
Tak ako umenie spasí svet, tak cez ženu prichádza život -2.časť 
 

Prírodné národy sú vedomejšie, hoci  vaša „ civilizovaná spoločnosť“ si myslí opak. 

Súvisí to s tým, čo  fyzické telo počas svojho života samo v sebe ukotvuje, lebo potom to ako 

Poznanie cez  pamäťovú rovinu cez bunky ako genetickú informáciu odovzdáva svojim potomkom. 

Iné genetické informácie odovzdávate svojim potomkom cez pamäťovú rovinu buniek vo vašej  

„civilizovanej spoločnosti“ ako odovzdávajú prírodné národy. A v tých bunkách vždy tú informáciu  od  

svojich rodičov dostanete. 

Súvisí to s tým, že je nesmierne dôležité, aký príklad svojim deťom  VY SAMI  dáte a akú  

genetickú informáciu  vám oni odovzdajú, keď sa VY SAMI  znova narodíte ako ich potomkovia. 

Toto je kolobeh , ktorý  zatiaľ  nemôžete  sledovať práve preto, lebo ho  nedokážete sledovať. 

Práve preto s úplne inou genetickou informáciu sa narodia  deti prírodných národov ako sa narodia 

deti vo vašej spoločnosti. 

Ale podstata toho fyzického tela ako ono funguje, je taká, že keď sa človek narodí, nemá 

vytvorené to VEDOMÉ prepojenie na všetky Poznania, ktoré „ ten šéf- čiže vaša DUŠA“  má 

a pozná. Preto malé dieťa nevie posúdiť dôsledky svojich rozhodnutí a skutkov. 

Preto v  prvej etape života je dieťa  tak nesmierne emočné  a naozaj vytvára  výboje svojimi 

energetickými vibráciami a preto si tá duša potrebuje ísť oddýchnuť a preto malé deti potrebujú oveľa 

viacej oddychovať, odpočívať a spať, je to s tým prepojené. 

To čo som vám chcel týmto povedať, je to, že u malých detí, to všetci prirodzene rešpektujete. 

Ale keď to  fyzické telo narastie, prestávate rešpektovať, že ľudská bytosť môže prísť do obdobia, 

kedy vytvorí  turbulentné stavy sama v sebe a to z akéhokoľvek dôvodu a malo by jej byť umožnené, 

rovnako ako malým deťom, v tomto období, keď sa do takéhoto stavu dostane, aby mohla odpočívať, 

oddychovať, spať, byť  v pokoji, aby bola nerušená ostatnými ľudskými bytosťami, aby jej duša mohla 

ísť načerpať energiu do „miesta POKOJA“. 

Ak sa tak neudeje, alebo tá energetická  záťaž je  buď enormne vysoká, alebo príliš dlho trvá, tak 

človek ochorie duša a ak ani vtedy  ten človek nič neurobí, tak potom to fyzické telo duša opustí. 

Energetická rovina chorôb je však oveľa zložitejšia a  má ešte iné roviny a dimenzie a preto sa jej  

dnes  nebudem venovať. 

Rovina,  o ktorej teraz hovorím, je rovina STRACHU. 

V minulosti najmä v období Stredoveku rovina Strachu  pôsobila veľmi silne vo vašej spoločnosti 

a bola spojená s tehotenstvom a pôrodom ako takým, kde z rôznych náboženských predsudkov, dogiem, 

ale aj fanatizmu, ktorý náboženstvo vytvorilo, spoločnosť nepoznala a dokonca sa bránila  akémukoľvek 

Poznaniu a informáciám o tehotenstve a pôrode. 

Tu je rozdiel s prírodnými národmi, kde to fungovalo ináč, oni to Poznanie mali. 

To platí o „ civilizovanej spoločnosti“,  ktorá bola zviazaná predsudkami a dogmami. 

Ten strach z pôrodu ako takého,  sa vytvoril v spoločnosti všeobecný a odovzdávali ste si ho  ako 

genetickú informáciu z generácie na generáciu cez  bunkovú pamäť vašich buniek. 

To znamená, že sa deti s tou informáciou už narodili a ten strach zo smrti  pri pôrode  

v spoločnosti začal pôsobiť skryte cez nevedomé roviny. 

  A teraz sa pozrite na tieto obidva  samostatné systémy. 

Fyzické telo :  nepoznali ste prirodzené procesy počas tehotenstva a pôrodu, lebo vám  v tom bránili 

rôzne náboženské predpisy, zákazy, predsudky a dogmy. 

Rovina duše:  kedže ste vo fyzickom tele  nepoznali tie procesy,  vytvorili ste veľmi veľa strachu a preto 

v období stredoveku  nesmierne veľa žien pri pôrodoch zomrelo. 

Ten strach z pôrodu bol všeobecne ukotvený v stredovekej spoločnosti.  



A v podstate každá žena, ktorá vtedy otehotnela, ten strach v sebe niesla, lebo v nevedomých 

rovinách cez pamäťovú stopu v jej bunkách na ňu pôsobil. 

A keď toho strachu bolo nesmierne veľa počas tehotenstva a tá žena nemala priestor na oddych 

a duša sa nemohla dostať do toho priestoru Pokoja a Mieru, tá žena pri tom pôrode zomrela. 

A teraz je dôležité, aby ste si  uvedomili a pochopili, kde  ten strach 

v spoločnosti vytvoril tú páku k tomu, aby  práve v tejto oblasti života ukotvoval sám seba, 

lebo tým  vytváral v spoločnosti nesmierne veľa BOLESTI, pretože zomierali  nielen 

milované matky, manželky  a dcéry v mladom veku, ale ak  tie deti pôrod prežili, tak zostali 

bez matky a nemohol sa  vytvárať a rozvíjať princíp Posvätnej Materinskej Lásky na 

Matke Zemi a uvedomte si, že veľmi prešibaným spôsobom to Strach vytváral, lebo tie 

dogmy a predsudky vám dala cirkev  a vytvorilo ich náboženstvo a práve náboženstvo  je tá  

nadstavba v spoločnosti, ktorá mala umožniť Vedomé prepojenie na dušu, aby ste mohli 

tvoriť z Lásky a nie zo Strachu. 

A silu  tomu fyzickému telu dáva DUŠA, pretože ak DUŠA nemá v sebe silu 

a chuť tu žiť a zostať, tak potom  nemá silu ani fyzické telo. 

A keď  tá žena celé tehotenstvo prežívala  v strachu a obavách, že môže pri pôrode zomrieť, tak to 

sama pre seba aj energeticky vytvorila. 

A keďže cirkev neumožňovala rozvoj Poznaní a Vied v oblasti pôrodu a pôrodníctva, pôrod ako 

taký bol pre ženy aj nesmiernym fyzickým utrpením. 

  Všeobecne sa nevedelo ako človek môže žene pri pôrode pomôcť, čo urobiť aby pôrod prebehol 

čo možno najláskavejšie,  nie len pre ženu, ale aj pre dieťa, nerozumeli prirodzeným procesom v ľudskom 

tele, tak tie ženy v tom strachu naozaj žili. 

A keďže mnohé zo žien vôbec nemali možnosť odpočívať, aby sa mohla ich duša regenerovať, 

nemali na pôrod dostatok fyzických síl, lebo im  ju  nemohla dať ich duša a práve preto zomreli. 

Zároveň  sa tu  vytvorila ďalšia rovina. 

Tie ženy si potom  vytvorili sami v sebe rovinu utrpenia,  zlyhania, nehodnosti 

a pocitu viny ako ŽENY - MATKY, čím sa  vytváralo viacej a viacej bolesti 

v spoločnosti  a Strach mohol svoju pozíciu viacej ukotvovať. 

A deti, ktoré prežili pôrod a ich matky zomreli, boli vychovávané bez toho, aby vedeli čo znamená 

Materinská Láska bez podmienok, nevedeli čo znamená milovať bez podmienok, lebo ten príklad im 

nebol nikým daný. 

A práve pre toto všetko je obdobie stredoveku naozaj temné, lebo ho do svojej moci zviazal 

strach. 

Preto bolo tak nesmierne dôležité, aby sa mohlo nájsť a vytvoriť hlbšie 

prepojenie medzi fyzickým telom a dušou, lebo duša je tým kto tú fyzickú schránku 

vedie, vytvárala Lásku a duchovnosť, to čisté v ľudskej bytosti, nie to manipulatívne, 

ktoré vytvoril strach, aby si podrobil celé ľudstvo. 

Keď sa  začala tá duchovná stránka pomaly vytvárať, naozaj  aj ľudstvo začalo rozvíjať  vedy a 

poznania o sebe samom a vlastnej  hmotnej schránke, ako ona funguje, ako jej môže on sám pomôcť. 

Aj napriek tomu, že dnes toto Poznanie máte a je súčasťou vašej spoločnosti, ten nevedomý strach 

z pôrodu ako takého stále  v ženách pretrváva, lebo je zapísaný v nevedomých rovinách a ako spomienka 

vašej duše  sa odovzdáva z generácie na generáciu cez pamäťovú stopu vašich buniek.. 

U niektorých žien pôsobí silnejšie a u niektorých slabšie a to súvisí s jej skúsenosťami  aj s rodom, 

ktorého je súčasťou, pretože v ženskej línii  toho rodu ju dostane odovzdanú., 



A tak tie ženy, ktoré majú z pôrodu veľmi veľký strach,  hoci to nemajú vo vedomej rovine, 

zároveň majú v sebe  uložený aj strach otehotnieť. 

Ale aby sa toto v ženách zmenilo, tak je potrebné, aby to prepísali sami v sebe práve tou novou 

skúsenosťou, ktorú prežijú v tom ďalšom živote, v ktorom dostanú novú príležitosť, aby to mohli v sebe 

zmeniť. 

A platí to rovnako, ako pri všetkých ostatných skúsenostiach, ktoré potrebujete uzdraviť 

z mnohých životov, tak aj v prípade pôrodu to musíte dokázať  zmeniť až v tom ďalšom živote, lebo tá 

žena, či ženy, nenájdu v sebe dostatok sily, aby  prekonali strach a odhalili manipuláciu, ktorou ich strach 

zviazal do svojej moci a stále dovoľujú strachu, aby  riadil ich život, aj keď vaše Poznanie  o tom ako 

funguje vaše fyzické telo je už  na úplne inej úrovni, ako to bolo v stredoveku. 

A ak sa aj stane v súčasnosti, že pri pôrode žena alebo dieťa zomrie, má to inú  duchovnú príčinu, 

ako ten všeobecný strach z pôrodu, ktorý pôsobil v stredoveku. 

A preto je na každej ľudskej bytosti a každej žene ako takej, aby dokázala strach  sama v sebe 

prekonať a dala šancu  Životu a Láske  sama v sebe. 

A to je  ten paradox, ktorý vaša spoločnosť nevidí a aj dnes sa stane, že niektorí ľudia  odsudzujú 

ženy ako lenivé, keď oni potrebujú tak veľa odpočívať, lebo nevidia , že tá žena  je stále unavená, lebo 

má v sebe uložený v nevedomých rovinách  nesmierne veľký strach z pôrodu a tehotenstva.  

Ale našťastie dnes to  už muži  dokážu rešpektovať a umožňujú svojej žene, aby odpočívala práve 

vtedy, keď to ona cíti a potrebuje, aby mohla jej duša  odísť  na toto miesto „Pokoja a Mieru“  a načerpať 

tam silu.  

A je len na tej žene samotnej, či dá v tomto živote sama sebe šancu, aby  tento strach prekonala, 

alebo mu dovolí, aby ju stále držal v svojej moci. 

A toto za tú konkrétnu ľudskú bytosť – za tú ženu nikto neurobí, to musí len ona sama. 

Samozrejme,  ak tie ľudské bytosti, čiže muž a žena,   v konkrétnom živote Tu a Teraz to Poznanie 

nemajú a vytvoria medzi sebou priepasť Nepochopenia, tak tá bolesť, ktorú v sebe vytvoria,  ich od seba 

oddelí a vzdiali. 

Lebo je to o Rešpekte a Láske toho muža k svojej žene, aby jej umožnil tak často a tak dlho ako to 

ona potrebuje oddychovať, aby sa mohla jej duša regenerovať. 

Ak to však ten muž nerešpektuje, tak nesmierne veľký nevedomý strach v žene spôsobí to,                      

že prirodzenou cestou nedokáže otehotnieť a tak dieťa mať nebudú. 

Ak nastane situácia, že hoci tá žena neprekonala ten strach sama v sebe a napriek  tomu je 

dotlačená k tomu, aby bola tehotná, tak sa  naozaj môže opäť zopakovať presne to, čo v predchádzajúcich 

životoch a pri tom pôrode nebude mať v sebe silu a môže zomrieť a stane sa tak napriek  vyspelosti 

zdravotníctva a všetkej lekárskej pomoci, ktorá jej bude poskytnutá. 

A preto vždy  existuje nejaký hlboký dôvod, ktorý VY nevidíte, keď to dieťa 

v manželstve  neprichádza.  

A toto by mal ten pár vo vzájomnej Láske, Úcte, Rešpekte a Dôvere, prijať  

a akceptovať. 

Dieťa prichádza vtedy, keď sú všetci traja, 

čiže, matka, otec a aj dieťa pripravení.  
 

Tu dokáže Láska,Úcta a Rešpekt muža  k svojej žene,  vyliečiť ten strach ženy pred tehotenstvom 

a pôrodom. 

 


