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Ženy sú stále ešte aj dnes mužmi potláčané, v ich vlastnom strachu, že by  ich ženy svojimi 

vlastnosťami ako je láskavosť, jemnosť, nežnosť, starostlivosť, trpezlivosť  a obetavosť prevýšili 

a tak ich je potrebné tou hrubou mužskou silou zadupať. 

A toto je vlastne obraz o bytosti, ktorej súčasťou je vlastne aj tá forma muža a aj forma ženy, 

len v tých rôznych životoch  zažívajú jednu z tých foriem v role muža alebo ženy. 

A keď ten muž veľmi potláča, zatláča a utláča tú ženu, tak potom, keď je tá bytosť narodená ako  

žena, tak vlastne byť ženou nevie, lebo toto všetko má potlačené a nevie to uvoľniť.  

Ale práve preto  sa to takto deje, aby ste si to mohli uvedomiť.  

Vy sami  tu na Matke Zemi chcete byť práve kvôli tej dualite a práve preto sa sem narodíte, lebo 

inde takéto skúsenosti nezískate. Je to vlastne ako  škola, kde tieto skúsenosti získate.  

Je to divadlo a tak to treba brať, pretože tu na Matke Zemi v tej DUALITE 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 a ani inde 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 . 

Vzťahy sú vlastne preto medzi mužmi a ženami v živote, aby ste sa toto vzájomne učili, aby 

keď si tie role navzájom vymenia, aby sa posúvali na vyššiu úroveň, ale nie  vždy sa to tak udeje 

a niekedy sa ide aj smerom dole a ten druhý mu to vráti a vtedy to svoje vnútro uzatvárajú.   

Treba to vidieť v horizonte času a množstve minulých životov, v ktorých sa to všetko udialo. 

Ľudské bytosti, ktoré žijú teraz na planéte Zem, majú schopnosť prežívať emócie, pocity a city. 

Toto je jeden z najdôležitejších aspektov ľudskej rasy, ktorá teraz žije na Matke Zemi, že nie ste 

robotizovaní, lebo schopnosť prežívať emócie a pocity mnohé iné civilizácie vo Vesmíre a teda  

väčšina z nich nemá.  

Keďže v dnešnej dobe už začínate rozumieť termínu „vedomé žitie“ a tie ľudské bytosti, ktoré 

to dokážu a snažia sa prejsť cez to pochopenie a poznanie, tak môžu sami pre seba ukončiť tento 

dlhodobý cyklus vracania  si vzájomných neprijatí, ale v tej podstate vlastných  neprijatí a aj 

ublížení a krívd a takto sa môžu cez to vlastné uväznenie, oslobodzovať.  

Niekedy sa to podarí hneď a niekedy to trvá viacej životov.  Napríklad v jednom živote príde 

len pochopenie a až v ďalšom živote to tá ľudská bytosť potom dokáže urobiť. 

Ľudská bytosť na Matke Zemi dostala dar a má schopnosť mať  EMÓCIE , POCITY a 

CITY, na základe, ktorých sa vlastne ľudská bytosť potom rozhoduje a koná, ale nie sú to 

vždy len tie pozitívne emócie, pocity a city, ktoré ľudská bytosť vytvorí v Láske, s Láskou 

a pre Lásku, ale treba v tom vidieť práve tú DUALITU, lebo aj tá nenávisť, chamtivosť, hnev, 



zlosť, závisť, zášť, žiarlivosť, zatrpknutosť, zatvrdnutosť,  bezmocnosť, nemohúcnosť, 

neprajnosť a pomstychtivosť sú emócie, ktoré dokáže ľudská bytosť v sebe samej vytvoriť. 

Toto je všeobecný princíp, ktorý platí pre všetkých, rovnako pre ženy ako aj pre mužov.  
 

Otázka : Prečo sa u žien rozlišuje Lilith a Eva ako dva odlišné spôsoby myslenia, 

fungovania a prežívania v ženskom princípe? 

Odpoveď: Lilith a Eva sú  dve strany jednej mince a to je dualita.  

To je ako Svetlo a Tma, Vášnivosť a Jemnosť, Noc a Deň.  

Sú to protiklady, ktoré sú v každom jednom človeku.  

Žena je bezpodmienečná láska, tvorivá sila, vášeň, neha, láskavosť, obetavosť, jemnosť, 

divokosť, trpezlivosť, starostlivosť, premenlivosť a cyklyčnosť.  

V každej žene je aj Eva a aj Lilith a v každom období života tej ženy, niektorá z nich 

prevažuje. Je to cyklyčnosť tej ženy a môže sa to striedať. 

Toto sú postavy, ktoré pomenoval človek, aby dokázal vyjadriť podstatu 

fungovania  energetického zrodu polarít, lebo Eva je tou polaritou Lilith.  

A uvedomte si, že rovnako platí, že v každej žene je aj muž a v každom mužovi je aj žena.  

Z toho vyššieho princípu, kde ten Stvoriteľ, čiže to VEDOMIE, ktoré tvorí, veľmi 

dlhým vývojom, ako keby dokázal do hmoty, čiže do tej hmotnej formy ukotviť ŽIVOT 

s Vedomím a Dušou, ktorej obsahom je už nekonečné množstvo iných životov, teda 

SKÚSENOSTÍ a POZNANÍ a ktorá na Matku Zem prišla zažívať skúsenosti, ktoré nikde 

inde na iných planétach, či  iných svetoch nezažije, lebo tá možnosť tam nie je.  

Ten Adam, Eva a Lilith – to sú archetypálne typy a sú to aj určitým vývojovým procesom 

a stupňovaním  ukotvené programy do ľudskej bytosti, ktoré sa celé generácie v národoch, 

krajinách a kultúrach v rôznych obmenách a vývojových stupňoch rozvíjajú a niekde, teda v tých 

národoch, krajinách a kultúrach  sa s nimi ľudia v určitých obdobiach stotožnia a niekde nie.  

Takže treba sa na to pozerať z toho širšieho uhla pohľadu.  
 

Otázka : Čo to znamená ten širší uhol pohľadu, ako to máme chápať? 

Odpoveď: Treba si to predstaviť tak, že ako išla genéza stvorenia, lebo STVORITEĽ je tá 

základná matrica SVETLA a ENERGIE, z ktorej sa následne dlhými a dlhými vekmi vytvárali 

rôzne variácie a druhy všetkých možných najprv nehmotných, čiže energetických, frekvenčných a 

vibračných foriem, ktoré potom dlhými a dlhými vekmi, sa ako tie frekvencie menili a zhusťovali,  

až sa vlastne dostali do hmotnej formy a potom dlhými a dlhými vekmi sa stala tá hmota živou.  

Toto sa ani nedá povedať aký dlhý čas to bol, lebo na to nepoznáte numerologické 

znázornenie, ktoré by ste dokázali pochopiť. 



Tak vznikla humanoidná civilizácia, ktorá má tiež veľmi veľa foriem a VY ako táto 

konkrétna ľudská rasa, ktorá má toto vaše fyzické telo a v ktorej žijete, je len jedna z mnohých 

humanoidných civilizácii, ktoré vo Vesmíre existujú. 

Každý druh humanoidnej bytosti sa odlišuje práve tým svojím prejavom, stupňom poznania, 

frekvenčnou úrovňou a teda aj vzhľadom, rôznymi druhmi schopností, ktorými potom tá 

humanoidná rasa disponuje a pre niektoré rasy je automatická mimozmyslová komunikácia a 

intuitívne vnímanie, kdežto vy ako ľudské bytosti stále používate reč ako komunikačný prostriedok 

a spôsob dorozumievania medzi sebou.  

Táto rozdielnosť je potom zapísaná v DNA tej bytosti, pretože tá DNA je určujúca. 

DNA určuje to, aké má tá bytosť schopnosti, prejavy, spôsoby myslenia, komunikácie, 

spôsob života, podmienky života a aj to ako vyzerá jej fyzické telo, lebo sú rôzne formy fyzického 

života a preto je to v tej DNA zakódované.  

Samozrejme cez tie dlhé a dlhé veky evolúcia postupuje všade a vo všetkom, pretože nič nie 

je stacionárne a všetko je v neustálom vývoji, už či pozitívnom alebo negatívnom a preto sa 

následne za tie dlhé a dlhé veky u tých jednotlivých druhov a foriem bytostí aj umelými zásahmi do 

ich genetiky mnohé veci zmenili.  

Preto je tak veľa druhov humanoidných bytostí, ktoré fungujú na rôznych princípoch.  

A toto je ten širší uhol pohľadu. 


