú silu ľudskej bytosti  

a mal byť symbolom Zmierenia, Vnútorného Pokoja, Mieru  a Lásky  ľudskej bytosti ako takej.  

Ten muž si potom prisvojoval, že len on má právo rozhodovať o tomto odkaze Stvoriteľa, 

pretože ten monument – Sfinga je jeho a keď ho postavil a tak mu predsa patrí.  



A tu niekde vznikol okamih alebo bod toho, čo tento muž vtedy nepochopil a čo vám 

chcem teraz v tomto posolstve vysvetliť.  

To, čo v tejto chvíli prežívam, je veľmi zvláštne, lebo cítim, že on bol prostredník cez, ktorého 

prišiel odkaz od Stvoriteľa pre ľudstvo a jeho úlohou bolo ten odkaz ľudstvu len odovzdať.  

A nie je úlohou prostredníka a ani nie je jeho poslaním rozhodovať o tom, čo sa s tým 

odkazom má stať, akou formou a akým spôsobom ten odkaz ľudstvo prijme, čo s ním urobí, 

ako ho pochopí, lebo to je na každom jednotlivcovi, je to na tom konkrétnom človeku a závisí 

to od jeho poznania, kde on na tej svojej ceste toho osobného vývoja sa nachádza.  
 

Je to veľmi zvláštny pocit, ktorý v sebe cítim a ani ho neviem poriadne slovami  opísať, lebo 

na jednej strane vnímam ten nesmierny dar energie Lásky a požehnania spojenia so Stvoriteľom, 

keď som tým prostredníkom a prijímateľom toho odkazu pre ľudstvo a zároveň tam niekde v sebe 

cítim tú nesmiernu pýchu tej obyčajnej ľudskej bytosti a vnímam práve to, čo tá pýcha s tým 

človekom urobí, ako sa v ňom tá povýšenosť nad ostatnými ľuďmi zrodí a doslova ho núti a prinúti 

diktovať tým ostatným ľudom, ako oni majú ten odkaz od Stvoriteľa pochopiť a prijať. Vnímam, 

že sa tam vytvorí nesmierne tenká hranica, je to také, ani nie, že závoj, skôr len pavučina, hmlovina, 

veľmi jemný opar, ktorý vytvorí tú hranicu a v tomto prípade medzi pokorou a tou pýchou.  

A keď človek potom nedokáže vidieť túto nesmierne tenkú hranicu, ktorá sa medzi pokorou 

a pýchou vytvorila a nezostane v tej pokore a prekročí túto hranicu, tak mu pýcha potom nedovolí, 

a neviem tú silu ani slovami popísať, ktorá človeka pohltí, je to ako vzdušný vír tornáda, ktoré 

človeka vtiahne do seba a tá sila ho potom drtí, úplne zomelie a on sa nakoniec vzdá svojej 

slobodnej vôle a tá sila ho prinúti konať tak, ako ona chce a ten človek, potom neponechá ľudstvu 

slobodnú vôľu, aby ono samé s tým odkazom Stvoriteľa pracovalo a tak on sám začne diktovať, 

ako to má byť.  A sú to nesmierne!, nesmierne!!, nesmierne!!!  sily.  

Ťažko sa mi to slovami teraz vyjadruje a opisuje, lebo ja v sebe cítim obidve tie sily súčasne, 

aj tú energiu Lásky a milosti požehnania Stvoriteľom, ale aj tú energiu nesmierne veľkej pýchy. 

A tak už viem, ako je pre človeka veľmi náročné, zostať na  strane pokory a nepreklopiť sa 

do tej pýchy, ktorá človeka zaslepí a začne mu diktovať a z nej sa zrazu vytvorí ten piedestál 

povýšenosti, nadradenosti a vyvolenosti, z ktorého začne vidieť tie ostatné ľudské bytosti.  

Zrazu  vnímam samú seba, ako keby som stála na hore Mont Everest a z tej povýšenosti sa 

na tých ľudí pozerám dole a oni sú len obyčajné mravce, ktoré môžem kedykoľvek zašliapnuť a 

mám pocit,  že ja odtiaľto  z tejto výšky mám právo im všetkým diktovať,  čo s tým oni majú urobiť 

a ako to majú prijať, ako to majú chápať a úplne sa tam stratila a rozplynula ROVNOCENNOSŤ. 

 Vnímam z toho vrcholu hory- Mont Everest obrovskú nadradenosť a povýšenosť nad 

ostatnými ľuďmi, že ja som ten  jediný vyvolený MUŽ, cez ktorého tá myšlienka a to posolstvo 

Stvoriteľa prišlo. 



A toto pýcha urobila nielen tomuto mužovi, ale deje sa to všetkým ľudom, ktorí príjmu 

to Božské vnuknutie Stvoriteľa a to v akejkoľvek oblasti, ale potom nedokážu zostať v tej 

pokore a vytvoria túto pýchu, v ktorej pôsobia súčasne tri hlavy pýchy.  

Je tam povýšenosť, vyvolenosť a nadradenosť a práve táto spojená pýcha to Poznanie, 

ktoré im Stvoriteľ vnukol ako myšlienku, ktorú im odovzdal,  preklopia z tej pozitívnej energie 

v tej dualite do tej negatívnej a nájdu spôsob jej zneužitia proti ľudstvu, v kontexte toho času a 

doby, v ktorej ju prijali. 

Sfinga  ako taká, prišla energeticky v čase najprv ako myšlienka preto, aby dopomohla 

Egyptu otočiť sa na tej ceste, po ktorej sa vydal, aby sa mohol vrátiť späť k tomu pôvodnému 

a tomu starému, ale stal sa opak, práve tým nepochopením a lipnutím na tom,  ako sa to má 

udiať, ako sa to má urobiť.   

Takto sa vlastne dosiahol pravý opak tej pôvodnej myšlienky a energeticky sa podporila 

práve tá nesprávna cesta, na ktorú Egypt nastúpil, vo vytvorení ešte väčšej 

NEROVNOCENNOSTI  v spoločnosti a medzi ľuďmi.  

Tá pôvodná úloha a myšlienka poslania Sfingy bola, vrátiť sa späť k ÚCTE, POKORE 

a ROVNOCENNOSTI a k chápaniu poslania každej jednej ľudskej bytosti v rozdielnosti jej 

poslania, ktoré si ona sama, ako duša pre ten konkrétny život vybrala a  nie v povyšovaní 

jedných nad druhými z hľadiska moci, postavenia a bohatstva. 

Takže pôvodná myšlienka bola, vrátiť sa k tomu, čo bolo v Atlantíde, v období,  keď sa 

prijímala ROCNOCENNOSŤ všetkých bytostí z pohľadu toho, aké si duša vybrala poslanie 

pre ten život a neposudzoval sa človek podľa toho, či bol pekár, stolár, stavbár, či pracuje 

s kryštálmi,  či chová zvieratá, alebo pestuje na morskom dne riasy, alebo je kráľ, ale prijímalo 

sa všetko ako ROVNOCENNÉ, lebo si to tá duša pre ten život vybrala ako svoju SKÚSENOSŤ. 

Toto sa žiaľ potom už v Egypte nedosiahlo, lebo Sfinga sa stala pomníkom a deklaráciou 

moci tých bohatých, ich nadradenosti a povýšenia voči tým chudobným.  

A nožnice tej NEROVNOCENNOSTI namiesto toho, aby sa zatvorili, tak ich pýcha 

roztvorila, čím sa vytvorila ešte väčšia nerovnováha na Matke Zemi.  

           Sfinga mala symbolizovať ten vnútorný pokoj, mier a zmierenie  človeka so sebou 

samým a to mal byť odkaz pre každú ľudskú bytosť, aby ona sama našla to zmierenie, vnútorný 

pokoj a mier v sebe samej a prestala bojovať. 

 Ale tento odkaz Sfingy až do dnešných čias nebol ľudstvom pochopený a prijatý.  

 


