
Posolstvo Sfingy – 3.časť 

 

Uvedomte si teraz, že toto je iná energetická rovina ako rovina hmoty a tým, že „mocní 

vášho sveta“ začali tvoriť NEROVNOCENNOSŤ práve v energetickej rovine a toto tvorenie je 

z ich strany vedomé a zámerné, tak tú energiu NEROVNOCENNOSTI na Matke Zemi pre vás 

- ľudské bytosti, nepredstaviteľným spôsobom znásobujú. 

Práve tým, že tvorba tej NEROVNOCENNOSTI prešla z roviny hmoty do tej 

energetickej roviny vytvára to a posilňuje NESPRAVODLIVOSŤ na Matke Zemi.  

Ak sa tá NESPRAVODLIVOSŤ  vytvorí vo väčšej miere, rozdelením ľudských bytostí 

na tie „dobré“ a na tie „zlé“, táto energia NESPRAVODLIVOSTI, vám zoberie vašu 

SLOBODU  a vráti vás o tisíce a tisíce rokov naspäť, pretože energeticky vytvorí POROBU.  

A tak hoci nie v tej fyzickej rovine hmoty, ale energeticky sa stanete OTROKMI, pretože 

ste prijali rozdelenie ľudí na tých „dobrých“ a na tých „zlých“.  

A toto je uzatvorený kruh. 
 

Ak vytvoríte, túto ENERGETICKÚ POROBU a to znamená, že rozdelíte ľudí na tých 

ktorí sú tí „dobrí“ a na tých ktorí sú tí „zlí“, bude vám trvať desaťtisíce rokov, kým dokážete 

z tohto kruhu, ktorý ste energeticky vytvorili vystúpiť von, aby ste sa vrátili k Láske, aby ste sa 

opäť naučili vnímať ROVNOCENNOSŤ života na Matke Zemi v takej miere, aby sa k vám 

vrátila naspäť SLOBODA.  

 

Teraz si uvedomte, že toto je presne to, čo ste vytvorili v tých dávnych dobách aj v Bosne, 

keď prišla na Matku Zem  mimozemská civilizácia. 

A tak si môžete uvedomiť ako dlho vám potom trvalo, kým ste z tohto kruhu POROBY, ktorý 

vytvoril NEROVNOCENNOSŤ a zobral  vám SLOBODU, dokázali vystúpiť von.  

Otázka : Už vieš ako dlho vám to trvalo?  Áno viem – 80 tisíc rokov. 

Odpoveď: Áno a  je to tak,  pretože PÝCHA urobí všetko preto, aby vás v tej POROBE 

dokázala udržať, pretože POROBA je energetickým dieťaťom každej hlavy pýchy, ktorú sami 

v sebe a vo svojej spoločnosti zrodíte.  

A keď naozaj vaša vlastná pýcha túto POROBU v ľudskej spoločnosti vytvorí, tak každá 

jedna hlava pýchy toto svoje dieťa energeticky chráni.  

A toto je uzatvorený kruh.  
 

Uvedomte si, že  POROBA sa nerodí  automaticky!  



K tomu, aby sa zrodila a vznikla  POROBA, musíte tie nožnice  NEROVNOCENNOSTI 

na Matke Zemi roztvoriť do 180 stupňového uhla, čiže do roviny a to znamená, ako keby ste 

dokázali vnímať len „biele“ a len „čierne“.   

A to znamená, že  „ty si zlý“ a „ty si dobrý“ a nič iné medzi tým neexistuje, čiže tá 

NEROVNOCENNOSŤ je, ako keby absolútna a práve preto vám zoberie  vašu SLOBODU 

a vytvorí POROBU.  

Čím viacej sa vám darí tie nožnice NEROVNOCENNOSTI zatvárať, tým je viacej 

energie Lásky jednak vo vás samých, ale aj v celej ľudskej spoločnosti a tým menej vás hlavy 

pýchy ovládajú.  

A to je uzatvorený kruh.  
 

Ak dokážete vidieť a vnímať ROVNOCENNOSŤ, máte zároveň sami v sebe 

Tolerantnosť, Súcit, Porozumenie, Rešpekt, Empatiu, aj Milosrdenstvo a je vašou súčasťou 

Úcta a Pokora a uvedomte si, že toto všetko zastrešuje ROVNOCENNOSŤ.  

Toto je uzatvorený kruh. A POROBA je jeho opakom. To je ten protipól.  
 

Tak, ako vám LÁSKA pomáha vytvárať ROVNOCENNOSŤ, 

tak sa PÝCHA snaží vytvoriť POROBU.  

A je len na vás, ktorú cestu si sami v sebe zvolíte, ktorú si vyberiete pre seba a ktorou sa 

rozhodnete kráčať. Ak začnete v živote kráčať cestou pýchy, neuvidíte, že ste sa od Lásky odklonili 

a tak  časom  začne pre vás existovať len čierne alebo biele a nič medzi tým nebude.  

A je to symbolické, lebo uvedomte si, že aj čierna farba a aj biela v sebe obsahuje spektrum 

všetkých farieb, ale práve pýcha vás zaslepí natoľko, že nedokážete vidieť žiadnu inú farbu len bielu 

alebo čiernu.  

Táto skúsenosť, cez toho muža, mi bola ukázaná preto, aby som si mohla uvedomiť tú 

nesmierne krehkú a tenkú hranicu medzi  pokorou a pýchou  a mohla som si tie energie v sebe  samej  

a tu a teraz zažiť oboje.  

Bolo to, pre mňa osobne, veľmi zvláštne a ťažko sa mi opisuje slovami,  čo som cítila a som 

veľmi vďačná za ten dar, že mi to bolo ukázané a  že som to mohla zažiť, cítiť a vnímať.  

A nie je to o tom, že by ten človek vedome a zámerne chcel konať zle, ale tá pýcha 

nedovolí človeku, aby to mohol vidieť.  Samotná pýcha zoberie človeku to nekonečné pole 

všetkých možností a práve preto potom vníma tie veci len v tých dvoch polohách -  „Biele“ 

a „Čierne“ a všetko ostatné sa stratí. Pýcha mu to zoberie! 

Práve preto človek stratí tú toleranciu, stratí schopnosť porozumieť tým druhým, 

prestane mať súcit aj empatiu a potom stratí rešpekt, následne aj úctu a koná len tak, ako mu 

pýcha, ktorá ho ovláda dovolí a on sám to vôbec nevidí.   



Keďže v súlade s vesmírnym zákonom - podobné priťahuje podobné,  konajú tak potom 

aj tí druhí ľudia,  ktorí sú v jeho okolí a nikto z nich nevidí, že konajú z energie pýchy a práve 

preto medzi sebou začnú bojovať a všetci  si myslia, že to tak má byť, že je to úplne v poriadku 

a žiadnu inú cestu nevidia.  Práve preto vám ako ľudstvu trvalo taký dlhý čas, kým ste sa 

dokázali vrátiť naspäť k Láske  a kým ste začali  konať z energetickej roviny vášho srdca.  

A toto je uzatvorený kruh.  
 

V dôsledku pýchy bola v konečnom dôsledku Sfinga postavená ako vyjadrenie pýchy 

moci, nadradenosti a povýšenosti tých mocných na Matke Zemi a práve preto jej chýba Láska.  

Práve Láska mala byť to, čo  Sfinga ako odkaz mala pre ľudstvo vyjadrovať a prinášať.  
 

Uvedomte si, že všetky nepochopenia sa vám následne prenášajú cez nevedomé roviny zo 

života do života a práve preto je potom pre každú jednu ľudskú bytosť veľmi ťažké vystúpiť z týchto 

nevedomých vzorcov správania, ak sa Láske ani v tom ďalšom živote nedokáže otvoriť.  

A len Láska je tou silou, ktorá môže pomôcť ľudskej bytosti tie nevedomé vzorce správania 

potom  v tých nasledujúcich životoch pochopiť a rozpustiť, ak sa ona dokáže  Láske otvoriť.  

Vtedy sa jej dostane pomoci  vo forme SÚCITU, aby Lásku dokázala prijať a mohla sama 

v sebe nájsť zmierenie, vnútorný pokoj a mier.  

A bola to práve Láska,  ktorá jej ten vnútorný pokoj a mier priniesla a pomohla vytvoriť.  

A je to Láska, ktorá pomáhala ľudskej bytosti postupne rozpúšťať jednotlivé hlavy pýchy, 

ktoré boli v nej uložené a ktoré ju predtým nútili bojovať a to takým spôsobom, že ona vôbec 

nevidela, že bojovala.   

A bojovala veľmi kruto najmä sama voči sebe a  pritom to vôbec nevidela.  

Keď to ľudská bytosť dokáže potom prijať ako prežitú skúsenosť a sama sebe odpustiť bez 

podmienok, dokáže znovu vidieť a prijať, svoju vlastnú rovnocennosť vo vzťahu k druhým  ľudským 

bytostiam a potom dokáže s  úctou a pokorou bez podmienok prijímať nielen ich poslanie, s ktorým 

sa oni narodili,  ale najmä svoje vlastné.   
 

A práve v tom PRIJATÍ BEZ PODMIENOK vytvárate  energiu vzájomnej 

ROVNOCENNOSTI.  A dokážete to vtedy, keď ste v POKORE ! 

Ak v svojom živote chcete niečo viac, než je poslanie, s ktorým som sa narodíte, 

nedokážete v tej POKORE byť a zotrvať.  

Potom sa  začnete  na svet  pozerať očami ľudskej bytosti, ktorá ten svet vníma práve 

cez  NEROVNOCENNOSŤ, pretože dovolíte, aby do vášho srdca  vstúpila PÝCHA. 

A toto je uzatvorený kruh a dôsledok toho, ako  pýcha dokáže všetko zmeniť.  

A VY SAMI vlastne prestanete vidieť práve tú podstatu, s ktorou ste sa do života v tej 

Láske s Láskou a pre Lásku narodili.  


