
POCITY HANBY – 7.časť 

Dôsledkom vrátenia hlbokej ÚCTY vášmu  fyzickému telu, sa to v spoločnosti potom 

prejaví tak, že táto voľná láska  sa nahradí posvätnou láskou medzi mužom a ženou, ktorej 

nedeliteľnou a prirodzenou súčasťou je vzájomná a hlboká Láska, Úcta, Rešpekt a Dôvera. 

A aj vaša medicína začne k fyzickému telu pristupovať ako k niečomu, čo je posvätné.  

Nastane potom zmena aj v medicíne, kde sa začne hľadať prvotná príčina všetkých ochorení 

hlboko vo vnútri ľudskej bytosti bez toho, že by sa hneď začalo  všetko chirurgicky odstraňovať. 

 Ľudské telo má dar samouzdravenia a samoliečenia, ktoré je veľmi silné, ak ľudská 

bytosť dospeje k poznaniu a pochopeniu, čím si to ochorenie sama v sebe vytvorila.  

Tento dar, ktoré má vaše fyzické telo k dispozícií, v súčasnosti vaša medicína prakticky 

vôbec nepoužíva a všetko lieči násilným spôsobom.  

Západná medicína používa umelo a chemicky vytvorené lieky alebo chirurgické odstránenie 

vzniknutých ochorení, čím samozrejme berie ľudským bytostiam možnosť,  aby oni sami mohli 

PRIJAŤ vlastnú ZODPOVEDNOSŤ za vzniknuté ochorenie.  

Týmto spôsobom a prístupom medicíny ľudské bytosti  strácajú svoju VNÚTORNÚ SILU  

a odovzdávajú dobrovoľne  svoju ZODPOVEDNOSŤ za svoje vlastné uzdravenie do rúk lekárov. 

Avšak práve preto,  že túto svoju ZODPOVEDNOSŤ za svoje vlastné uzdravenie, nedokážu 

prijať,  sa častokrát stane, že sa vôbec neuzdravia. Toto je uzatvorený kruh.  
 

Tá brezová metla, okovy a kovová reťaz, ktorá tie okovy spája,  je  ako biľag zavesený na 

žene, ako obraz „prvotného hriechu a vine Evy“.  

Tým, že mužmi bolo prijaté, že Eva je zodpovedná za ten „prvotný hriech“, tak toto je ten 

zárodok a koreň toho ponižovania a pokorovania žien mužmi, pretože ako keby žena niesla vinu 

a ZODPOVEDNOSŤ  za to všetko zlé, čo sa na Matke Zemi stalo a čo sa stále deje.  

Toto je úplne prvá manipulácia strachu, ktorú strach vytvoril k tomu,  aby žena mohla byť 

mužom ponižovaná, pokorená, potrestaná a práve preto jemu podriadená. Táto prvá manipulácia 

strachu je veľmi podobná „prvotnej manipulácii strachu“.  

Jablko zo stromu poznania neodtrhla Eva, ale v podstate to urobil Adam, len on nedokázal 

prijať svoju vlastnú zodpovednosť za svoj skutok a tak túto svoju zodpovednosť hodil na Evu.  

Keď som prijala toto poznanie, tak som si dokázala svoje ruky spod brezovej metly 

vytiahnuť a potom tie okovy zo mňa spadli dole a teraz už môžem z tej metly zostúpiť dole, pretože 

tejto prvej manipulácii strachu som prestala veriť.  

Tu vzniká otázka, koľko žien to dokáže urobiť, aby prijalo svoju vlastnú nevinu, vrátilo 

slobodu sebe samým, aby z tej metly mohli zísť dole a tie okovy hanby im z tých rúk spadli dole?  

A to je na zamyslenie. 



Je to odveký nevedomý POCIT VINY, ktorý je ženám stále vštepovaný a ktorý ten 

pocit hanby automaticky v tých nevedomých rovinách stále dookola rodí.  

Tým, že v živote tu a teraz muži častokrát  kvôli vlastnému strachu a kvôli svojej vlastnej 

ochrane urobia rozhodnutia a skutky, ktorými hoci aj nechtiac a nevedome otvoria tie staré bolesti 

a zranenia žien, ako keby sa im znásobili všetky tie hlboké zranenia, ktoré si ako ženy  v tých 

minulých životoch prežili a zažili a ktoré súviseli priamo s ich fyzickým telom, či už to boli 

akékoľvek znásilnenia, verejné popravy, či už upálením, alebo aj zhanobením toho fyzického tela 

akýmkoľvek mučením, vyzlečením, kde ako nahé museli byť v klietke a na pranieri pred druhými 

ľudskými bytosťami,  ktorým bolo dané právo, aby sa im vysmievali,  aby do nich čokoľvek hádzali 

a tak to fyzické telo ženy zraňovali a poškodzovali, pretože tým, že bola nahá a zatvorená v klietke, 

nemala sa možnosť sa proti tým útokom nijakým spôsobom brániť.  
 

       Otázka:Prečo muži v sebe vytvorili myšlienku o svojej nadradenosti a podriadenosti žien?  

       Odpoveď : Toto sa tiahne celé veky a nie je to nič nové a to je práve to porušenie 

ROVNOVÁHY, ROVNOCENNOSTI a HARMÓNIE, ktoré na Matke Zemi nastalo.  

Je to porušenie všetkých týchto CNOSTÍ týkajúcich sa ľudského vedomia, kde vznikom 

nerovnováhy, chce jedna strana mať moc nad tou druhou.  
 

Otázka: Prečo si Adam myslel,  že Eva mu je podriadená, lebo podľa legendy, bola 

vytvorená z jeho rebra a teda obsahovala jeho časť a boli jedno a tvorili jednotu?   

Odpoveď: Pretože v kolektívnom vedomí ľudstva je to zakódované.  
 

Otázka: Čo je v kolektívnom vedomí ľudstva zakódované?  

Odpoveď: Ten pocit viny Evy. A je potrebné, aby ste si uvedomili, že  to je zámerne 

vytvorený program, že kvôli Eve museli ľudia odísť z raja. Ten program je zakódovaný preto, lebo 

Adam porušil rovnováhu a tú podriadenosť ako keby uskutočnil.  

Adam sa tak zbavil sa vlastnej ZODPOVEDNOSTI a hodil vinu na Evu a prezentoval to ako 

jej vinu a zlyhanie. Zase tu tá ZODPOVEDNOSŤ  brala za kratší koniec.  

Uvedomte si, že tá postava Adama a Evy sú len pomenovania princípov, ktoré boli ľuďom 

takto ukázané a popísané, aby to ľudia vôbec mohli pochopiť, pretože tu vôbec nejde o Evu 

a Adama, ale o tieto princípy. Stvorenie cez rebro, však vôbec neznamená, že sa tak naozaj stalo,  

lebo to sú spôsoby a formy tvorenia z nehmoty – hmotu.   

To sú len určité predstavy a prevzaté teórie od ľudí, ktoré ich vydávajú za pravdu,  ale ono je 

to inak, pretože bytosti žijúce na Matke Zemi, boli stvorené už pred miliónmi rokov vo vašom 

ponímaní časovej línie.  

A bytosti, ktoré zostúpili na Zem, tie prvé  bytosti, boli nehmotné a boli veľmi čisté a nebolo 

žiadne dobro ani zlo a ani to, čo je napísané v biblii, ako stvorenie človeka.  



Obraz Adama a Evy je vyjadrením toho ako sa rozdelili mužské a ženské energie, ktoré sú 

pomenované práve ako mužské energie a ženské energie, ale nie je to v tom význame ako človek.   

Uvedomte si, že vzťah medzi Adamom a Evou je PROGRAM ! 

Je to PROGRAM, ktorý je aj  reálne napísaný a ktorý tisíce rokov je zakódovaný v mužoch 

a aj v ženách, v tom zmysle a význame, že toto je ten správny obraz, ako má muž a žena fungovať.  

Tým, že je žena vytvorená z muža, je jeho súčasťou, ale nie v tom zmysle, že je jeho 

ROVNOCENNOU SÚČASŤOU, ale je bytosťou, ktorú ten muž môže ovládať a tým je jej 

nadradený a tá žena je v tom podriadenom postavení.  

Tento PROGRAM bol ľudstvu zámerne daný, aby to takto fungovalo, ale nestalo sa tak pri 

Stvorení, ale až oveľa, oveľa neskôr. 

 

A teraz sa vrátim k dnešným ženám.  

Ak žena cíti v sebe nerovnováhu a ten pocit nerovnocennosti, tak to je ten pocit, že jej vnútorná 

žena je zatvorená. Tie ženy, ktoré to dnes sami v sebe vnímajú,  to už  chcú zmeniť, pretože ich to 

na niečo upozorňuje. 

Ide tu o hlboké vnútorné pochopenie žien, čo to znamená byť ženou, pretože oni tými ženami 

naozaj sú.  Skutočnosť,  že mnohé ženy nemajú svoju vnútornú ženu otvorenú, čiže SLOBODNÚ, 

je len ich blok nevedomého vedomia, že si to sami sebe zakázali, že si to nedovolili sami voči sebe 

z nejakého pocitu vlastného neodpustenia, zlyhania, nehodnosti, nepotrebnosti, falošnej hrdosti a aj 

pýchy, ale pýchy v zmysle tých jej mnohých  hláv. 

Ale tieto ženy v tej podstate  nemajú žiadny  dôvod   nemať svoju vnútornú ženu otvorenú 

a slobodnú, len oni to sami sebe nechcú dovoliť a tak  si to sami sebe  brzdia.  

To, že sú vo vašej spoločnosti všeobecne pomýlené role muža a ženy, tak z toho vyplývajú 

mnohé deformácie a je zdeformované videnie poslania muža a ženy, na základe čoho spoločnosť 

funguje, ktorá  je potom rovnako zdeformovaná a ide to takto už dlhé veky.  

Niekedy to ide smerom nahor  a niekedy aj smerom nadol, ale stále je to vo veľkej 

NEROVNOVÁHE,  kde nie je ROVNOCENNOSŤ.  

Je veľmi dobre, že súčasné ženy ako bytosti s tým začínajú pracovať a zaoberajú sa s tým, lebo 

je to  naozaj stále o neoslobodení svojho vnútra vo forme ženy. 

Tá druhá strana, ktorá sa pripisuje mužom, ako je bojovnosť, sila, pevnosť, statočnosť  

a ochrana, teda vlastnosti muža a ktorých nositeľmi sú muži, je vo vašej spoločnosti dlhodobo 

vyzdvihovaná a oslavovaná.  

Avšak žiadne ženské vlastnosti ako je láskavosť, jemnosť, nežnosť, starostlivosť, trpezlivosť  

a obetavosť sa  medzi nimi nevyskytujú a preto muži veľmi ťažko prijímajú kvázi to slabšie 

pohlavie, o ktorom však sami veľmi dobre vedia, že je vlastne oveľa silnejšie ako sú oni sami. 


