
Tak ako umenie spasí svet, tak cez ženu prichádza život -3.časť 
 

Doteraz sme sa v Posolstvách rozprávali o situáciách, kedy posvätný princíp Lásky medzi Mužom 

a Ženou, ktorý  na Matke Zemi pôsobí,  umožňoval, že  Láska Ženy dokázala  liečiť a uzdraviť Muža.  

Toto je opačný pól, keď muž bezpodmienečnou láskou a bezpodmienečným prijatím svojej 

milovanej ženy, dokáže uzdraviť a vyliečiť strach, ktorý jej u nej uložený na nevedomých rovinách. 

V tomto prípade je potrebné, aby muž  miloval svoju manželku, rešpektoval a ctil si ju, bez 

akýchkoľvek podmienok, aby rešpektoval všetko čo súvisí s týmto stavom a jej strachom. Je to nie len  

obdobie tehotenstva ako takého, ale  má to dlhú prípravnú fázu, kedy potrebuje žena zmeniť v sebe svoje 

vlastné vibrácie, aby ten uložený strach v nevedomých rovinách sa rozpustil práve tou Láskou muža, čiže  

jeho Úctou, Rešpektom, Dôverou a bezpodmienečným prijatím všetkých potrieb ženy. 

A ako je tá prípravná fáza dlhá závisí od toho ako dlho ženej  trvá zmeniť v sebe tie energetické 

roviny, aby mala potom silu počas celého tehotenstva a pôrodu.  

A toto závisí od  veľkosti strachu, ktorý vytvorila a uložila sama v sebe v tých minulých životoch, 

v ktorých pri pôrode zomrela. 

A tak u niektorej ženy  táto fáza, keď je so svojím  milovaným manželom  môže byť  len okamih, 

či jeden deň a u druhej to môže trvať  rok, či dva, päť, desať  rokov a u niektorej ženy  za celý život  sa to 

neuzdraví a energeticky nezmení. 

Teraz ale nehovorím o prípadoch, kedy ten pár nemá dieťa z iných dôvodov. 

Je to len v prípade, keď strach z pôrodu  a smrti počas pôrodu je uložený v nevedomých rovinách  

ženy, aby v tomto živote to dieťa so svojím milovaným manželom mohla počať a porodiť. 

Je to len tento jeden konkrétny prípad, nie je to všeobecné. 

A len v tomto konkrétnom prípade dokáže Láska muža  rozpúšťať nevedomý strach 

milovanej ženy z pôrodu, práve  cez jeho  Lásku, Úctu, Dôveru a Rešpekt k nej a vtedy jeho 

bezpodmienečné prijatie všetkých potrieb ženy,  rozpustí ten strach, ktorý má ona uložený 

v nevedomých rovinách. 

Takže v konečnom dôsledku či  dieťa príde do života a stane sa súčasťou  rodiny, závisí od 

ich vzájomnej Lásky, Úcty, Dôvery a Rešpektu, lebo  týmto vytvárajú  potom  bezpodmienečné 

prijatie celého toho procesu tak ako on prichádza. 

A ak  v tom vzťahu Úcta a Rešpekt  chýba, tak strach ženy, ktorý je uložený na nevedomých 

rovinách sa v tomto živote  Tu a Teraz nerozpustí. 

A hoci to nemáte zvedomené, tak potom to  dieťa naozaj nepríde. 

Ale nerozumiete tomu a potom ako spoločnosť proti tomu bojujete, lebo tam máte veľké 

CHCENIE   a tak dieťa vytvoríte umelo. 

Je možné,  že sa  naozaj to dieťa do   rodiny  narodí, alebo príde k nim duša, ktorá si chce takúto 

skúsenosť zažiť, ale to neznamená, že ten muža a tá žena ako ten pár  to dokázali vyriešiť, len si to 

odsunuli do ďalšieho života, lebo tým  pozmenili plán pre ten konkrétny život Tu a Teraz, ale to 

neznamená,  že sa  ten pôvodný plán stratil, len sa odložil na nasledujúce inkarnácie. 

Je to tak preto, že keď VY SAMI ste tie energie vytvorili, len VY SAMI  ich musíte zmeniť. 

A to je Zákon zachovanie energie, ktorý platí v celom Vesmíre. 

Už som vám raz vysvetľoval  a znova na tomto prípade vám ozrejmím, že  ak vytvoríte niektoré 

energie ako predsudok, ktorý zapíšete do kolektívneho vedomia ľudstva, trvá vám potom dlhé veky, aby 

ste ho dokázali zmeniť. 

Aj keď sa vám to podarí zmeniť v spoločnosti ako takej,  v tej hmote zostane predsudok veľmi 

dlho zapísaný v každom z vás, vo vašich bunkách, lebo práve cez hmotu a predsudky ukotvuje strach  

sám  seba nie len do vás ako jednotlivcov, ale aj do spoločnosti ako  celku.  



A keďže platí Zákon zachovanie energie, potrebujete potom tento predsudok zmeniť nie len sami 

v sebe, čiže v  každom jednom z vás, ale aj v celej spoločnosti ako celku. 

Keďže sa  nezaoberáte práve tým ako tie energie vytvárate, ako sa navzájom ovplyvňujú, ako 

pôsobia, ako sa stávajú súčasťou vašich buniek aj  to ako sa stávajú súčasťou kolektívneho vedomia 

ľudstva, nedokážete vidieť tento mechanizmus ani manipulácie strachu, ktoré vytvára k tomu, aby  vás 

zovrel do svojej moci a tak tento strach  stále zostal súčasťou vašej spoločnosti. 

Práve preto, že stále  hovoríte, že v stredoveku ženy zomierali pri pôrodoch a muži na bojiskách 

vo vojnách, strach žien z pôrodu vo vašej spoločnosti stále pretrváva. 

Všetko so všetkým súvisí. 

A je tu ďalšia energetická rovina, ktorá s tým veľmi úzko súvisí. 

Dialo sa tak v Stredoveku aj preto, že  nebola Úcta a Rešpekt v manželstvách a ženy potom pri 

pôrodoch nemali tú silu,  ktorú by potrebovali sami pre seba,  pre svoje fyzické telo k tomu, aby ten pôrod  

vydržali a prežili, pretože  v Stredoveku  neboli rešpektované potreby žien v takej miere ako sú dnes. 

Toto je tá neúcta k žene ako takej, ktorá v Stredoveku v celej spoločnosti vládla. 

Tá neúcta súvisela s tým, že  vám chýbala POKORA k prirodzeným procesom  fyzického tela 

a čokoľvek sa stalo, bolo dávané za vinu žene a práve preto to  znevažovalo ženu ako takú. 

Vytváralo to jej nehodnosť, menejcennosť, pocit viny a preto tá spoločnosť ako taká nemala úctu 

k žene ako takej. 

Toto je ten dôsledok, ktorý strach touto manipuláciou vytvoril. 

Tým, že ženy  si  naozaj tieto pocity viny aj samé vytvárali a prijali ich za vlastné, teda za  všetko 

vinili sami seba, ani oni sami si nedokázali dať ÚCTU sami sebe ako žene a preto ani ženy si  nectili ženu 

ako takú. 

Až keď  to dokázali ženy zmeniť v sebe a začali si ctiť sami seba,  zmenilo sa to aj v spoločnosti 

a dnes si spoločnosť a aj muži  začali ctiť ženu ako takú. 

Čiže sa  navrátila Úcta a Rešpekt medzi muža  a ženu a preto  až dnes, keď  táto zmena  

energeticky v spoločnosti nastala, môžu ženy  liečiť tento strach, ktorý majú v sebe uložený na 

nevedomých rovinách  

A preto je v súčasnosti veľa manželských párov bezdetných, lebo žena potrebuje uzdraviť samú 

seba. Potrebuje najprv uzdraviť tieto bolesti aj spomienky z nevedomých rovín a cez Lásku, Úctu, Dôveru  

a Rešpekt, ktorý k sebe majú, aby to mohla tá Láska muža rozpustiť. 

Ak medzi tým mužom a ženou opäť  začne obviňovanie, nedokážu si v tom živote, tie energie 

uvedomiť, odnesú si to do nasledujúcich  inkarnácií. 

A okrem tejto roviny nepochopení, bolestí a pocitov vín priamo žien - matiek, ktoré zomreli pri 

pôrode, sa vytvorili roviny pocitov vín, neodpustení a zlyhaní, práve u tých žien, ktoré pri tých pôrodoch 

pomáhali, lebo potom im bola dávaná vina za to, že tá žena pri pôrode zomrela, že ona neurobila všetko 

tak, aby matka a dieťa prežili. 

Často krát boli tieto ženy odsúdené ako bosorky a čarodejnice, ktoré vraj vedome chceli poškodiť 

alebo vraj vedome zabili dieťa či matku. 

Toto všetko v spoločnosti znižovalo hodnotu ženy ako takej, ukotvovalo nehodnosť, vytváralo 

bolesť a nespravodlivosť v celej spoločnosti. 

Táto nespravodlivosť vytvárala v celej spoločnosti utrpenie ženy ako takej.  

A až keď prišlo všeobecné Poznanie a rozvoj vied a vedci pochopili prirodzený proces tehotenstva 

a pôrodu, rovnako aj celá spoločnosť pochopila prirodzený proces tehotenstva a pôrodu a vtedy celá 

spoločnosť pochopila, že ženy,  ktoré pomáhali pri pôrodoch nikoho nezabíjali a nezavraždili, tak môžu 

byť liečené a uzdravené  bolesti u tých žien, ktoré boli nespravodlivo odsúdené  a popravené či upálené. 

Až  keď tie ženy cez Poznanie, ktoré vaša  spoločnosť v kolektívnom vedomí ľudstva má  uložené, 

samé pochopia, že  neurobili nič zlé, že nikoho nezabili a nezavraždili a dajú Odpustenie sami sebe aj 



tým, ktorí ich  neprávom a nespravodlivo odsúdili,  môžu sa začať  tieto energie strachu vo vašej 

spoločnosti rozpúšťať. 

Všetko je  navzájom prepojené a previazané v jednom kruhu  a z prvého vyplýva to druhé a aj 

druhého vyplýva to prvé. 

A samozrejme obdobne to platí aj pre iné situácie vo vašich životoch, nie len pre tehotenstvo 

a pôrod ako taký. 

Lebo VY dokážete rešpektovať a vnímať potreby svojho fyzického tela, ale málokedy vnímate 

a rešpektujete potreby vašej DUŠE. 

Môžete to nazvať PRINCÍP ŽIVOTA VAŠEJ DUŠE. 
A tým, že nevidíte toto prepojenie a nerešpektujete ho, tak sa vám potom môže stať, že aj VY ako 

to fyzické telo máte v sebe to CHCENIE TU ŽIŤ a ZOSTAŤ, tak vaša DUŠA ho mať nemusí a ona vaše 

fyzické telo – tú hmotnú schránku, opustí. 

A je to tak vtedy, keď  plne dovolíte strachu, aby ovládol váš život a naplnil celé vaše vnútro. 

A je jedno ako sa chováte navonok, akú masku si  na seba nasadíte. 

Ak je vaše vnútro naplnené strachom a vibruje vibráciou strachu, vaša duša  vtedy 

odchádza a vracia sa domov, lebo vaša duša je Láska, je to tá najčistejšia esencia Lásky Stvoriteľa, 

preto ona potrebuje tú vibráciu Lásky cítiť vo vás, teda vo vašom fyzickom tele. 

Ak  vytvoríte v svojom vnútri tento protiklad, tak to celé znegujete, ako keby vyskratujete. 

Ako keby ste sami seba z toho Života vyhodili von 

Toto je energetická rovina, ktorú v hmotnom bytí nevidíte, ale ona funguje a má veľmi 

presné zákonitosti, ktoré sú  dôsledkom Zákona zachovania energie. 

Práve preto sú tieto Poznania pre vás dôležité, aby ste im porozumeli, aby ste sa v svojom bytí 

dokázali rozhodovať a konať v súlade s týmto Vesmírnym zákonom a aby ste prestali konať nie len ako 

jednotlivci, ale aj celá spoločnosť proti  nemu. 

A tak mnohé ženy potrebujú najprv Odpustiť sami sebe,  že oni nedokázali pomôcť rodičkám  ako 

babky, matky, sestry, svokry či  akákoľvek pomocnica pri pôrode, pri ktorom  rodička zomrela 

a neodpustili si to preto, že nie len oni samé voči  sebe samým, ale aj spoločnosť ako taká  im  tú vinu za 

smrť rodičky dala. 

A keďže toto Poznanie nebolo ich súčasťou a oni  nechápali, že v prvom rade je to Zodpovednosť 

práve tej ženy - rodičky a jej muža, ktorý spolu s ňou ten nový život zrodil, ako oni vytvárali energie sami 

v sebe a vo svojom vzájomnom vzťahu, tak  tie ženy, ktoré pri pôrode pomáhali, tento pocit viny prijali. 

A je to prenesený pocit viny, ktorý sa veľmi ťažko odhaľuje. 

A už som vám vysvetlil, že v súlade so Zákonom zachovania energie dokážete zmeniť len to, čo 

ste sami vytvorili, ale tento prenesený pocit viny, ktorý ste na seba prijali, ale ktorý vytvorila spoločnosť, 

rodina, či manžel tej ženy, ktorá zomrela, nie je váš a tak s ním nič neurobíte. 

Stále ho na sebe nosíte a je energeticky vašou súčasťou.  Musíte počkať až do času, kým budete 

schopné prijať Poznanie, aby ste ten Pocit viny, spoločnosti, rodine, či manželovi energeticky vrátili späť. 

A zároveň kým toto neurobíte, ani ten manžel, ani rodina, či spoločnosť rovnako s tým nič 

neurobia, lebo VY tú energiu Zodpovednosti za to čo sa stalo nosíte na svojich pleciach. 

Pokiaľ im tú Zodpovednosť  nevrátite a oni tú Zodpovednosť neuvidia, neprijmú a necítia jej 

váhu, tiaž a ťarchu, tak nemajú záujem s tým čokoľvek urobiť. 

A tak stále konajú rovnako ako  pred tým, bez prijatia tejto Zodpovednosti. 

Je to však ich Zodpovednosť. Nie je vaša. 

Každá ľudská bytosť je sama zodpovedná za energie, ktoré v svojom vnútri vytvorí. 

A tak to je,  vždy to tak bolo a na veky zostane. 

Je to Vesmírny zákon  zachovania energie. 


