
Mužská energia  - 2.časť 

Je to pre mňa veľmi mätúce, lebo je to veľmi zvláštna tá energia, ktorá sa navonok sa tvári, 

že je krásna, nežná a láskavá, ale za tou maskou, ako keby mala pripravené dýky.  

Niečo tam nie je v poriadku, ale neviem to zatiaľ rozoznať.  

Stratil som však ten pocit istoty a bezpečia.  

Všetky tie bytosti, ktoré dole na mňa čakali, aby ma z tej drevenej stoličky  na húpačke 

vyhodili, teraz po mne niečo chcú.  

Dávajú mi rôzne príkazy, rady, poučenia, ale nič z toho nie je to, čo som tak dlho robil.  

Je to energia, na ktorú nie som zvyknutý.  

Tá energia je pre mňa veľmi zvláštna, taká neuchopiteľná.  

Je klzká ako úhor a vie sa vyšmyknúť.  

Ja ju však potrebujem držať v rukách, tak ako tie laná, ktoré mi dali tú istotu.  

A veľmi rád by som sa vrátil na tú húpačku, aby som mohol ísť v rytme, ktorý poznám.  

A aby som si tam aj oddýchol.  

Avšak tá energia mi hovorí, že mi to už nedovolí, aby som sa mohol na tú húpačku posadiť. 

Energia mi povedala, že odteraz už má tú húpačku v svojej moci a že sa už prestanem húpať 

a musím robiť všetky veci tak, ako mi ona povie.  

Ale ja to tak neviem. Ona však nerozumie tomu, že to tak neviem.  

Ja potrebujem ísť podľa seba. Neviem tú energiu vôbec vnímať.  

Viem vnímať iba ten pohyb, viem vnímať energiu pohybu, tomu rozumiem.  

Som stále veľmi, veľmi, veľmi  unavený.  ( Zase som zaspala.) 

Tá druhá energia nechce prijať skutočnosť, že JA som iný.  

JA mám svoj smer pohybu, svoju podstatu, ktorá mi bola  a je mi daná, s ktorou fungujem a 

ktorú potrebujem.  

JA neviem fungovať ako tá druhá energia, ktorá sa rýchlo mení, premieňa svoje tvary, dokáže 

byť nesmierne rozmanitá a premenlivá, aj klzká zároveň a vie sa vyšmyknúť.  

JA ako energia som stála, pevná a istá a držím ten smer, ktorým kráčam.  

Možno, že som stále ten istý a nie som pestrý a môžem sa zdať byť veľmi jednotvárny, ale 

pre mňa je to ISTOTA.  

Pre mňa je ISTOTA práve to, že som nemenný.  

Môžem sa vždy na moju energiu spoľahnúť.  

Nerozumiem tým zmenám, ktoré vytvára tá druhá tvárna energia.  

JA neviem vytvoriť tak veľa  rôznorodých foriem, ktoré vytvára tá druhá energia.  

JA mám len jeden smer pohybu, ktorým dokážem ísť stále vpred.  



 

(Hovorí mužská energia)  

Som ako hora, ktorá stojí na svojom mieste a vy viete, že ju tam nájdete.  

Nájdete ju tam vždy, lebo JA som ISTOTA.  

Keď sa k tej hore vyberiete,  tak viete že tam bude stáť.  

Pohybujem sa pomaly, veľmi pomaly.  

Aj keď navonok na tej húpačke sa vám môže javiť ten pohyb rýchly, ale v tom vnútri som 

nemenný a to je tá ISTOTA. 
 

JA som ten pevný obal, ktorý vytvára škrupinu, ktorá potom vytvorí ochranu a to je tá 

ISTOTA, ktorá vo vnútri tohto obalu vytvorí priestor pre tú premenlivú energiu, ktorá dokáže 

rýchlo meniť svoj tvar.   

Práve týmto sme úplne iní a sme rozdielni, ale každý z nás je stvorený z rovnakej 

podstaty, z energie lásky, ktorá je rovnaká pre obidve formy tejto energie.   

Tým, že každá z týchto dvoch energií má inú úlohu, prejavuje sa iným spôsobom.    Iným 

spôsobom vibruje a tak tej forme dáva iný tvar a samozrejme aj iné vlastnosti.      

Každá má iné schopnosti prejavu.  

Každá má iné dary, ktoré sú jej súčasťou, rôzne prednosti, ale v tej podstate, z ktorej sa 

vytvorili a zrodili,  sú si navzájom ROVNOCENNÉ.  

Práve v tej rozdielnosti sa dopĺňajú, lebo ten obal, ktorý vždy s istotou vytvorím, určuje 

bezpečný priestor tej premenlivej energii, ktorá dokáže meniť svoj tvar práve v tom bezpečnom 

priestore, aby sa nestratila, neroztiekla, nerozplynula.  

Ak by ten bezpečný priestor nebol, môže sa rozliať a tak stratiť časť seba samej.  

Práve tým, že tie energie sú rozdielne a majú iné schopnosti, nedokážu robiť rovnaké 

veci a to je dobré, keď si začnete uvedomovať a rešpektovať sa navzájom.  

Práve preto, že držím ten smer, aby som dokázal vytvoriť ten bezpečný priestor, 

v ktorom tej premenlivej energii dokážem dať ten pocit ISTOTY, ale nedokážem vnímať 

všetky tie odtiene vibrácií, ktoré tá tvárna a nesmierne premenlivá energia tvorí a je to tak 

preto, že ich neviem zachytiť, keď stále  držím ten svoj smer.  

V súčasnom svete plnom rôznych očakávaní pravidiel zákazov a príkazov, je  pre mňa – muža 

veľmi náročné, unavujúce a  vyčerpávajúce držať tento svoj smer a zároveň vnímať všetky odtiene 

energií, ktoré tá premenlivá energia, ktorej ten bezpečný priestor vytváram, tvorí. 

Navonok to vôbec nevnímate a ani si to neuvedomujete, ale úlohou  muža  a mužskej 

energie, je tvoriť ten bezpečný priestor pre zachovanie života tu na Matke Zemi.   

Preto je moja vibrácia stabilná, pomalá, láskavá a nemenná. 



Je mojou úlohou - čiže úlohou mužskej energie dokázať ju zachovať, aby ten bezpečný 

priestor táto energia stále dokázala tvoriť zo svojho vnútra.  

Aj keď navonok sa vám môže zdať, že jej prejav môže byť veľmi rýchly a to je ten kontrast 

a paradox, ktorý však nevidíte, pretože on nie je viditeľný prostredníctvom vašich fyzických očí.  

Vy ľudia vnímate len ten dôsledok, ktorý sa potom prejaví v tej hmote.  

Skúste si teraz ten paradox uvedomiť.  

Som veľmi stabilný, pomalý a nemenný v svojom vnútri.  

Som taký od počiatku vekov, pretože v tom je tá ISTOTA a mojou úlohou je práve tú 

ISTOTU vytvoriť.  

Avšak ten vonkajší prejav je veľmi rýchly, až sa vám môže zdať, že je agresívny, ale 

práve preto, aby tá ISTOTA mohla byť zachovaná, je potrebné častokrát konať rýchlo. 

Práve v tých kontrastoch potrebujem ako keby eliminovať tie vonkajšie vplyvy, ktoré 

vytvára tá druhá premenlivá energia, ktorá sa dokáže zase veľmi rýchlo meniť.  

Ale vonkajší prejav tej druhej energie býva oveľa pomalší a je nežnejší, láskavejší, taký 

ako keby húpajúci, avšak tá jej vnútorná premena je naopak veľmi rýchla.  

Aby som si dokázal zachovať svoju vnútornú vibráciu stále rovnakú, jednoducho 

eliminujem veci a energie, ktoré by ju rozkmitávali. 

A nie je to nič osobné, ale najjednoduchší spôsob je, že eliminujem energie, ktoré ku mne 

prichádzajú práve od tej opačne premenlivej formy energie, aby moja vibrácia – tá  vnútorná 

vibrácia, zostala nemenná.  

Ten vonkajší prejav, ktorý vy potom vidíte a vnímate je ten, že muž počuje len to, čo on 

sám chce a práve preto muž častokrát žene povie, že mu ona niečo nepovedala.  

Ale práve toto je moja ochrana.  

Ochrana môjho vnútra, ktoré nie je pre vás viditeľné a je dôležité, aby ono zostalo nemenné.  

Ak dokážete prijať práve tú rozdielnosť vnútorného fungovania týchto dvoch energií, 

od ich vonkajšieho prejavu a hoci to nevidíte, dovolí vám potom vaša VIERA prijať, že ten 

energetický svet funguje iným spôsobom, ako vy vnímate dôsledky jeho fungovania a jeho 

prejavy v tej hmote a tak budete mať navzájom k sebe viacej  SÚCITU. 

 To v praxi znamená, že vám táto skutočnosť prestane prekážať.  

Ak na jednej strane prestane byť pre ženu problém, ak to svojmu mužovi zopakuje toľkokrát  

koľkokrát to bude potrebné, aby tú informáciu energeticky mohol prijať a rovnako na druhej strane 

prestane mužovi vadiť, ak mu žena povie, že mu tú informáciu už povedala, pretože bude chápať, že 

sa tak naozaj stalo, len v čase keď mu ju povedala, tak on ju nedokázal prijať, pretože jeho vnútro ju 

energeticky eliminovalo.  


