
Mužská energia  - 3.časť 

Vaša VIERA, že to tak je a takýmto spôsobom tie energie spolu fungujú a spolupracujú, 

potom umožní, aby vaše ego prestalo vo vás vytvárať hnev voči svojmu partnerovi a práve cez 

ten SÚCIT, ktorý vám zostane v srdci, vám potom umožní, že budete mať v živote viacej radosti 

zo vzájomného spolužitia medzi mužom a ženou.  

Tá rozdielnosť je potrebná k tomu, aby sa ten nový život mohol opakovane na Matke Zemi  

rodiť a vznikať.  

(Hovorí mužská energia)  

Ak by som nevytvárala tu istotu, to bezpečné prostredie, v ktorom tá protichodná energia ten 

môj protipól môže ten nový život rodiť, roztiekla by sa všade, pretože by nemala hranice a tak by ten 

nový život nezrodila, pretože tým, že by sa roztiekla a rozplynula, nedokázala by v sebe koncentrovať 

tú silu na zrod toho nového života. 

A preto vedzte, že hoci muž je ten, kto je vo vašej spoločnosti akčný, výbušnejší a rýchlejší, 

tak vnútorne JA ako tá mužská energia som veľmi pomalá, kľudná a stála, lebo JA som tá ISTOTA, 

ktorá tvorí to bezpečné prostredie a korá ho určite vytvorí k tomu, aby ten nový život práve tá 

premenlivá a rýchlo sa meniaca ženská energia v sebe zrodila.  

Ak pochopíte tento rozdiel medzi hmotným svetom, ktorý vidíte svojimi fyzickými očami 

a energetickým svetom, ktorý je pred vaším fyzickým zrakom ukrytý, dokážete mať navzájom 

jeden k druhému oveľa viacej pochopenia, súcitu, rešpektu a empatie.  

Stanete sa tak tolerantnejšími, láskavejšími, milosrdnejšími a pokornejšími ľudskými  

bytosťami.  

Toto všetko vám vráti späť tú hlbokú úctu k sebe navzájom aj k životu ako takému, 

pretože pochopíte a prijmete tú podstatu jeho tvorenia a najmä si hlboko v sebe uvedomíte, čo 

je potrebné k tomu, aby ten život tu na Matke Zemi vôbec mohol byť.  

Táto ÚCTA vám vráti späť ROVNOCENNOSŤ.  

ROVNOCENNOSŤ v tom širšom slova význame, v ktorom dokážete chápať aj tú 

nesmiernu rozdielnosť a to, že tá rozdielnosť v tej ROVNOCENNOSTI potom prináša aj tie 

absolútne rozdielne prejavy v tej hmote, ktoré vás stále  iritujú, rozčuľujú a hnevajú.  

Práve týmto pochopením eliminujete vytváranie energií odporu a neprijatia tých 

druhých bytostí, čo vo vás spätne vytvára a podporuje pýchu nadradenosti jedných nad 

druhými, ktorá vytvorila vo vašej spoločnosti NEROVNOCENNOSŤ.  

Práve energia tejto NEOVNOCENNOSTI vám potom zobrala tú hlbokú ÚCTU medzi 

vami navzájom a ÚCTU k životu ako takému.  

Toto je uzatvorený kruh. 
 



Práve tým, že mužská aj ženská energia zostávajú v tej hlbokej podstate v tom svojom 

vnútri stále rovnaké, tak napriek tomu, že ste zmenili tie vonkajšie prejavy a vytvorili ste na 

Matke Zemi NEROVNOCENNOSŤ, je vám stále umožňované, aby ste obnovovali a rodili nový 

život na Matke Zemi. 

Avšak nedeje sa tak preto, že to vy- ľudské bytosti v tom vonkajšom prejave toho 

hmotného sveta tak chcete, ale deje sa tak preto, že tie energie vo svojom vnútri zostali stále 

rovnaké a nezmenili sa, pretože ten vnútorný energetický svet na rozdiel od toho vonkajšieho – 

hmotného,  si tú ROVNOCENNOSŤ a tú hlbokú ÚCTU  k životu zachoval. 

A zachoval si tú ROVNOCENNOSŤ a ÚCTU práve preto, že to svojimi fyzickými očami 

nevidíte a tak vám nebolo dovolené, aby ste to aj tam mohli zmeniť.  
 

Otázka:  A čo s tým môžeme urobiť?  

Odpoveď: Tým, že ten vonkajší svet, to znamená ten prejav v tej hmote, ste zmenili 

vytvorením tej NEROVNOCENNOSTI  a NEÚCTY k životu ako takému, stratili ste tú 

pôvodnú harmóniu bytia, ktorá tu na Matke Zemi bola aj v tej hmote a tak ste v tom hmotnom 

prejave  vytvorili nerovnováhu.  

Dôsledky tej vytvorenej nerovnováhy v tom svojom hmotnom svete stále žijete.  

Práve preto sa stále hneváte.  

Práve preto vás iritujú a rozčuľujú tie rozdielne prejavy pohlaví.  

Chýba vám to poznanie a pochopenie ako to funguje energeticky jednak v tom vnútri a 

to je to čo nevidíte, ale chýba vám pochopenie aj v tej prejavenej forme hmoty a preto 

vytváraním tých energií  hnevu, odporu a neprijatia to stále podporujete.  

 Toto je uzatvorený kruh. 
 

Tá zmena je možná len vtedy, keď ten vonkajší prejav, to znamená tú hmotu, ktorú 

dokážete vidieť svojimi fyzickými očami, dokážete energeticky dostať do súladu s tým ako to 

funguje vo vnútri, teda tam kde to nedokážete vidieť. 

Tá mužská energia je tá ISTOTA.  

Mužská energia je ako tá hora, ktorá pevne stojí na zemi, na danom mieste.  

Ženská energia je ako voda, ktorá prúdi a je prispôsobivá a keď príde k tej hore, tak ju 

obíde a v krajine vytvára rôzne meandre, ktorými obchádza prekážky, čiže tie pevné miesta, 

istoty, ktoré tá mužská energia, ako tie hory vytvorí.  

Teraz si predstavte, že tá ženská energia, ako tá voda, prestane plynúť a povie si, že ona tú 

horu neobíde, ale že ona prejde cez tú horu a tak začali spolu bojovať.  

Ako dlho bude trvať, kým voda prejde cez tú horu? 



Môže ju buď preraziť, alebo môže hromadiť tú vodu tak dlho, až bude voda vyššia ako tá hora, 

aby sa cez ňu preliala.  Ale to môže trvať nesmierne dlho a  tak za tú horu už nepríde žiadna vlaha. 

Dôsledkom toho je skutočnosť, že za tou horou všetok život zahynie, pretože sa mu nedostane vlahy, 

ktorá ho dokáže vyživovať.  

Práve toto sa začalo diať vo vašej ľudskej spoločnosti. 

Je to obraz toho, ako ženy nepochopili svoju úlohu a poslanie na Matke Zemi, pretože  

ROVNOCENNOSŤ nie je ROVNOPRÁVNOSŤ.  

ROVNOPRÁVNOSŤ vám nikdy, nikdy, nikdy neprinesie ROVNOCENNOSŤ. 

 Zároveň je to energeticky nesmierne náročné pre tú vnútornú energetickú rovinu, ktorú 

svojimi fyzickými očami nevidíte.  

Preto som vám na začiatku tohto posolstva ukázal, ako je nesmierne unavená a vyčerpaná tá 

pôvodná mužská energia, ktorá na Make Zemi bola zrodená. 

Pôvodná mužská energia je vyčerpaná a unavená preto, lebo namiesto toho, aby mohla 

napĺňať svoje poslanie a vytvárať tú ISTOTU a BEZPEČIE k tomu, aby tá tvárna, pohyblivá 

a nesmierne premenlivá ženská energia, mohla rodiť nový život v svojej nekonečnej rozmanitosti, tak 

tá mužská energia v súčasnosti s tou ženskou energiou bojuje.  

Bojuje o zachovanie seba samej.  

Bojuje o zachovanie svojho poslania na Matke Zemi. 

Ak to žena ako taká nepochopí a postaví samú seba do mužskej energie, znemožní 

obnovovanie života na Matke Zemi, lebo prestane byť ako žena schopná ten život na Matke 

Zemi zrodiť, vynosiť ho a porodiť a tak ho obnovovať.  

Nový život sa na Matke Zemi rodí cez ženu.  

A práve preto to má nesmierne veľký dopad  v tej rovine hmoty.  

Ten obraz, ktorý som vám s tou horou a riekou povedal, v tej hmote sa prejaví takým 

spôsobom, že ako dôsledok prinesie  zmenu hormonálneho systému u žien a tým, že sa ženy postavia 

do mužskej energie, prestanú byť schopné ten nový život vynosiť a porodiť.  

Samozrejme, že tu sú aj mnohé ďalšie energetické vplyvy, ktoré vám prináša energetická 

rovina  pýchy, nadradenosti a moci, ktorá vytvorila hierarchiu moci na Matke Zemi.  

Tak ako som vám v minulosti  vysvetlil, že sú na Matke Zemi bytosti, ktoré sa snažia získať 

kontrolu nad vodou, ktorá je zdrojom života na Matke Zemi, tak sú tu bytosti, ktoré sa snažia získať 

kontrolu nad touto schopnosťou žien v tom hmotnom svete.  

Viete, že z vody vznikol ŽIVOT, mnohotvárny a nekonečne rozmanitý a všetky formy života 

vznikli vo vode, pretože voda dokáže mať akýkoľvek tvar a rovnako to platí aj pre ženskú energiu, 

ktorá je rovnako rozmanitá a premenlivá ako voda.  


