
Mužská energia  - 4.časť 

Uvedomte si, že pokiaľ v tom vnútornom energetickom svete, ktorý zatiaľ nevidíte 

svojimi fyzickými očami,  zostane zachovaná rovnováha medzi mužskou a ženskou energiou, 

tak sa im to nikdy nepodarí.  

Ak však vy sami zmeníte túto rovnováhu pôsobenia mužskej a ženskej energie v tom vnútri, 

čiže v tej energetickej rovine, nebudú potrebovať tieto bytosti žiadne lieky ani iné prostriedky k tomu, 

aby sa táto schopnosť, čiže vynosiť a porodiť dieťa, u žien postupne stratila.  

Ten vnútorný energetický svet sa prejaví do toho vášho hmotného sveta, ako dôsledok tejto 

zmeny, pretože nastane hormonálna zmena u žien a oni stratia schopnosť vynosiť a porodiť ten nový 

život, pretože sa energeticky plne preklopia do mužskej energie.  

Nový život sa na Matke Zemi rodí v JEDNOTE, spojením protikladov, takže dve mužské 

energie nový život nikdy nezrodia a rovnako  platí, že  ani dve ženské energie ten nový život 

nezrodia.  

Rovnako by sa tak stalo, ak by sa mužská energia preklopila do ženskej energie.  

Tá rovnováha je veľmi krehká.  

V tom hmotnom fyzickom svete ste túto krehkú ROVNOVÁHU porušili práve tým, že 

ste v svojej pýche vytvorili hierarchiu moci, ktorá vám priniesla NEROVNOCENNOSŤ 

a zobrala ÚCTU k životu.  
 

Teraz sa vrátim k ďalšej energetickej rovine.  

Myslíte si, že to nie je problém, pretože viete zrodiť ten nový život aj v laboratórnych 

podmienkach. Avšak  uvedomte si, že k tomu, aby sa ten nový život narodil, je to žalostne málo.  

Je tu potrebná úloha ženy, ktorá je na  Matke Zemi nezameniteľná, pretože iba ona dáva ten 

priestor a možnosť k tomu, aby ten nový život v nej narástol a mohol sa narodiť.  

Aj keď dokážete zrodiť ten nový život v laboratórnych podmienkach, zmenou hormonálneho 

systému u žien, dôjde k tomu, že nebudú schopné tie deti vynosiť a porodiť.  

A práve túto schopnosť, tá hormonálna zmena ženám zoberie.  

Život ako taký je  veľkým darom.  

Preto je dar života naviazaný na rovnováhu, ktorá je zámerne tak krehká. 

Je to tak práve preto, aby ste si to mohli ako ľudské bytosti uvedomiť, keď sa odchýlite na 

jednu alebo druhú stranu, lebo tým, že túto krehkú rovnováhu porušíte, strácate dar života.  

Vždy keď sa ako ľudstvo vychýlite na jednu alebo druhú stranu a stratíte ÚCTU 

k ŽIVOTU, dostávate potom možnosť, aby ste si to práve cez uvedomenie toho, aký je život 

nesmierne vzácny dar, mohli prinavrátiť sami sebe späť, prostredníctvom vášho uvedomenia 

a toho, že prinavrátite späť do svojho života ÚCTU k ŽIVOTU ako takému. 



Práve táto ÚCTA k ŽIVOTU vám vráti späť ROVNOCENNOSŤ do vašej spoločnosti, 

pretože pochopíte, že hoci tá žena je menšia, slabšia a oveľa krehkejšia, pre zachovanie života 

na zemi je rovnako potrebná ako ten muž a preto si uvedomíte, že pre zachovanie života sú muž 

aj žena ROVNOCENNÉ bytosti. 

Toto je uzatvorený kruh. 
 

Poviem vám to ešte raz. 

Takže práve tá skutočnosť, že vám táto nerovnováha, ktorú ste vy sami vytvorili ako 

dôsledok zoberie schopnosť porodiť nový život na Matke Zemi, tak vám to pomôže uvedomiť 

si, aký nesmierny veľký dar je život ako taký a to vám prinavráti ÚCTU k ŽIVOTU, ktorá vám 

opäť do vašej spoločnosti pomôže vrátiť späť ROVNOCENNOSŤ, čím opäť obnovíte 

rovnováhu a harmóniu bytia na Matke Zemi. 

Toto je uzatvorený kruh. 
 

Otázka : Ako sa z toho všetkého dostať von? 

Odpoveď:  Je to trpká cesta poznania pre tie generácie ľudských bytostí, ktoré ňou prejdú. 

Ale je to tak preto, že práve to uvedomenie daru nového života, to ľudstvo ako také potrebuje prijať. 

V súčasnosti ste si žiaľ prestali vážiť dar života a to rovnako muži aj ženy.  

Skutočnosť, že si muži nevážia dar života, sa v tej prejavenej hmotnej forme v ľudskom svete, 

prejavuje vo vojnových konfliktoch.  

Skutočnosť, že si ženy prestali vážiť dar života, sa v tom hmotnom prejavenom svete 

prejavuje, v spôsobe neprijatia nového života, ktorý sa v tej žene zrodí a potom táto žena podstúpi 

interupciu a neumožní tomu novému životu, ktorý k nej prichádza, aby sa narodil.  

V obidvoch prípadoch je to prejav nesmierne veľkej neúcty k životu ako takému.  

Toto je energetická rovina.  
 

Teraz si zoberte ako to vnímate vy ako ľudia a vaša ľudská spoločnosť v tej hmote.                

Jednak je pre vás úplne v poriadku, že vo vojnách zomierajú ľudia a rovnako je pre vás úplne 

v poriadku, keď sa žena rozhodne pre interupciu a žiaľ je to súčasťou v celej ľudskej spoločnosti. 

Namiesto toho, aby ste začali svoje deti učiť prijímať ZODPOVEDNOSŤ za prejavy 

svojho fyzického tela v partnerských vzťahoch, otočili ste to opačným smerom a otvorili ste 

cestu voľnej sexualite, v ktorej nie je potrebné, aby ani muži a ani ženy prijímali zodpovednosť 

za svoje konanie, pretože ako spoločnosť, ste im ponúkli prostriedok na riešenie nežiadúcich 

dôsledkov tohto voľného sexuálneho správania vo forme interupcie.  

Tým ste zase dosiahli to, že ľudské  bytosti prestali prijímať zodpovednosť za svoje správanie 

v partnerských vzťahoch a prostredníctvom interupcií sa zväčšuje a znásobuje neúcta k životu ako 

takému na Matke Zemi.  



 

Je tu ďalšia energetická rovina, ktorá ako dôsledok prináša do ľudskej spoločnosti tú 

skutočnosť, že toto voľné sexuálne správanie berie mužom úctu k žene ako takej a  posúva ženu do 

roviny nástroja prostredníctvom, ktorého si muž uspokojuje svoje sexuálne potreby  

V tomto prípade potom muž prestáva ženu vnímať ako ROVNOCENNÚ BYTOSŤ, s ktorou 

spoločne v posvätnej JEDNOTE môže zrodiť nový život. 

Takýmto správaním muž prestáva prijímať zodpovednosť za to, či sa ten nový život zrodí 

alebo nie, lebo ak je nechcený, riešením je interupcia.  

Je to veľmi nebezpečné správanie, ktoré vytvára také vzorce správania, ktoré sa zapisujú do 

vašich nevedomých rovín a zároveň aj do kolektívneho vedomia celého ľudstva a nasledujúce 

generácie ho automaticky prijímajú a načítavajú z kolektívneho vedomia ľudstva, čím stále viacej 

a viacej strácate  ÚCTU k ŽIVOTU ako takému. 

Rovnako nie je správne ani dogmatické zakazovanie prirodzenej sexuality človeka, ktoré 

cirkev zaviedla v stredoveku, ale rovnako sa mýlite, ak si myslíte, že je v poriadku tento absolútne 

voľný sex, ktorý ste ako spoločnosť prijali v súčasnosti.  

Potrebujete sa vrátiť na tú zlatú strednú cestu, aby ste mohli navrátiť ÚCTU k ŽIVOTU 

a ROVNOCENNOSŤ  muža a ženy tu na Matke Zemi. 

Skutočnosť, že sa tak stále nedeje, súvisí s tým, že neprijímate za svoje konanie 

ZODPOVEDNOSŤ v tých širších súvislostiach, pretože každý život, ktorý sa zrodí skrze muža 

a ženu, má svoje poslanie, s ktorým na Matku Zem prichádza.  

Preto je potrebné prijať ZODPOVEDNOSŤ za to, že ten nový  život bol zrodený a to 

v rovnakej miere mužom aj ženou, pretože z tohto pohľadu sú to absolútne ROVNOCENNÉ 

bytosti a uvedomte si, že vaša vnútorná energetická rovina toto poznanie má.  

Avšak v rovine hmoty, v ktorej ako ľudské bytosti žijete, ste toto poznanie stratili a ani ho 

nemáte vo svojom vedomí.  

Je potrebné, aby ste si uvedomili, že v súčasnej spoločnosti sa žena ako taká častokrát 

postavila do mužskej energie a prisvojila si právo rozhodovať o novom živote sama bez partnera, 

s ktorým ten nový život zrodila.  

Je to postavené na tom presvedčení, že žena ako bytosť má ten dar nový život vynosiť 

a porodiť a preto si prisvojila to právo rozhodnúť o tom sama.  

Ale nie je to tak!  

 


