MUŽSKÁ ENERGIA A ŽENSKÁ ENERGIA - 2 časť
Vždy potrebujete začať najprv sami od seba.
Všetko, čo sa naučíte a pochopíte vo vzťahu k sebe samým, to všetko potom dokážete
k druhým ľudským bytostiam, ktoré žijú ma Matke Zemi.
Takto postupne, ako sa začnete pozerať na seba a ako začnete vnímať a pozerať sa na
seba cez súcitnú a bezpodmienečnú Lásku, začnete vnímať druhé ľudské bytosti, stromy,
rastliny, kamene, bytosti prírody, pôdu, vodu a samotnú Matku Zem.

Aby ste pochopili ako je to spolu previazané, poviem Vám, že kľúčom
k tomu, aby ste dokázali poznanie, o ktorom sa spolu rozprávame, pochopiť
a prijať je práve SÚCITNÁ

LÁSKA.

Ak budete mať vo svojom srdci Súcit, budete vedieť Odpúšťať, budete sa vedieť
dívať Vnútorným Zrakom, budete vnímať situácie svojím srdcom, budete vedieť,
že všetko je so všetkým navzájom prepojené, budete vidieť podstatu toho, čo sa
v skutočnosti deje, prehliadnete ilúzie strachu, v ktorých vás držia, a všetky poznania sa
vďaka tejto Súcitnej Láske stanú opäť vašou súčasťou.
A tak budete vnímať energiu Lásky, ktorú vysielajú bytosti žijúce na Matke
Zemi. Budete cítiť Lásku, energiu Lásky stromov, kvetov, kameňov, pôdy, Matky Zeme
a opäť začnete vnímať bytosti prírody, elfov, víly, škriatkov, bytosti vzduchu, vody, hôr,
ohňa a budete vnímať Matku Zem ako živú bytosť prekypujúcu bezpodmienečnou
Láskou a Súcitnou Láskou k všetkým bytostiam, ktoré na nej žijú.
Toto všetko sa Vám vráti, pretože všetko je spolu prepojené a previazané veľmi
úzko a hlboko, a tak ako ste všetko stratili, keď ste prijali strach a moc, tak sa opäť

VŠETKO VRÁTI, AK PRIJMETE SÚCIT A ODPUSTENIE.
Vnútorný oheň, ktorý v sebe nesie ženská energia je veľmi úzko prepojený s Dôverou
a ochrannou úlohou mužskej energie.
Ak táto Dôvera bola zmarená, zradená, ba dokonca aj stratená, je veľmi ťažké zapáliť
vnútorný oheň ženskej energie, aby mohol byť potom odovzdaný mužskej energii.
Ak tieto zranenia, zradenia a sklamania nie sú uzdravené a vyliečené
bezpodmienečným odpustením, nedokáže žena tento svoj vnútorný oheň rozdúchať a zapáliť,
a nedokáže to preto, lebo je tam strach. Strach nedovolí vzklíčiť Dôvere a Viere v mužskú
energiu, že si bude naozaj plniť svoju základnú úlohu, ktorou je chrániť a ochraňovať
vnútorný oheň, ktorý v sebe nesie ženská energia.
Všimnite si, ako je to veľmi, nepredstaviteľne veľmi a hlboko prepojené a previazané.
Ak neuzdraví žena prostredníctvom bezpodmienečného odpustenia všetky svoje
zranenia, nedokáže v jej srdci vzklíčiť Súcitná Láska a tak nedokáže odpustiť zranenia, ktoré
jej spôsobila mužská energia.
Nedokáže potom ani zapáliť svoj vnútorný oheň.
Nedokáže to preto, lebo strach jej nedovolí, aby opätovne začala Dôverovať,
bezpodmienečne Dôverovať a Veriť, že mužská energia ju ochráni.
Tým, že žena nezapáli svoj vnútorný oheň, nedokáže mužskú energiu zvnútra
vyhrievať a vyživovať ju.
A keď nie je táto mužská energia zvnútra teplom ženskej energie vyživovaná
a zohrievaná, nemá dostatok síl nato, aby túto ženskú energiu ochraňovala.
Vnímate, ako je to previazané, a vnímate ako je to opäť v kruhu?
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Jediná cesta ako z toho začarovaného kruhu môžete vyjsť von je
ODPUSTENIE, BEZPODMIENEČNÉ ODPUSTENIE.
Veľmi hlboké, bezhraničné odpustenie v srdciach žien, cez ktoré sa ich srdcia
naplnia Súcitnou Láskou, a práve v tejto súcitnej Láske môže opätovne Svetlo Viery
prežiariť a dať podmienky pre to, aby opäť vzklíčila a narástla Dôvera, ktorá zapáli
vnútorný oheň v ženských srdciach, aby dokázali vyhrievať a dávať teplo i vyživovať
mužské srdcia, aby mohla mužská energia obaliť a chrániť vo svojom vnútri ženskú
energiu.
Môžete si to predstaviť ako kruh v kruhu. Vnútorný kruh je ženská energia, ktorá dáva
teplo a vyhrieva vonkajší kruh, ktorý predstavuje mužskú energiu.
A vonkajší kruh chráni vnútorný kruh.
Ak sú tam zranenia, akékoľvek zranenia a pocity neodpustení, ponížení, krívd
a zlyhaní, tak žena nedokáže vo svojej ženskej energii zapáliť ten vnútorný oheň, ide k tomu
vonkajšiemu kruhu len chlad, ktorý potom vytvára v mužských srdciach ľad.
A v tom ľade sa zrodí ľahostajnosť, krutosť a bezcitnosť. Potom ten vonkajší kruh
nechráni vnútorný kruh.
Vnútorný oheň ženskej energie je nesmierne dôležitý preto, aby v mužských srdciach
sa nevytváral chlad a ľad. Vnútorný oheň mužské srdcia zohrieva. Keď sú teplé, nemôže
v nich rásť ľahostajnosť, krutosť a bezcitnosť.
Ľahostajnosť, krutosť a bezcitnosť vytvára NADRADENOSŤ.
Nadradenosť vytvára pocit jedinečnosti a veľmi hlbokým spôsobom vzbudzuje
pocit, že ON je ten najmocnejší, že je len sám za seba a tak sa vytvára ODDELENOSŤ.
Tým, že ste oddelení, ste oddelení nielen od tých druhých, ale aj sami od seba, od
svojej podstaty a od Boha. Práve preto, aby ste vôbec dokázali s týmto pocitom oddelenosti
prežiť, potrebujete mať ako svoju súčasť, nedeliteľnú, neoddeliteľnú a nerozdeliteľnú súčasť,
pocit moci a nadradenosti nad druhými ľudskými bytosťami a nad všetkými bytosťami, ktoré
žijú na Matke Zemi.
Tým, že Vám strach zobral všetky poznania, ktoré boli vašou súčasťou a postupne vo
vás vytvoril až tento pocit oddelenosti, ktorý je spojený s nadradenosťou a mocou dosiahol to,
že Vás oddelil od Vášho pôvodného zdroja.
Nevnímate tak svoju prepojenosť, previazanosť medzi sebou, Matkou Zemou, Bohom
a Vesmírom.
A to je to, čo strach chcel dosiahnuť.
Pretože týmto spôsobom a v tejto polohe vás najjednoduchšie ovláda a manipuluje.
A dosiahol to, že nevidíte, nevnímate a necítite žiadnu súvislosť, žiadne prepojenie
a žiadne spojenie.
A tak Vás veľmi ľahko manipuluje a ovláda, a VY prijímate to, čo Vám predkladá ako
realitu života, ktorý žijete.
Teraz viete ako je to prepojené a previazané, a ako strach zmenil ľudské bytosti, ako
ich odpojil od svojej podstaty, ako ich odpojil od Matky Zeme, s ktorou boli prepojené a
spojené tak, ako je dieťa prepojené so svojou matkou, a ako ich odpojil odo MŇA.
Otázka : Prečo mnohí muži, ktorí majú ochraňovať svoje ženy a deti to nedokážu ?
Odpoveď : Keď muž nie je naučený milovať, tak nevie milovať. Keď je naučený, že
takýto spôsob správania je v poriadku, tak ho potom ďalej učí aj svojich synov.
To je tisíce rokov uložená tradícia a ukotvená ako vzorec správania mužov.
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Záleží to aj od matiek, ktoré dokázali, či nedokázali v svojich synoch tú Lásku vzbudiť.
Pretože, ak bol ich otec násilník, či grobian a tak sa k tej svojej žene správal, a tá žena si
nevážila samú seba, nevedela ani ona, čo je Láska, preto to nemohla naučiť ani svojho syna
a stále to tak išlo ďalej dookola a deje sa tak aj dnes.
To sú tie pocity nehodnosti a nelásky a keď má žena pocit, že si tú Lásku nezaslúži,
nedostala ju, nezažila ju, tak ju ani ona nemôže odovzdať svojmu synovi, lebo ju nemá.
Ona nevie čo je to milovať a toho jej syna, to potom nemal kto naučiť a on potom
preberie správanie svojich rodičov a potom sa tak aj on sám správa k svojej žene a deťom.
Tu sa nedá tých mužov priamo viniť, že sa nestarajú a že nechránia svoje ženy a deti, pretože
oni nevedia inak konať a nemali to vedieť ako inak a pre nich toto konanie je normou.
To, že sú všeobecne pomýlené role muža a ženy vo vašej spoločnosti, tak z toho
potom vyplývajú mnohé deformácie a tak máte zdeformované videnie poslania muža a ženy,
na základe čoho spoločnosť funguje a je potom rovnako zdeformovaná a ide to tak dlhé veky,
niekedy to ide smerom nahor a niekedy aj smerom nadol, ale stále je to vo veľmi veľkej
nerovnováhe, kde nie je ROVNOCENNOSŤ medzi mužom a ženou vo vašej spoločnosti.
A je veľmi dobre, že ženy ako bytosti, a v súčasnej dobe je toho čoraz viacej, že ženy
s tým pracujú a zaoberajú sa s tým. Lebo je to naozaj stále o neoslobodení svojho vnútra vo
forme ženy, pretože tá druhá strana, ktorá sa pripisuje mužom, ako bojovnosť, sila, pevnosť,
statočnosť a ochrana, teda vlastnosti muža, ktorých nositeľmi sú muži, sú vo vašej spoločnosti
vyzdvihované, ale medzi nimi tie ženské vlatsnosti sa nevyskytujú.
Preto muži veľmi ťažko prijímajú kvázi to slabšie pohlavie, ktoré, ale oni vedia, že je
vlastne silnejšie a preto sú ženy aj mužmi potláčené v ich strachu, že by ich ženy svojimi
vlastnosťami prevýšili a tak ich je potrebné silou zadupať.
Ale súčasťou každej ľudskej bytosti je vlastne aj tá forma muža, ale aj forma ženy,
len v tých rôznych životoch zažívajú jednu z tých foriem v postavení muža alebo ženy.
A keď v jednom z tých životov ten muž veľmi potláča, zatláča a utláča tú ženu, tak
potom, keď sa tá bytosť narodí ženou, tak vlastne byť ženou nevie, lebo toto všetko má
potlačené a nevie to uvoľniť. Ale na to sa to deje.
A vzťahy sú vlastne preto medzi mužmi a ženami v živote, aby ste sa to vzájomne
učili, aby keď si to v nasledujúcom živote vymeníte, aby ste sa posúvali na vyššiu úroveň, ale
nie vždy sa to tak udeje a niekedy sa ide aj dole, pretože ten druhý mu to vráti a tým svoje
vnútro zraňujú a uzatvárajú.
Treba to vidieť v horizonte času a množstve minulých životov, v ktorých sa to všetko
dialo. Ale keďže v dnešnej dobe máte termín „ vedomé žitie“ a kto to dokáže a snaží sa
prejsť cez to pochopenie a poznanie, tak môže ukončiť ten dlhodobý cyklus vracania si
vzájomných zranení a neprijatí, v podstate ale vlastných zranení, neprijatí a aj ublížení a krívd
a tak to vlastné uväznenie, môže 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 aj dokáže urobiť.
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