
 

POCITY HANBY – 6.časť 

Toto samozrejme nevedome prináša do ľudskej spoločnosti hlbokú neúctu k tým fyzickým 

prejavom rozdielnosti pohlaví,  nie len priamo v tej hmote, ale aj v energetickej rovine. 

Vytvára sa tak veľmi veľká neúcta k tomu hmotnému ľudskému telu ako takému, lebo 

nedokážete vidieť a vnímať to energetické pôsobenie v tých jednotlivých energetických  rovinách 

ľudskej bytosti.  

Keby ste dokázali vidieť tie energetické roviny, nikdy by nedochádzalo k takým necitlivým  

medicínskym zákrokom, čo sa týka žien, že sú im chirurgicky odstránené prsníky, ale lekári by sa 

snažili urobiť  všetko pre to, aby tie ženy mohli liečiť a uzdraviť iným spôsobom. 

Je potrebné, aby ste si uvedomili, že prsníky sú naozaj tým jedinečným fyzickým 

prejavom ženskosti, pretože v tej hlbokej podstate to nie je len o kráse kriviek ženských pŕs, 

ale je nimi  vyjadrená práve tá podstata zachovania života na Matke Zemi, pretože z pŕs 

matka svoje dieťa kojí, lebo nestačí to dieťa len porodiť, ale ono potrebuje mať aj možnosť 

prežiť.  

Práve v ženských prsiach je ten dar života pre to novonarodené dieťa, pretože tam je 

tá LÁSKA MATKY zhmotnená do materského mlieka, ktorým matka svoje dieťa živí. 

Tieto energie bolestí, zlyhaní, nehodnosti, ponížení a pokorení, ktoré sú uložené 

v nevedomí ženy,  sú príčinou toho, že v súčasnosti tak veľa žien ochorie na rakovinu prsníka, 

lebo ženy majú nedostatok Lásky sami k sebe a ani sa im tej Lásky nedostáva.                        

Ženy si častokrát vytvárajú sami  voči sebe 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 potom v tých prsníkoch zatuhne a vzniknú v nich hrčky, nádory a choroby.  

Ženy sú oveľa emotívnejšie ako muži a pracujú viacej s emóciami a pocitmi. 

Práve tie prsníky žien fungujú ako energetická nárazová zóna, lebo oni vystupujú von 

z tela a ako prvé zachytávajú tie energetické nárazy NELÁSKY. 

Práve preto najčastejšie majú ochorenia prsníkov ženy, lebo tie vzťahy s mužmi, stále 

nie sú ROVNOCENNÉ,  pretože vo vzťahu k ženám stále chýba  Láska, Dôvera, Úcta 

a Rešpekt. Ženy častokrát nedokážu dať Lásku, Dôveru, Úctu a Rešpekt sami sebe a 

nedostávajú  to ani od svojich  partnerov.                                 

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 hoci tieto energie ženy  nesmierne zraňujú, tak ženy s týmito energiami nepracujú. 



Súčasná medicína však nehľadá tú hlbokú vnútornú príčinu tohto ochorenia, ale lieči len jej 

dôsledky prejavené v hmote fyzického tela a častokrát tak koná prostredníctvom chirurgických 

zákrokov, kedy odstránení  nie len rakovinový nádor, ale aj celý prsník, čím sa tá nevedomá bolesť 

v žene znásobuje a rastie.  

Chirurgické odstránenie prsníka, alebo prsníkov, je nevedomý prejav nesmierne 

veľkej neúcty k žene ako takej, pretože ak sa objaví akákoľvek forma ochorenia ženských 

pŕs, je to prejavom a hmotným vyjadrením nesmierne veľkého zranenia  a hlbokej bolesti, 

neprijatia, odmietnutia, poníženia a pokorenia tej ženy ako takej, ktoré si v svojich 

energetických rovinách nesie, bez ohľadu na to, či si to urobila ona sama voči sebe samej,  

alebo tak konali voči nej  iné ľudské bytosti.  

Toto isté platí aj pre mužov a u nich sa to táto energetická bolesť prejavuje vo fyzickom 

ochorení prostaty. Pre obidve pohlavia, sú tie zranenia a rovnako veľké a aj to energetické 

vyjadrenie je  rovnaké, len pre vaše lepšie pochopenie som to vysvetlil na  ženských prsníkoch.  

V dôsledku tej nesmierne veľkej neúcty, ktorá sa v tej spoločnosti vytvorila, dochádza 

k tomu, že je to prijímané ako samozrejmosť, že to tak má byť a tieto zákroky sú celou 

spoločnosťou podporované  a dokonca sú ženy prostredníctvom reklám nabádané k tomu, aby sami 

dobrovoľne takýto zákrok podstúpili.  

Avšak vôbec si neuvedomujú,  čo tým energeticky sami pre seba vytvorili.  

Tento dar ženy, zachovať život prostredníctvom svojich pŕs, pretože nimi môže 

nakŕmiť a nakojiť svoje dieťa, ktoré porodila, je nenahraditeľný, nezastupiteľný  

a jedinečný.  

Ak akýmkoľvek spôsobom je tento dar žene zobratý, či už sa preto v dôsledku 

manipulácie, či reklamy rozhodne sama, alebo sa tak udeje,  pretože sa tak lekári v dôsledku 

strachu o život tej ženy rozhodli sami, vytvorí sa v tej žene nesmierne veľká bolesť.  

A uvedomte si, že tá bolesť sa vytvorí vždy ! 

Tá bolesť potom môže zostať skrytá a uložená v nevedomých rovinách a navonok ju tá žena 

nemusí vôbec prejavovať. Stane sa tak vtedy, keď je tá žena postavená a stojí v mužskej energii.  

Vtedy tá žena nedokáže vnímať ten nesmierny dar a požehnanie svojich prsníkov, ktorý ako 

žena dostala v tej hmotnej forme a je to tak preto, že hoci nevedome, ona samú seba chráni pred 

bolesťou, ktorú v tých nevedomých energetických rovinách má už uloženú. 

Samozrejme deje sa tak aj preto, že táto žena nie je zatiaľ pripravená s touto bolesťou 

pracovať, ale ako nesmrteľná bytosť potrebuje túto skúsenosť z akéhokoľvek dôvodu prežiť, aby 

mohla v nejakom zo svojich ďalších životoch s touto energiou bolesti potom pracovať.  

Stáva sa tak vtedy, keď táto bytosť je tu a teraz narodená ako žena, ale keď v tých minulých 

životoch bola narodená ako muž a iným ženám práve túto bolesť spôsobila.  



Ako keby to potrebovala teraz sama na sebe zažiť a prežiť, práve to čo iným ženám 

spôsobila. 

Ak je žena v ženskej energii a vníma svoj dar ženských prsníkov aj vedome, nie je to potom 

uložené len v jej nevedomých rovinách, ale ona túto bolesť potom cíti  vedome. 

Samozrejme táto žena potrebuje s tou bolesťou v živote tu a teraz potom aj pracovať a prijať 

ju a následne vytvoriť súcit v svojom srdci k sebe samej a aj k tým lekárom a ODPUSTIŤ to nie len 

tým lekárom, ale aj sama sebe.  

Skutočnosť či to tá žena dokáže alebo nie,  potom závisí od ďalších situácií v jej živote a od 

toho či sa dokáže s tou bolesťou v sebe samej  vysporiadať alebo nie.  

Je potrebné, aby ste si uvedomili, že toto je dlhodobý proces, ktorý aj v tomto prípade 

funguje ako cibuľa a naozaj vrstvu po vrstve, rovnako ako sa čistí cibuľa, sa potrebuje tá 

žena dostávať do svojich hlbokých vnútorných rovín, aby prostredníctvom tohto súčasného 

fyzického zranenia,  potom dokázala prijímať tú bolesť spôsobenú v tých minulých životoch 

a cez SÚCIT k sebe samej, MILOSRDENSTVO a MILOSŤ ODPUSTENIA k tým ľudským 

bytostiam, ktoré jej tú bolesť  spôsobili, ju postupne mohla prepúšťať a transformovať na 

energiu LÁSKY.  
 

Všetky verejné procesy,  v ktorých boli ženy v minulosti hanobené ako čarodejnie, bosorky, 

spoločnice diabla,  alebo boli sexuálne zneužívané pre potešenie mužov, kedy bolo ich telo verejne 

obnažované,  alebo boli upaľované, alebo boli  verejne zraňované akékoľvek časti ženského tela, 

v nich túto bolesť a ten pocit hanby vytvorili.  

A tým, že sa tak dialo bezprostredne pred smrťou týchto žien, odniesli si tieto energie so 

sebou, pretože už nemali žiadny čas v tom konkrétnom živote, aby mohli tieto energie bolesti a 

poníženia nejakým spôsobom spracovať.  

Všetky tieto energie bolestí, ponížení a hanby,  ktoré si ženy v svojich energetických 

rovinách nesú ako nespracované a súčasná neúcta v ľudskej spoločnosti voči žene ako takej 

a zároveň zneužívanie sexuality žien, je energetickým predpokladom tej nelásky žien voči sebe 

samým, ktorá v nich vytvára tie semienka rakovinových buniek. 

Toto je energetická príčina vzniku rakoviny prsníkov  a práve preto je v súčasnosti rakovina 

prsníkov tak veľmi rozšírená medzi ženami.  

Uvedomte si, že je to previazané navzájom !  

Uvedomte si, že tá energetická rovina je previazaná s tou rovinou hmotnou ! 

Vo fyzickom tele žien práve na tie prsníky, pretože oni sú symbolom života 

prostredníctvom, ktorého ten život práve tá žena na Matke Zemi  dokáže zachovať. 

Aby sa to mohlo zmeniť, je potrebné vrátiť úctu, tú hlbokú úctu fyzickému telu ako takému 

a to nielen ženskému telu, ale aj mužskému telu. 


