
Mužská energia  - 5.časť 
 

Otázka: A čo sa  v tomto prípade tu a teraz deje? 

Odpoveď: V energetickej rovine sú muž a žena absolútne rovnocenné bytosti, lebo žena sama 

bez mužskej energie - čiže  toho protipólu,  ten nový život nezrodí a platí to aj opačne.   

V tej energetickej rovine, ktorú nevidíte, táto ich rovnocennosť zostala zachovaná. 

Avšak v tej hmote tým, že žena povýšila samú seba nad muža, pretože ona je tou bytosťou, 

ktorá to dieťa vynosí a porodí, častokrát zobrala mužovi právo, aby aj on mohol prevziať 

zodpovednosť za nový život,  ktorý  spoločne s tou ženou zrodil.  

Žena toto právo a zodpovednosť preniesla sama na seba.  

Týmto bol porušený Vesmírny zákon slobodnej vôle, lebo nebola zohľadnená slobodná vôľa 

toho muža.  

Tým, že žena nerešpektovala slobodnú vôľu muža, tak ona sama energeticky vytvára 

nerovnocennosť, lebo tá žena považuje muža za menejcennú bytosť a ona sama je tou nadradenou 

bytosťou nad mužom, ktorá sama o tom novom živote, ktorý ale spoločne zrodili, rozhodne.  

Takýmto spôsobom sa začína vytvárať NEROVNOCENNOSŤ v tom opačnom postavení. 

Práve táto veľká pýcha ženy, ktorá túto NEROVNOCENNOSŤ vytvára, vytvorí potom 

energetické predpoklady k tomu, aby jej túto schopnosť – vynosiť a porodiť nový život, zobrala.  

A tak pýcha potom preklopí tú ženu do opačnej polohy, čiže do pozície obete, v ktorej sa 

v podstate ocitne každá žena, keď zistí, že nedokáže svojmu mužovi, ktorý sa stane jej manželom a 

ktorého miluje, porodiť dieťa. 

 V tom konkrétom živote jej, ale nebude zvedomená skutočnosť, že v tom predchádzajúcom 

živote ona sama odoprela život dieťaťu, ktoré s týmto mužom v tom minulom živote zrodila.  

Vždy sa k vám energeticky vráti naspäť to, čo ste sami vytvorili, aby ste mohli prijať dôsledky 

energií a skutkov, ktoré  vy sami tvoríte a ktoré ste v celej línii času svojho bytia vytvorili.  

Avšak nemusí sa tak stať v tom jednom a konkrétnom živote, kedy ste tie energie vytvorili. 

 Samozrejme tým, že sa žena preklopí do pozície obete a vníma potom samú seba ako 

menejcennú bytosť vo vzťahu k svojmu manželovi, tak opäť tým, ako ona sama tvorí energie, 

podporuje vytváranie NEROVNOVÁHY a NEROVNOCENNOSTI  na Matke Zemi.  

Aby ste to zmenili, potrebujete prijať ZODPOVEDNOSŤ za svoje 

konanie, rozhodnutia, slová a myšlienky v tých širších súvislostiach a začať vnímať každý 

život, ktorý sa zrodí ako posvätný, aby vám v konečnom dôsledku tento dar života, nebol potom 

odopretý a vy ani nebudete vedieť vnímať, že ste si to sami pre seba vytvorili. 

Toto všetko sú procesy, ktoré sa samozrejme dejú a pôsobia dlhodobo v čase.  



Častokrát nie sú postrehnuteľné v priebehu jedného konkrétneho ľudského života, 

avšak v súlade s Vesmírnym zákonom zachovania energie, ktorého podstatou je to, že sa žiadna 

energia nikdy nestratí, pôsobia potom na vás samých cez kolektívne vedomie ľudstva, do 

ktorého tie vzorce správania zapisujete a z ktorého si ich potom následne v  ďalších životoch 

načítavate a prijímate ich do svojho nevedomia a potom podľa nich konáte.  

Tieto zmeny v ľudskej spoločnosti a v správaní ľudí, ktoré dnes vy sami energeticky 

vytvárate sa ako dôsledok vašich skutkov prenesú do nasledujúcich generácií. 

Práve v tých ďalších generáciách potom môže prísť k zmene hormonálneho systému nie 

len u žien, ale samozrejme aj u mužov, čo vám ako dôsledok prinesie stratu schopnosti 

obnovovať a rodiť nový život na Matke Zemi.  

Je pre vás dôležité, ak si to uvedomíte, pretože situácie,  ktoré dnes žijete, sú dôsledkom 

energií, ktoré ste v predchádzajúcich storočiach vy sami vytvárali.  
 

Ak si to dokážete uvedomiť a prijať za to ZODPOVEDNOSŤ, môžete to začať 

energeticky meniť sami pre seba a aj pre tie budúce generácie, ktoré na Matku Zem prídu, 

pretože je dôležité a potrebné, aby ste vrátili späť ÚCTU k ŽIVOTU ako takému, aby zostal 

zachovaný ten vnútorný mechanizmus pôsobenia mužskej a ženskej energie, ktorý zatiaľ 

nedokážete vidieť,  v ROVNOVÁHE. 

Kritériom, aby zostala zachovaná ROVNOVÁHA  je ÚCTA k ŽIVOTU.  

Príliš rýchlo však ÚCTU k ŽIVOTU začínate ako ľudské bytosti aj celá spoločnosť v tej 

prejavenej forme hmoty strácať.  

Potrebujete ju vrátiť späť do svojich životov, aby mohla zostať zachovaná tá vnútorná krehká 

rovnováha, rovnocennosti mužskej a ženskej energie, ktorú zatiaľ nevidíte.  

Obnovenie ROVNOCENNOSTI a ROVNOVÁHY  na Matke Zemi vám samozrejme 

v tej hmote bude trvať dlhší čas a aby ste to mohli urobiť, potrebujete najprv vrátiť SAMI 

SEBE  tú ÚCTU k ŽIVOTU. 

Práve ÚCTA k ŽIVOTU je to pojítko a prepojenie, energetickej roviny, ktorú zatiaľ 

nevidíte a tej roviny hmoty, ktorú vnímate a  v ktorej sa pohybujete.  

Aby sa vám – ľudským bytostiam podarilo, obnoviť ÚCTU k ŽIVOTU na Matke Zemi, 

je potrebné, aby ste sa vrátili k POKORE.  

Oscilujete totižto medzi dvoma energetickými rovinami pýchy a buď sa nachádzate 

v energetickej rovine prejavenej pýchy nadradenosti, povýšenosti, nadutosti a chamtivosti 

alebo sa preklápate do jej skrytej formy - čiže do pozície pýchy obete, ale ani v jednej z týchto 

polôh pýchy, nie je vašou súčasťou pokora a práve preto neviete obnoviť a vrátiť späť na 

Matku Zem  ÚCTU k ŽIVOTU ako takému.  

Toto je uzatvorený kruh. 



Skutočnosť, že sa vám nedarí, aby se sa preklopili do POKORY, súvisí s tým, že 

nedokážete prijať ZODPOVEDNOSŤ za  všetky svoje myšlienky, slová, rozhodnutia, skutky, 

pocity a emócie, ktoré tvoríte v tých širších súvislostiach.  

Tým, že neprijímate túto ZODPOVEDNOSŤ, nedokážete vidieť dôsledky tých energií, 

ktoré vy sami tvoríte a tak nevidíte dôsledky, ktoré ste vytvorili svojimi myšlienkami, slovami, 

rozhodnutiami, skutkami, pocitmi a emóciami. 

Práve táto skutočnosť, že to v zaslepenosti vlastnou pýchou nevidíte, vám potom bráni 

prijímať svoju ZODPOVEDNOSŤ.  

Práve preto neviete prijať to, čo k vám do života prichádza a neprijímate ani to, že ste 

si to sami pre seba vytvorili a tak oscilujete v tých krajných polohách pýchy a preklápate sa 

z pýchy nadradenosti a moci do  pýchy obete.  

Toto je uzatvorený kruh, v ktorom sa pohybujete. 
 

Tak sme sa znovu dostali k tomu, čo je alfou a omegou toho, aby ste dokázali tie veci 

v svojich životoch zmeniť a to je tá skutočnosť, že začnete prijímať svoju vlastnú 

ZODPOVEDNOSŤ,  ale nie ZODPOVEDNOSŤ tých druhých. 

Ak to dokážete urobiť, tak  týmto začnete sami v sebe všetko meniť.  

Je ilúziou si myslieť, že ako spoločnosť vrátite späť ÚCTU k ŽIVOTU, ak ju nebudete 

mať vy sami ako jednotlivci.  

Takže v prvom rade potrebujete začať sami od seba a každý jeden z vás si potrebuje 

navrátiť späť  ÚCTU k ŽIVOTU a až potom ju bude mať aj celá vaša ľudská spoločnosť.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


