
Posolstvo Sfingy – 2.časť 
 

Sfinga je v tvare leva práve preto,  lebo vyjadruje obrovskú vnútornú silu ľudskej 

bytosti,  keď ona  nájde svoj vnútorný pokoj, mier a  zmierenie a vtedy prestane bojovať.        

Keď prestanete bojovať sami so sebou, dokážete následne prestať bojovať aj s tými druhými.   

      POKORA, ktorú vám vnútorný pokoj a mier prináša,  ROZPÚŠŤA 

PÝCHU, LIPNUTIE na čomkoľvek a PRIPÚTANIE sa k čomukoľvek.  

A vtedy dokážete vnímať ROVNOCENNOSŤ všetkých bytostí na Matke Zemi,  pretože 

ich vďaka vnútornému pokoju a mieru začnete vidieť skrze ich poslanie, s ktorým sa na Matku 

Zem narodili  a nie cez ego a pýchu ľudskej bytosti,  s ktorou ten človek v živote koná.  

Práve preto mala Sfinga tvar leva - tej obrovskej a nesmiernej sily,  ktorú vám ten 

vnútorný pokoj, mier  a zmierenie prináša, aby ste to mohli  ako ľudské bytosti pochopiť.  

Avšak v tom nesprávnom pochopení a prijatí, ktoré sa udialo v Egypte, sa potom Sfinga 

stala symbolom moci a nadradenosti tých mocných.  

A to je ten rozdiel, ktorý vznikol z nepochopenia toho prvotného impulzu, ktorý cez toho 

muža, ako sprostredkovateľa od  Stvoriteľa prišiel. K tomu sa samozrejme energeticky pridajú 

energie všetkých ostatných ľudských bytostí, ktoré majú svoju predstavu  o vyjadrení toho, čo ten 

symbol – Sfinga prináša a tak veľmi ľahko prišlo k skresleniu tej prvotnej myšlienky.   

A aby sa tak nestalo, je potrebné zostať v Láske a nevytvoriť to lipnutie a pripútanosť k tomu,  

akým spôsobom má byť ten prijatý odkaz interpretovaný.  

Teraz si môžete uvedomiť  ten energetický rozdiel  na odkaze iných majstrov, ktorých som 

vám v minulosti poslal,  ako bol  napríklad Budha či Joshua,  ktorý oni  ľudstvu priniesli, pretože 

napriek tomu, že v celej histórii ľudstva sa našli ľudia, ktorí sa snažili ich odkaz manipulovať, zostal 

zachovaný v svojej podstate až do dnešných dní, pretože podstatou ich odkazu je SÚCIT a LÁSKA.  

A tomuto odkazu, ktorý oni priniesli,  ste ako ľudstvo  porozumeli.  

Tým majstrom, ktorí posolstvo Súcitu a Lásky šírili, sa podarilo nelipnúť na tom, akým 

spôsobom tú myšlienku Lásky a Súcitu k sebe samému a k svojmu blížnemu, tí ostatní ľudia uchopia 

a pochopia, oni to posolstvo len odovzdali. Práve tým, že dokázali zostať v pokore, aj napriek tomu, 

že druhá strana sa intenzívne snažila bojovať, rozhodli sa, zostať v mieri a nebojovali. 

  Avšak ten muž v Egypte, ktorý prijal inšpiráciu od Stvoriteľa o postavení Sfingy, tak on 

bojoval a snažil sa pretlačiť spôsob akým tá myšlienka zotrvania ľudskej bytosti v mieri a pokoji a aj 

to, čo jej ten pokoj a mier prinesie, má byť vyjadrená a nechcel dovoliť, aby ostatné ľudské bytosti to 

samé mohli prijať a potom  v sebe spracovať a dať tej myšlienke svoj tvar, keď ju v svojom vnútri 

pochopia. 



A tak sa Sfinga  nestala symbolom úcty, pokory, vnútorného pokoja, zmierenia, mieru a 

Lásky ľudskej bytosti, ale Sfinga je vyjadrením a symbolom moci, nadradenosti a povýšenosti 

tých mocných a práve preto nepatrí všetkým bytostiam, čo bol ten pôvodný zámer prvotnej 

myšlienky a preto ani nie je ľudstvom pochopený jej význam.  
 

Otázka: Teraz sa Ťa spýtam, vieš čo vyjadrujú sochy a obrazy Matky Márie? Lásku. 

Otázka : A vieš čo Sfinge chýba?  Láska. 

Odpoveď: Áno správne, chýba jej Láska.  

Sfinge práve Láska chýba, ona ju postráda a nemá ju vo svojom vyjadrení.  

Práve naopak, Sfinga namiesto Lásky vyjadruje pýchu.  

A to je ten energetický rozdiel.  

Matka Mária je stelesnením láskavosti, súcitu, nehy, milosrdenstva a odpustenia.  

Sfinga je vyjadrením pýchy, nadradenosti, moci a povýšenosti.  

Sfinge chýba práve Láska.  

Jej stavitelia nedokázali Lásku do nej vytesať a postavili ju v pýche. 
 

A preto odkaz Matky Márie je odkazom súcitnej a milosrdnej láskavosti a dokážete to vidieť 

a vnímať, ale to pravé posolstvo Sfingy sa v tej pýche stratilo a preto dnes neviete, aký bol jej odkaz.  

To, čo tento muž ako architekt a staviteľ Sfingy nepochopil bolo to, že keď sa človek stane 

tým kanálom, cez ktorý príde odkaz Stvoriteľa pre ľudstvo, tak je potrebné vnímať tú hranicu, kde 

vedome na tú ľudskú bytosť tá pýcha číha a zachovať si v srdci Lásku a Súcit , aby ten človek potom 

dokázal zostať v Pokore. A vtedy ten odkaz Stvoriteľa, ktorý prostredníctvom neho pre ľudstvo príde, 

tá energia pýchy neskreslí.  

Ten odkaz prišiel práve preto, lebo bol pre ľudí, ktorí vtedy v Egypte žili dôležitý 

a potrebný,  pretože sa v tej dobe ľudstvo odklonilo z cesty Lásky a začalo kráčať cestou strachu.  

Dnes už sami viete, ako sa potom vyvíjali dejiny Egypta, že to bolo najmä o mocenských 

bojoch dynastií a veľkňazov, že tam bolo veľa nevraživosti a neprajnosti a najmä chcenia vládnuť, 

mať moc a ovládať tých druhých.  

Keď táto skupina ľudí, ktorá samých seba pomenovala kňazmi a veľkňazmi pochopila, ako 

ľahko môže práve tým, že si ponechá sama pre seba Poznania, ktoré sú  určené pre všetkých ľudí 

a neodovzdá  ich ostatným, môže neskôr tie ostatné ľudské bytosti manipulovať, aby jej slúžili, tak 

sa zmenila energia rovnocennosti na energiu veľmi silnej hierarchie.  

 

Potom Sfinga - ako ten symbol moci a pýchy tým,  že jej chýbala Láska 

a Pokora, energeticky v  ľuďoch podporovala práve tú PÝCHU a tak sa vytvárala 

v spoločnosti  stále väčšia a väčšia NEROVNOCENNOSŤ.  



Avšak  ani ten muž, ktorý v tom čase vládol v Egypte a stavbu tohto monumentu si objednal 

a ani ten muž, ktorý ho ako architekt navrhol a potom aj postavil, nedokázali  vidieť, že to, čo Sfinga  

mala vyžarovať bola Láska, Súcit a Pokora. Práve naopak  obidvaja si mysleli, že to, čo je potrebné, 

aby Sfinga vysielala a vyžarovala,  bola MOC.  

A obidvaja boli na seba veľmi pyšný, že presne v tomto vyjadrení tá socha bola dokončená.  

A je to tak preto, že tá pýcha pôsobí z nevedomých rovín a pre vás ľudské bytosti je 

potom veľmi ťažké ju prehliadnuť, ale táto energetická rovina tak koná,  samozrejme cez vás 

ľudské bytosti, aby v prvom rade podporovala samu seba a aby zostala na Matke Zemi 

zachovaná a jej moc stále rástla.  

Pre vás ľudské bytosti je poučenie z tohto také, že potrebujete tvoriť z energetickej 

roviny svojho srdca a tvoriť v Láske a s Láskou aby všetko to, čo vytvoríte, vyžarovalo navonok 

energiu Lásky, Súcitu, Prijatia a Pokory, ale nie pýchy.  

Toto však dokážete vidieť len vtedy, keď ste v pokore a keď prestanete hodnotiť, 

posudzovať, súdiť, porovnávať, kritizovať, ohovárať a odsudzovať v prvom rade sami seba  

a  potom to dokážete aj voči tým druhým.  

A toto je uzatvorený kruh. 

 

Toto bolo to, čo v tom minulom živote v dávnych dobách v Egypte ten muž nepochopil.  

A je to úplne rovnaké ako situácia, ktorá sa odohráva tu a teraz na Matke Zemi.  

Pretože ľudia ktorí chcú riadiť a ovládať život na Matke Zemi nevidia, že sa preklopili 

z pokory do pýchy a konajú v nesmierne veľkej pýche sami za seba, kde nedokážu vidieť, že prestali 

konať z Lásky a z energetickej roviny svojho srdca.  

A práve preto vytvárajú a roztvárajú nožnice NEROVNOCENNOSTI, pretože na 

jednej strane povyšujú sami seba nad tých ostatných, pretože si o sebe myslia, že len oni sú tí, 

ktorí sú spravodliví a „konajú dobro“ pre tie druhé ľudské bytosti a znevažujú a ponižujú tých 

ostatných, ktorí sa spôsobu ich konania a ich tak zvaného „dobra“ dokázali postaviť.  

Títo ľudia v svojom vytváraní obrazu života na Matke Zemi potom tých druhých 

označia za tých, ktorí to zlo páchajú a tak tú NEROVNOCENNOSŤ ešte viac podporujú.  

Je to tak preto, že ju netvoria len v tej rovine hmoty a to znamená, že sú tí ktorí majú 

moc, peniaze a bohatstvo a na druhej strane sú tí, ktorí sú chudobní a nevlastnia žiadne majetky 

a nemajú žiadnu moc, ale tvoria ju aj v ENERGETICKEJ ROVINE práve tým, že rozdeľujú 

ľudí na tých ktorí sú „tí dobrí“ a ktorí rozmýšľajú  a konajú tak, ako oni tú svoju predstavu 

„o  tom čo je dobre“ vytvorili a na všetkých ostatných,  ktorí sú „tí zlí“ a ktorí si dovolia vidieť 

svet inými očami, ako je ten predpísaný spôsob, ktorý však vytvorili práve tí, ktorí samých seba  

povýšili a označili za tých dobrých.  


