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MUŽSKÁ  A  ŽENSKÁ  ENERGIA - 1 časť 
 

Mužská energia je iná ako ženská energia.  

Nemôžem povedať, že lepšia či horšia.       

Je iná a navzájom sa dopĺňajú. 

Mužská energia chráni ženskú energiu, vytvára obal okolo nej, aby mohol vo 

vnútri v ženskej energii vzklíčiť nový život. 

Keď strach zaútočil na Matku Zem odrazu bola  každá ľudská bytosť  len sama za 

seba. Prestali ste vidieť a vnímať, že všetci spolu tvoríte jeden celok a že všetci ste na sebe 

navzájom závislí, že všetci ste spolu navzájom prepojení a že ste prepojení aj s Matkou 

Zemou. Každý ste bol zrazu sám za seba. Jedni ste boli viac a druhí menej.  

To záviselo od toho, ako ktorá ľudská bytosť dovolila strachu, aby sa usídlil v jeho 

hlave. Podľa toho aké hlboké korene myšlienka strachu zapustila, tak hlboko túto ľudskú 

bytosť strach zviazal do svojej moci. 

Tým, že žena je viacej podobná svojou podstatou Matke Zemi a  je tak isto ako Matka 

Zem nositeľkou života, ktorá nosí v svojom lone nový život, je žena viacej naplnená Láskou. 

Preto tento strach, ktorý zaútočil na ľudské bytosti, dokázal mocnejšie napadnúť, ovládnuť 

a zviazať do svojej moci mužov.  

Pôsobením strachu na Matke Zemi bola zasiahnutá a ovládnutá ako prvá práve mužská 

energia. Tak ako strach viacej pôsobil na mužov, ako ich začal zväzovať a ovládať, vytváral 

v nich viacej bolesti.  

V okamihu úderu strachu sa v mužoch stratilo poznanie, že všetko so všetkým súvisí 

a všetko je hlboko navzájom prepojené. Muži si začali vytvárať oveľa viacej bolesti, viac si 

tým vytvorili pocity viny, zlyhaní a nedôvery v samých seba.  

Tým si vytvárali  veľmi hlboké zranenia a bolesti, veľmi hlboké pocity viny voči sebe 

samým, a tým, že už nevedeli odpúšťať, nedokázali tieto svoje zranenia a bolesti liečiť 

a uzdravovať.  

Tak ako sa zväčšovala bolesť v ich srdciach, začala v ich srdciach klíčiť ľahostajnosť, 

krutosť a bezcitnosť.  

Tým, že táto ľahostajnosť, bezcitnosť a krutosť v ich srdciach vzklíčila, začali 

ubližovať ženám.  

         Tak strach vytvoril ďalší kruh bolesti, do ktorého navzájom zviazal mužov a ženy. 

Úlohou mužskej energie je chrániť ženskú energiu,  

a úlohou ženskej energie je zvnútra vyživovať mužskú energiu.   
Tým, že muži kvôli svojim zraneniam a tým, že nevedeli sami sebe odpúšťať, začali 

ubližovať ženám, aby na nich svoje pocity viny preniesli, ženy potom nedokázali používať 

svoju ženskú energiu a rozpaľovať svoj vnútorný oheň, ktorý by vyživoval mužov zvnútra 

a tak uzdravoval  zranenia  mužov a mužskej energie. 
 

Je to kruh, v ktorom sa v súčasnosti pohybujete, a v ktorom si navzájom 

ubližujete. Je to spôsobené strachom a jeho zámerom, pretože takto dokázal, že muži 

a ženy prestali spolupracovať, prestali sa navzájom dopĺňať, prestali vytvárať 

Harmóniu Bytia a začali medzi sebou bojovať. Boj vytvára energiu bolesti, ktorá je 

potravou strachu. Tak si strach v tomto kruhu nepochopení, bolestí a bojov vytvára pre 

seba živnú pôdu a dostatok energie, aby posilňoval sám seba a mohol v ľudskej 

spoločnosti prebývať a rásť. 



2 
 

Spôsob, ako z tohoto kruhu môžete vyjsť 

von, je len jeden jediný a tým je ODPUSTENIE.  
ODPUSTENIE, ktoré opätovne vo vašich srdciach vzkriesi Súcitnú Lásku, 

ktorá naplní vaše srdcia. Táto Láska rozpustí všetky múry a steny, ktoré ste si 

okolo seba postavili.  

Potom začnete vnímať a cítiť energiu Lásky, ktorá medzi vami prúdi. 

Ak dokážu ženy, matky uzdraviť svoje srdcia cez ODPUSTENIE,  ktoré 

najprv dajú sami sebe, aby tak uzdravili všetky pocity viny, ponížení, zlyhaní, 

nehodnosti a krívd, dokážu sa potom cez svoje srdcia naplnené nekonečným, 

hlbokým a bezhraničným súcitom pozrieť na svojich mužov.  

Práve táto Láska, ktorú všetky ženy vyšlú zo svojho srdca, táto ženská 

energia, plná vnútorného ohňa, súcitu a bezpodmienečnej Lásky pomôže mužom 

uzdraviť ich vlastné  pocity vín, zlyhaní a nedopustení, ktoré si sami voči sebe 

hlboko zatvorili vo svojich srdciach.   

Len táto Súcitná Láska, ktorá vytryskne zo ženských sŕdc, smerom 

k srdciam mužov, dokáže pomôcť otvoriť mužské srdcia, aby tak oni dokázali 

dať sami sebe odpustenie.  

Ak muži dokážu všetky tieto pocity vín, zlyhaní, nenávisti, neodpustení 

a závisti vo svojom srdci odpustiť voči sebe samým, naplní sa ich srdce súcitom  

a práve on rozpustí v ich srdciach ľahostajnosť, bezcitnosť a krutosť, ktorá 

urobila ich srdcia chladnými a slepými voči bolesti, ktorú vytvárajú nie len sami 

sebe.  

Nevidia ako sami seba zatvárajú stále do väčšej a väčšej bolesti.  

Nevidia, že touto bolesťou živia strach, ktorý mocnie a rastie v ich 

srdciach, a ktorý ich stále viac a viac  zväzuje do svojej moci. 

Ak dovolíte, aby prostredníctvom ODPUSTENIA mohol vo Vašich 

srdciach vzklíčiť a vyrásť SÚCIT, bude pre Vás jednoduché a ľahké vidieť, 

vnímať a cítiť všetky tieto falošné hry, ktoré vytvára strach, a ktoré 

vnímate ako svoju vlastnú realitu vo svojich Životoch.  

Uvidíte svojím srdcom, že to všetko je falošné, že je to len strach, aby podporil sám  

seba a držal vás vo svojej moci. Strach tým, že vytvoril túto nerovnováhu, ktorá sa stala 

súčasťou Života ľudských bytostí na Zemi, vytvoril veľmi, ale veľmi komplikované 

podmienky pre Život na Matke Zemi. 

Život na Matke Zemi bol stvorený veľmi jednoducho.  

Bol stvorený tak, aby Vám stačilo len BYŤ.   
Strach prostredníctvom moci, Vám zobral ďalšie poznanie.  

A to poznanie je to, že každý z Vás je ZODPOVEDNÝ sám za seba, za svoje 

konanie, rozhodnutia, slová a myšlienky.  

     Tým, že ste sa stali podriadenými, prestali ste vnímať túto 

ZODPOVEDNOSŤ.  
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 Odovzdali ste ju druhým ľudským bytostiam.  

Opäť to bol zámer strachu, pretože tým, že ste stratili túto ZODPOVEDNOSŤ, 

zároveň ste sa stali nevedomými a vzdali ste sa svojho veľkého daru, ktorý som Vám 

daroval a to je ten, že:   

SVOJ ŽIVOT TVORÍTE SVOJIMI MYŠLIENKAMI, 

SLOVAMI,  ROZHODNUTIAMI A SKUTKAMI.  

Stali ste sa hračkami a nástrojmi v hre, ktorú s Vami hrá strach. 

Ani nevidíte, že ju hráte tak, aby strach podporoval a živil sám seba. Všetky udalosti, 

ktoré na Matke Zemi vytvárajú v ľudských bytostiach akékoľvek obavy a strach, sú vopred 

naplánované samotným strachom a naplánuje ich prostredníctvom tých ľudských bytostí, 

ktoré si myslia, že môžu týmto spôsobom konať. 

Ďalším nástrojom, ktorý strach vytvoril, sú Peniaze.  

Peniaze a bohatstvo. Bohatstvo je však len ilúzia, pretože žiadne materiálne 

bohatstvo si nemôžete zobrať so sebou. 

Vaším skutočným bohatstvom, bohatstvom Vašej duše je 

len to, čo sami prežijete a čo sa stane Vašou súčasťou 

nerozdielnou, nedeliteľnou a neoddeliteľnou od Vašej duše. 
Tým, že Vám strach zobral tieto poznania, dokázal veľmi ľahko prostredníctvom 

peňazí a bohatstva manipulovať niektoré ľudské bytosti. Oni vôbec nedokážu vnímať svoju 

podstatu. Nevidia, kým v skutočnosti sú. Ich duše ako keby spali. Sú úplne ovládaní 

strachom. Ich duše nemôžu akýmkoľvek spôsobom k nim prehovoriť, a tak sú zaslepení 

svojou mocou, mocou peňazí a bohatstva. 

Nevidia a nevnímajú podstatu Života na Matke Zemi. Ich  uvedomenie je možné len 

prostredníctvom hlbokého, nesmierne hlbokého Odpustenia a Súcitnej Lásky, ktorú k nim zo 

svojich sŕdc dokážete vysielať.  

Ak ale ani VY ostatní nedokážete vidieť hry strachu, nedokážete týmto bytostiam dať 

vo svojom srdci Bezpodmienečné Odpustenie a nedokážete vytvoriť v srdciach Súcitnú 

Lásku, nedokážete vytvoriť energiu Súcitnej Lásky, ktorú by ste k nim vyslali.  

Týmto strach dosiahol to, že proti týmto ľudským bytostiam vytvárate veľmi veľa 

energií hnevu, nenávisti i pocitov krivdy a sám strach ich tak udržiava v pozícii strachu 

a moci. 

Len LÁSKA - bezpodmienečná a Súcitné Odpustenie ich môže 

uzdraviť.  

K tomu, aby ste to dokázali, potrebujete vo svojich srdciach nájsť 

SÚCIT najprv vo vzťahu k samým sebe.  

A opäť som tam, kde som bol na začiatku.  

Potrebujete sa naučiť ODPÚŠŤAŤ najprv SAMI SEBE.  

 


