
HRČKY V  PRSNÍKOCH 
 

Otázka: Čo energeticky predstavujú hrčky v prsníku ženy ?    

Odpoveď: Sú to energie  zhmotnených neodpustení a pocitov vín ženy voči sebe samej.  
 

Otázka: Ako predchádzať vytvoreniu takýchto hrčiek ? 

Odpoveď: Je dôležité, aby ŽENY našli v sebe SÚCIT  k sebe samým  a aby a s tým Súcitom 

prijímali samé seba, každú svoju myšlienku, slovo, rozhodnutie i skutok a to bez podmienok. 
 

Otázka: Ako sa energeticky vytvoria hrčky v ženských  prsníkoch ?  

Odpoveď: Súvisí to s tým ako ženy veľmi rýchlo dokážu  sami v sebe vytvárať neodpustenia 

a pocity vín voči sebe samým. 

Spomeň si, keď ste  nesprávne odbočili na diaľnici, ako rýchlo ste všetky ženy v sebe 

vytvorili pocit viny za nesprávne odbočenie a pritom sa v podstate vôbec nič zlé nestalo.   

Táto  skúsenosť vám však ukázala to ako ľahko sa zíde z cesty a to, že stačí malá 

nepozornosť a život sa odvinie úplne inak.  

A taktiež vám to ukázalo ako veľmi rýchlo sami seba obviníte a vytvoríte v sebe pocit viny, 

ale aj to, ako si zobrať či nezobrať ZODPOVEDNOSŤ  za svoje rozhodnutia. 

LEBO  ZOBRAŤ A PRIJAŤ ZODPOVEDNOSŤ,  

NEZNAMENÁ VYTVORIŤ SI POCIT VINY.   
Je to častý jav u ľudí, že za to, čo sa udeje ako keby automaticky sa v nich vytvorí pocit viny, 

pokiaľ sa situácia nevyvinula tak, ako sa očakávalo, pretože to prináša iný spôsob riešenia a môže 

to obmedziť, alebo ovplyvniť ďalších ľudí, ako keby sa stala nejaká chyba.  

Dôležité  je prijatie  ZODPOVEDNOSTI  za to rozhodnutie, ale nevytvoriť si  pri tom pocit 

viny, že som urobila nejakú chybu a niekto na to doplatí.  

Je samozrejmé, že to človeka mrzí, ak sa niečo udeje iným spôsobom ako sa to všeobecne 

očakávalo, nie že mu je to jedno – to by bol prejav pýchy, ale keď ten človek prijal Zodpovednosť 

za svoje rozhodnutie, alebo za inú situáciu, ktorá vznikla a vytvorila sa, s tým, že tam nebol 

negatívny zámer, ani zlý úmysel, tak tam nie je opodstatnenie vytvoriť si ten pocit viny.  

Lenže VY – ľudské bytosti to máte automaticky v sebe a tie pocity viny okamžite vytvoríte. 

Je to vzťahovačnosť, ktorá ten pocit viny vytvorí, t.j. ja som vinná/ som vinný,  že som to a to atď.                     

Pokiaľ konáte v tom najlepšom úmysle a urobíte pre to maximum a napriek tomu sa to 

zvrtne, tak to neovplyvníte a tu nie je dôvod, aby ste sa tým trápili a ten pocit viny v sebe vytvárali, 

lebo neviete a nemôžete ovplyvniť  konanie a rozhodovanie druhých ľudí a ani nevidíte tie zlé 

úmysly tých druhých ľudí a to nie je vaša ZODPOVEDNOSŤ.   

Je to ZODPOVEDNOSŤ toho druhého človeka, ale VY ju beriete na seba samých 

a vytvárate  si pocity viny  aj voči sebe samým.  
 

Otázka: Keď  nejaká situácia, alebo konflikt  vytvorí v človeku tú bolesť,  ako má potom                 

v sebe vytvoriť ten Súcit, aby ju to prestalo bolieť, hnevať  či  iritovať ? 

Odpoveď: To sa stane vtedy, keď všetky tie situácie dokážete vnímať z takého nadhľadu 

a v tom zmysle, ako keby ste  neboli účastný tej situácie, ale vlastne ste len v postavení diváka, ktorý 

sa na tú situáciu pozerá, t.j. aby ste sa do toho nezainteresovali svojou osobnou energiou, lebo keď 

nastane ten konflikt  alebo situácia, ktorú neprijímate, tak  niektorá z ľudských  bytostí,  ktoré sú  

v tej situácii, či konflikte účastné,  svojou negatívnou vibráciou na vás zaútočia.  

Energeticky sa to udeje tak, že tá ľudská bytosť, ktorá zaútočila,  vyvinie silnú energiu 

z brucha, ktorou vrazí do tej ľudskej bytosti, na ktorú práve zaútočíla a vrazí práve do jej brucha 



a tým stiahne a vybije jej energetickú silu a kedže ako energetické  bytosti fungujete energetickým 

systémom, tak je to niečo ako keď sa vybije poistka a tak  už nemáte potom žiadnu silu, aby ste tú 

energiu vytiahli do srdcovej čakry.  

Toto je ten dôsledok. Tie energie potom fungujú aj ďalej a tie energie človeka vybijú, lebo tie 

silové polia fungujú ďalej. A potom trvá rôzne dlhý čas, kým sa to zmení, aby  znova  dokázala 

prežívať LÁSKU.   Keď sú ľudia dlhodobo v strachu, tak fungujú len z 1, 2, a 3 čakry a vyššie tie 

energie už neprúdia.  

Oni potom nedokážu ísť do Svetla a nemajú silu, aby tie  energie do srdca dotiahli a preto to 

ODPUSTENIE niekedy trvá tak dlho, lebo tú silu nedokážu vytiahnuť vyššie, než je tretia čakra.  

Preto paradoxne ochorejú prsníky ženám, lebo ženy majú nedostatok 

LÁSKY práve SAMI k SEBE, ale ani sa im tej LÁSKY nedostáva.                        

Majú voči sebe len pocity viny, nehodnosti, zlyhania a neodpustenia a prsníky 

sú vyjadrením ŽIVOTA, oni sú zdrojom LÁSKY a keď ju  tá žena  nemá k sebe 

samej, tak práve na tých prsníkoch sa to odzrkadlí, lebo to ODPUSTENIE, ktoré 

v tom srdci  nie je, tak ako to neodpustenie to v tých prsníkoch zatuhne a vzniknú 

v nich hrčky, nádory a choroby.  

Ženy sú emotívnejšie a pracujú viacej s emóciami, pocitmi ako muži a tie prsníky sú 

nárazová zóna, lebo oni vystupujú von z tela a oni preto ako prvé zachytávajú tie energetické 

nárazy NELÁSKY a preto najčastejšie majú ochorenia prsníkov ženy, lebo tie vzťahy, nie sú 

ROVNOCENNÉ,  lebo vo vzťahu k ženám stále chýba  Láska, Dôvera, Úcta a Rešpekt. 

Nedostávajú  to od  partnerov a nedávajú to ani sami sebe.                                 

Mnohé ženy sú ušliapané, udupané, lebo si to nechávajú a sú energeticky vyčerpané a potom 

nemajú tú silu samé pre seba a tak vznikne to ochorenie prsníkov.  

A v tej žene vznikne ten vnútorný odpor, ten protitlak, ale nič neurobí a len trpí, ale 

vnútorne sa bráni a má strach, obavy atď.  

A vtedy  sama seba sťahuje len do úrovne brucha a to všetko čo je hore je energeticky 

nevyužité a preto ten život z nej odchádza a tie prsníky ochorejú.   

A vtedy aj u tej ženy fungujú len prvé tri čakry, lebo všetky tie nepríjemné situácie, či 

akékoľvek konflikty ju energeticky stiahnu dole. Je to život v strachu a len cez fyziologické potreby 

a tá emócia LÁSKY, nie je schopná byť vyjadrená cez ten SÚCIT, lebo tie vibrácie má tá žena 

veľmi nízke.  

Keď neviete vytvoriť v sebe SÚCIT, tak nie ste v SRDCI. 
 

Otázka: Ako sa zase čo najrýchlejšie dostať energeticky hore?  

Odpoveď: Pomáha počúvanie klasickej a meditačnej hudby, meditácie, objať stromy, ísť do 

lesa, na prechádzky do parku, chodiť bosí po tráve a spájať sa s Matkou Zemou, spievať  atď. 
 

Otázka: Častokrát sa muž správajú s veľkou neúctou k svojej manželke a nerešpektuje ju 

ako rovnocennú ľudskú bytosť. Ako toto odpúšťať? 

Odpoveď: Tá bolesť, ktorú  ten muž vytvára práve tým nerešpektovaním a tou  neúctou 

k svojej manželke ako k žene a k matke svojich detí, je v tom veľmi hlbokom rozpore medzi tým čo 

ona žije a medzi tým čo tá žena  túži žiť.  

A tým, že je to tak hlboká priepasť, tak cez tú dušu to tú ženu bolí v tom tele, lebo jej to 

zoviera vnútro a v tomto prípade je to normálna reakcia, že tá žena tomu mužovi  nedokáže takéto 

správanie odpustiť. A je dôležité,aby tá žena to nevyčítala sama sebe a vtedy si nevytvorí pocit viny.  

Tým, že ten muž v tomto prípade, je tak veľmi zaslepený a hrubý, lebo v jeho srdci nie je 

Láska, sa práve preto takto  k tej žene aj správa, lebo on koná z tej úrovne moci. To je proste tak.  



Vždy z tej úrovne moci, teda nadvlády, vytvára potom ten človek ten obrovský tlak na tých 

všetkých, ktorí sú pod ním, teda manželka, deti a ich rodiny a všetci ho tolerujú, lebo on je ten  

manžel, ten otec, ten starý otec, ale ten lásky plný vzťah k tým blízkym tam vôbec nie je.  
 

Otázka: Lenže často krát muži používajú metódu „ Cukor a bič “ a potom tá žena tomu  

mužovi to ponižovanie Odpustí a zostáva s ním, prečo sa to tak deje?  

Odpoveď:  To je ten syndróm milosrdenstva, ale vtedy  tá žena stále bude chodiť 

energeticky  hore a dole. Z pohľadu toho muža, lebo on energeticky  funguje len cez 1, 2 a 3 čakru, 

jeho nesmierne irituje to, keď je tá žena energeticky vyššie a tak ho to núti urobiť niečo, čokoľvek, 

aby ju stiahol dole, lebo  vtedy sú na rovnakej vibračnej úrovni a vtedy je on  spokojný.  

Toto je prejav,  obraz a príklad toho ako v súčasnosti funguje dualita.  

Toto je v tom malom ako funguje boj tej temnoty so Svetlom, ako sa vždy ten strach snaží to 

Svetlo pohltiť a  ako stačí niekedy len veľmi málo, aby to Svetlo bolo stiahnuté.  

Tak ako vo svete funguje cez všetky tie temné bytosti - entity, ktoré žijú práve na báze tých 

negatívnych energií strachu a preto je tak málo ľudí žijúcich v tom Svetle a treba, aby vynaložili 

nesmierne veľké úsilie sa v tom Svetle udržať a to je tá Harmónia Lásky.  

Sila temných síl je nesmierna a ona začína práve v tej rodine a potom to ide cez skupiny, 

spoločenstvá a štáty. A sú to všetky mechanizmy, ktoré majú moc.  
 

Otázka: Prečo je to tak a prečo sa sem teda vlastne rodíme?  

Odpoveď:  Vy tu chcete byť práve kvôli tej dualite a práve preto sa sem narodíte, lebo inde 

takéto skúsenosti nezískate.  

Je to škola, kde tieto skúsenosti získate. Je to divadlo a tak to treba brať.  

Lebo tu hráte tie svoje úlohy, aby ste si to zažili, ale aj vyskúšali a cez tie prežité skúsenosti 

ste sa potom posunuli, lebo nie je nič dobré a nič nie je zlé, akokoľvek sa rozhodnete všetko je 

dobré, lebo všetko je skúsenosť, ktorú ináč nezažijete a je len na vás ako sa rozhodnete a  ktorú 

variantu si sami pre seba vyberiete a či si zvolíte  formu utrpenia alebo LÁSKY a SLOBODY . 
 

Otázka: Prečo  ženy nedokážu  a nevedia odpustiť sami sebe ? 

Odpoveď:  Lebo tá bolesť v nich je hlboko zapísaná, práve cez tú rolu obete, ale aj cez tú 

nenávisť,  ktorú v sebe vytvoria voči tej ľudskej bytosti, ktorá  jej ublížila, zradila ju,  či ju 

ponížila.  A preto sa potom tá žena stále na tú ľudskú bytosť  hnevá.  

Ak to stále  bude mať v sebe zapísané v tej rovine neodpustenia a nedokáže to voči tej ľudskej 

bytosti mať neutrálne, tak tá  energia hnevu a nenávisti, vytvorí v nej  časom bezmocnosť.  

A ak sa energeticky dostanete do stavu bezmocnosti, nedokážete už v tom živote Odpustiť 

sami sebe a ani žiadnej inej ľudskej bytosti. 
 

Otázka: Ako to môže tá žena v sebe  zmeniť a čo môže urobiť preto, aby sa to zmenilo ?   

Odpoveď:   Cez tú POKORU v sebe samej,   môže ona prijať ten SÚCIT, čiže aby mala 

v sebe SÚCIT  k sebe samej aj k tej druhej ľudskej bytosti a až  a potom jej to dokáže odpustiť.  

JEDINE cez LÁSKU, môžete prijať SÚCIT, aby ste dokázali ODPUSTIŤ.  

Práve ten SÚCIT  vám  potom umožní milovať tú druhú ľudskú bytosť, aby ste to 

všetko  dokázali tej druhej ľudskej bytosti odpustiť.  

Pritom nemusíte súhlasiť s tým, čo tá ľudská bytosť  Tu a Teraz robí  a ani nemusíte 

súhlasiť s tým aká je, ale v tej súcitnej láske  dokážete  tú ľudskú bytosť prijať.  

A toto potrebujete urobiť všetci, nie len ženy ako také.  

Čiže prijať tú podstatu každej ľudskej bytosti, čiže prijať  

DUŠU, ktorá je hodná tej LÁSKY  a  ODPUSTENIA.  


