
31. január 2016 

ŽENA A JEMNOHMOTNOSŤ 

 

V nadväznosti na vyššie napísané, chcela by som obrátiť pozornosť čitateľa na ţenu a na 

to, v akom nebezpečenstve sa nachádza, ak nepozná a plne nevyuţíva pôsobenie večných 

zákonov. 

Nehovoriac pri tom ešte o jej vysokej úlohe a zodpovednosti z nej vyplývajúcej! 

Začnem záţitkom, ktorý sme nedávno zaţili. 

Telefonovala som s mojim bratom a počula, ţe bol rozrušený. Mali sme mu na druhý deň 

postráţiť popoludní deti, lebo chceli s manţelkou ísť na jedno stretnutie. Zrušil to však, 

lebo sa so ţenou pohádali. Ešte som mu písala, ţe ak sa potrebuje vyrozprávať, tak ho 

s manţelom radi uvítame a vypočujeme. Poďakoval sa, ale ponuku neprijal. Na druhý deň 

však telefonoval a spýtal sa, či sme doma a či ponuka platí. Bol značne vyčerpaný. Najprv 

sa mu o tom ani nechcelo rozprávať, tak sme nevyzvedali. Potom sa však rozhovoril. Jeho 

manţelka, ktorá je inak dobrá ţena, máva niekedy rôzne stavy, kedy je nervózna, správa 

sa vtedy akoby chcela vraj vyvolávať konflikt a vyslovene ho provokuje. Tak sme to aspoň 

pochopili. Sú to také stavy náladovosti, ktoré vyúsťujú do konfliktov. Majú dve deti a teraz 

čakajú tretie. Švagriná vraj bola na deti nepríjemná a chystala sa s nimi von. Stupňovalo 

sa to, aţ brat povedal, ţe keď je takáto, tak on ich s ňou nepustí. Nech ide sama ak chce, 

ale ţe deti ostanú doma. Skončilo to scénou kedy vraj jeho tehotná manţelka stála predo 

dvermi bytu a ako zmyslov zbavená do nich kopala. Deti boli vystresované a plakali. Ich 

mama sa šla potom prejsť a brat sa to snaţil obrátiť na to pozitívne a za mamu sa 

spoločne pomodlili, keďţe všetci chodia do kostola. 

Večer sa mu vraj aj ospravedlnila a on jej povedal, ţe jej odpúšťa, ale ţe to nie je len tak, 

prehodiť výhybku, ţe to ešte musí stráviť. A potom sa to celé znovu zmotalo a atmosféra 

doma bola ďalej nepríjemná. Brat nešťastný, deťom to tieţ vôbec neprospelo a určite ani 

švagriná z toho šťastná nebola. 

Keď bol brat u nás a ostal s mojim manţelom chvíľu o samote, tak sa ho spýtal, či aj ja 

mávam niekedy také stavy. Lebo je to veľmi rozšírený názor a  aj skúsenosť muţov, ţe 

väčšina ţien je taká. 

Keď môj manţel povedal, ţe nikdy, tak sa bratovi aţ veriť nechcelo. No potom mu manţel 

pripomenul, ţe predsa so mnou aj on roky býval, aj keď som uţ bola takmer dospelá 

a teda  ma tieţ pozná. 

To však neznamená, ţe teraz som ja nejako výnimočne duchovne vyspelá, alebo ţe iné 

ţeny, ako i moja švagriná, sú tie zlé. Všetko to má príčinu v tých jemnejších svetoch a aj 

keď tentokrát nepopíšem problém úplne z mojej osobnej skúsenosti, predsa len som ţena 

a mám skúsenosť s pôsobením negatívneho princípu z tých jemnejších sfér – na nás 

jemnejšie - ţeny. No najmä, vidím to dnes uţ z tých potrebných – súvislostí. 

Kto teda hľadá odpoveď na to, PREČO majú mnohé ţeny takéto „nevysvetliteľné stavy“, 

aj keď inokedy môţu byť dobré, obetavé a láskavé, nech pozorne číta. 



Ţena má jemnejšiu dušu ako muţ, je inej podstaty. Vďaka tejto citlivejšej podstate ľahšie 

prijíma vibrácie z vyšších svetov, ale aj z niţších. Je vybavená schopnosťou – doslova 

spájať muţa a celé neskoršie stvorenie s výšinami. Tvorí most k vyšším svetom, stojí teda 

o pol stupňa duchovne vyššie ako muţ. Muţ je viac spätý s hmotou, má ţenu chrániť 

a pozitívne vyuţívať inšpirácie, ktoré mu ona prináša z hora a pretvárať tak tvorivo svoje 

pozemské okolie. Keby ţeny boli pravými ţenami a muţi pravými muţmi a obe strany by 

usilovali ku Svetlu, mali by sme uţ dávno raj na Zemi. Všetko do seba vo stvorení 

dokonale zapadá, všetko sa dopĺňa a funguje, podporuje rast – pokiaľ to my nerozpojíme 

a nenarušíme tak správny chod. 

Dnes však stojíme my ľudia uţ tak mimo prírodných - večných - Boţích zákonov, ţe uţ ani 

nevieme, čo je prirodzené a správne a čo nie. Musíme sa to znovu učiť a spoznávať to. 

Jemnejší svet - jemnohmotnosť, ktorá nás obklopuje, sme doslova zamorili citovými 

a myšlienkovými útvarmi nenávisti, zlosti, závisti, zvrhlosti a podobne. Tento jemnejší svet 

sa stal ťaţkým a hnusným bahnom, ktoré na nás všetkých teraz vplýva a dusí nás. 

Pohybujú sa v ňom aj skutoční ľudskí duchovia, najmä tí temní, ktorí na nás tieţ vplývajú. 

Umoţnili sme im prístup ku našej planéte pod vplyvom zákona rovnorodosti a tak sa na 

Zem aj vteľujú, teda sa tu rodia ako pozemskí ľudia. Preto je na svete toľko zla. 

A teraz jemnejšia ţenina duša, keď sa intenzívne nechráni a nepracuje na odstraňovaní 

svojich slabostí a chýb a na prirodzenom budovaní cností, - pokiaľ sa s týmito cnosťami 

svojou dušou nespája, tak sa veľmi ľahko spája s tým temným – negatívnym. Tieto 

jemnohmotné útvary, či uţ tie dobré, alebo tie zlé, ovplyvňujú aj muţa, ale citlivú ţeninu 

dušu viac, veď nenadarmo sa hovorí: „Keď je žena zlá, je horšia ako muž“. 

Intenzívnejší je tento vplyv jemnohmotnosti na ţenu v období tesne pred menštruáciou 

a niekedy aj počas nej. V medicíne sa to nazýva Predmenštruačný syndróm (PMS). 

Spadajú sem fyzické výkyvy (zadrţiavanie vody v tele, paţravosť) a psychické výkyvy 

(agresivita, úzkostlivosť, depresia, niekedy vedúca aţ k samovraţde). Príčina PMS však 

ostáva neznáma a lekári ho nevedia ani liečiť, len odstraňujú následky! Na zlepšenie 

stavu odporúčajú zdravý ţivotný štýl (menej cukru, pohyb...). V ťaţkých prípadoch 

nasadia antikoncepciu tak, ţe vyblokujú cyklus a ţena vlastne niekoľko mesiacov nemá 

menštruáciu vôbec a tým pádom ani tieto problémy! To je tá naša veda, namiesto uznania 

jemnohmotnosti a jej vplyvu na nás, narúšame to, čo je prirodzené. A pritom niet ţiadnych 

záhad, všetko je moţné vysvetliť a vyriešiť pravým poznaním a prirodzenou cestou. 

Menštruácia je nie len prirodzený cyklus, ktorý ţene umoţňuje reprodukciu, ale zároveň je 

pre ňu veľkým poţehnaním, ak usiluje o duchovný rast. V rôznych fázach cyklu, môţe 

vyuţívať rôzne svoje danosti a schopnosti. 

Jadrom človeka je duch. Ten je obalený bytostným obalom, potom jemnohmotným obalom 

a napokon hrubohmotným obalom – teda fyzickým telom. Niekoľko dní pred začatím 

krvácania, je hrubohmotný obal, jemnohmotný, aj bytostný obal ţeny, pripravený na 

materstvo. Tieto jej obaly, alebo zloţky jej osobnosti – spejú ku svojmu vrcholu. 

Na rozdiel od človeka majú zvieracie samice vnútorné jadro - iba zvieraciu dušu, ktorá 

pochádza z bytostnej ríše, nemajú vyššieho - ducha - z duchovnej ríše. Preto je pre samice 

zvierat materstvo vrcholovým štádiom. U ţeny to tak ale nie je, lebo jej úloha a vplyv 

zasahuje omnoho vyššie. Materstvo je vrcholom u ţeny len pre obaly jej ducha. 



Pretoţe tieto jej vonkajšie obaly ducha spejú k vrcholu, mení to vyţarovanie jej krvi, ktoré 

ju spája v tomto období viac s jemnejšími svetmi, ktoré na ňu preto silnejšie pôsobia. 

Ţena, napájajúca sa na cnosti, v tomto období ľahšie odhodí svoje slabosti, rýchlejšie 

„vyčistí svoju krv“ a môţe viac duchovne napredovať. Ale ţena, ktorá svoj vývoj 

zanedbáva, stáva sa v tomto období ešte zraniteľnejšou jemnohmotnému okoliu. Preto 

vyčíňa ako „zmyslov zbavená“ a robí, provokovaná jemnohmotnými útvarmi, to, čo by 

inokedy nerobila. 

Tehotné ţeny zas, ako i moja švagriná teraz, prechádzajú tieţ mnohými zmenami, ktoré 

ich ešte viac spájajú s jemnejším svetom. Vyvíjajúci sa zárodok v ţene, je spočiatku len 

hmotný a vyvíja ho bytostné pôsobenie, duša dieťaťa sa len pribliţuje k matke, ale ešte 

nesídli v tele. Aby sa mohla duša dieťaťa v polovici tehotenstva inkarnovať - vteliť do 

telíčka v matke, vytvára sa od začiatku tehotenstva „most“ pre toto vtelenie - ukotvenie 

duše. To je to „tajuplné vyţarovanie“, ktoré cíti človek pri tehotnej ţene. 

Tehotné ţeny majú obrovskú zodpovednosť, pretoţe to, s kým sa stretávajú a čím sa 

obklopujú, na čo sa napájajú, to rozhoduje o tom, aká duša sa vtelí do formujúceho sa 

telíčka. Nepoznaním a zanedbaním tejto zodpovednosti, narodili sa na Zemi aj takí temní 

ľudia, ktorí patria na niţšie, rozkladajúce sa planéty. To, aký duch sa do vyvíjajúceho sa 

telíčka v polovici tehotenstva inkarnuje, alebo sa ešte len chystá inkarnovať, má zásadný 

vplyv na cítenie a konanie, ktoré má nastávajúca matka. Keď sa vtelí svetlý duch, jej city 

sú oblaţujúce a príjemné, keď temný, sú opačné, negatívne. Keď teda moja tehotná 

švagriná vyčíňa po polovici tehotenstva ako zmyslov zbavená, môţe to niečo naznačovať. 

Navyše, keď sa v prvej polovici tehotenstva nijako nevyhýbala spoločnosti, ba práve 

naopak, nechránila sa pred skupinou ľudí, medzi ktorými mohli byť aj temní ľudia, ktorí 

svojou prítomnosťou pri nej mohli vytvoriť potrebnú rovnorodosť pre to, aby sa do nej 

vtelil duch - temný. Neustále návštevy kostolov, kde sú ľudia kaţdej skupiny, veľké 

stretnutia s mnohými známymi a stály aktívny ţivot v kresťanskom spoločenstve, pri 

rôznych „chválach“ a iných akciách, mohli privodiť tento neblahý dôsledok. 

V tehotenstve sa teda tieţ mení vyţarovanie krvi ţeny a súvisí aj s mnohými hmotnými 

zmenami, ktoré vlastne umoţňuje. 

V Posolstve Grálu sa píše:  

„Poviem vám hneď hlavný účel ľudskej krvi: Má tvoriť most pre činnosť ducha na 

zemi, t. j. v hrubej hmotnosti!“ 

„Duch, alebo „duša“, prispieva k tvorbe krvi, ale ani duch ani duša nedokáže 

krvou bezprostredne pôsobiť navonok pozemsky. Na to je rozdiel medzi oboma druhmi 

príliš veľký. Duša, ktorej jadrom je duch, je aj vo svojom najhrubšom zložení ešte príliš 

jemná. Navonok sa dokáže uplatňovať len vyžarovaním krvi. 

Vyžarovanie krvi je teda v skutočnosti vlastným mostom k činnosti duše. A to tiež iba 

vtedy, keď táto krv má zakaždým celkom určité zloženie, vhodné pre dotyčnú dušu.“ 

V budúcnosti v tom uvidia ľudia ďalšie a podrobnejšie súvislosti, ktoré však tomuto 

porozumeniu v hrubých rysoch, nebudú odporovať. 

Sama poznám, ţe preţívam v istom období svojho cyklu väčšiu citlivosť. Neubliţujem však 

druhým, ani nie som náladová, lebo to je niečo, na čom som uţ popracovala v minulých 

ţivotoch a aj v detstve dostala výstraţnú lekciu, aby som „nezabudla“ aké to je, keď ţena 



svojmu okoliu takto ubliţuje. Na prvom mieste mám úsilie - ţiť tak, aby som neublíţila 

blíţnym. A keď ma nemá temno za čo „chytiť“, tak potom ma nemá ako ku tomu ani 

dohnať, to je celá veda. 

Preto túto väčšiu citlivosť vyuţívam pozitívnym spôsobom, pričom vnímam zmeny svojho 

tela, ktoré vplývajú i na dušu. Je to ako s pohlavným pudom, s ktorým menštruácia vlastne 

úzko súvisí. Jeho prejav a uplatňovanie je v súlade s prírodnými - Boţími zákonmi, tieţ 

podlieha určitým fázam a je taktieţ prirodzený a podporuje vývoj aj samotného 

ducha. Nad hmotou však musí stáť ako riadiaci článok duch človeka, nesmie sa nechať 

ovládať hmotou. Vtedy prináša len radosť a poţehnanie. Ale keď sa do toho zamieša 

nečisté – temné, keď nestojí nad ním čistá láska dvoch dospelých ľudí opačného pohlavia, 

stáva sa neprirodzeným a strháva ducha nadol. Všetko hmotné nás má a môţe iba 

podporovať, ale keď to pokrivíme a narušíme v niečom rovnováhu, prináša nám to 

namiesto úţitku škodu.  

Pamätám si, ţe pred niekoľkými rokmi, keď bola moja duchovná opora slabšia, tak som 

preţívala v onom období občas pocity skľúčenosti, aţ úzkosti. Ten tlak z jemnohmotnosti 

som cítila výraznejšie, ale som ho nijako nevypustila do svojho okolia, tak zaťaţoval iba 

mňa, čerpali mi takto niekedy tie „parazity“ energiu. Viem teda pochopiť aké to je, 

preţívať stav, s ktorým nie ste spokojné, ale v ten daný moment nedokáţete ten prúd 

zastaviť. 

Vám, ţeny, chcem poradiť ako sa dostať do stavu, kedy uţ nebudete trápiť svoje okolie. 

Jediné, čo vám naozaj pomôţe – nám všetkým ľuďom, je poznanie Boţích – prírodných 

zákonov a vkoľajenie sa do nich. A vám muţi chcem poradiť to isté. A čo sa týka vašich 

polovičiek, je isto úctyhodné, ak sa ich snaţíte pochopiť a viete im odpustiť aj takéto 

vyčíňanie. Ale tieţ by to nemalo pri tom skončiť. Obe strany by sa mali snaţiť o poznanie 

skutočných príčin problému a o ich riešenie. Pretoţe situácia sa inak čoskoro vyhrotí tak, 

ţe iba pasívna modlitba za to, aby mamina bola lepšia a uľavilo sa jej – uţ nebude stačiť. 

Veď môj brat vlastne nevidí a nepochopil, ţe jeho úprimná modlitba bola vyslyšaná a na 

dosah má pomoc – dielo Posolstvo Grálu a Večné zákony, teda tú oporu, ktorá jedine mu 

prinesie vyslobodenie. Ţe pravým poznaním a snahou o nápravu, zmenilo by sa všetko 

u nich k lepšiemu. Je to typické správanie nás ľudí, prosíme o pomoc a keď príde, 

odmietneme ju, pretoţe nezodpovedá našim predstavám a poţiadavkám. Túto potrebnú 

radu brat v kostole nedostane, tam budú tieto diela ignorovať, alebo haniť a tvrdiť o nich 

nezmysly, ktoré sú v rozpore s ich obsahom. Nepodporujú tam samostatnosť veriacich, 

nepodporujú duchovný pohyb a rast, ale zotrvávajú pri dogmách a úplnej pasivite. 

Pravým poznaním by brat rovnako pochopil, prečo je ich staršia dcéra niekedy náchylná 

na rôzne stavy emócií, pretoţe je veľmi citlivá a tá temná jemnohmotnosť na ňu intenzívne 

vplýva! Nepotrebovali by rady psychológov, dosiahli by zmeny sami a dokázali by jej viac 

pomôcť a viac ju chrániť. 

Je známe, ţe v Boţom Súde budú uvoľnené fúrie, ktoré budú všetko, kde sa budú môcť 

zachytiť, ničiť. Fúrie sú jemnohmotné útvary, ktoré vznikli zo zlého citového chcenia ľudí. 

V Súde sa uţ nachádzame, ba všetko nasvedčuje tomu, ţe ideme z kopca – do finále. Kto 

sa nevie pred fúriami brániť uţ teraz, a niekedy pod ich vplyvom vyčíňa, čo všetko sa 

môţe stať, keď sa to náhle ešte zintenzívni?! 



Pre začiatok aspoň základné rady. 

Z knihy Večné zákony 2, od Natálie de Lemeny Makedonovej: 

„Môžete stručne zhrnúť, ako sa napájame na temné vplyvy? 

 Predovšetkým strachom akéhokoľvek druhu. Oslabený duch pritom stráca vlastnú 

vôľu a ľahšie sa dá viesť inými, zväčša temnými. 

 Príliš častou rozkošou bez lásky, keď duch stráca vedomie a prežíva extázu len na 

úrovni duše a tela. 

 Akýmikoľvek prehnane pestovanými pozemskými činnosťami, kde nie je zapojený 

duch. 

 Nedostatkom času, čo sa prejavuje zhonom a stresom. Človek reaguje v takom 

rozpoložení impulzívne, nemá čas na rozlišovanie a precítenie svojich rozhodnutí. 

 Nevhodnými vzťahmi a väzbami, ktoré ho oberajú o silu a chuť do života. 

 Prílišným logickým uvažovaním bez zapojenia citu. 

 Negatívnymi sklonmi a vlastnosťami, lebo nimi človek priťahuje a živí temných 

duchov. 

 Pochybnosťami o Pravde alebo osobe, hoci už predtým pochopil ich pravú podstatu. 

Mal by si uvedomiť, že tieto pochybnosti nepochádzajú z jeho vnútra, ale zvonka, od 

temných duchov, aby ho oslabili. Preto ich treba rázne odmietať a nerozvíjať ich. 

 Všetkými druhmi okultných a magických školení, kurzov a techník, kde sa pracuje 

s meditáciami, energiami, ovládaním vedomia a s obrazotvornosťou. Žiak tým svojho 

ducha, ktorý je chránený dušou a telom, dobrovoľne odkrýva temným 

vplyvom.                                     

Abd-ru-shin vo svojej prednáške „Odporúča sa okultné školenie?“ vysvetľuje, že 

školením získaná jasnovidnosť či iné duchovné schopnosti nie sú také pevné a spoľahlivé, 

ako keď sa získajú prirodzeným vývojom. Tieto praktiky zaviedli padlí anjeli, ktorí si 

nimi na Zemi prebudili pôvodné stratené danosti. Umelým pestovaním týchto vlastností 

prekročili zákony, ktoré nedovoľujú prejavenie týchto vlastností skôr, kým človek na ne 

dostatočne morálne a duchovne nedozreje. Aj to spôsobilo pád padlých anjelov a ľudí, 

čím sa odpojili od Božej pomoci a ochrany.“ 

Ţena bola tá prvá, ktorá padla a podala muţovi jablko zo stromu poznania (chytráckym 

rozumom sa stala márnomyseľnou a začala konať vypočítavo), ale muţ toto jablko 

dobrovoľne vzal a jedol! Preto aj keď je ţena, so všetkým čo dostala do daru a čo s tým 

urobila - skutočne najsmutnejším tvorom vo stvorení, muţ, ktorý tieţ zišiel z cesty, nemá 

právo na ňu ukazovať prstom, pretoţe z cesty zišiel tieţ len svojou vlastnou vôľou a teda je 

ako ľudský duch, taktieţ plne vinným pred zákonmi Stvoriteľa. Nemáme si teda naozaj 

vzájomne čo vyčítať! Jedine – sami sebe! A ani súdiť druhých nám neprináleţí. Nastavme 

si zrkadlo, či sme ţenou alebo muţom a narovnávajme sa! 

A má to byť teraz ţena ako prvá, ktorá sa vkoľají do zákonov stvorenia a povedie muţa 

tam, kam mala – teda obnoví v sebe čistý most a spojí ho so svetlými výšinami. Muţ nemá 

čakať, kým sa ţeny zmenia, ale má meniť sám seba a tým tieţ pomôcť ţenám v ich 

narovnávaní. 

Kto pochopil, vie kde má hľadať a čo má robiť, kto nie, pre toho je poslednou šancou na 

zobudenie blízke ťaţké preţívanie, o ktorom je zasľúbené, ţe je bliţšie, neţ tušíme! 

 


