
Mužská energia  - 6.časť 

Poviem vám ďalší príklad, na ktorom môžete lepšie pochopiť, čo vám chcem povedať. 

Namiesto toho, aby ste učili deti prijímať ZODPOVEDNOSŤ za svoje sexuálne správanie, 

„vynašli ste prostriedok- vakcínu“ k tomu, aby ste ochránili ženy pred rakovinou krčka maternice.    

Následne ste urobili kampaň, že je potrebné, aby sa mladé ženy a dievčatá ešte pred prvým 

sexuálnym stykom dali zaočkovať touto vakcínou, ktorá ich ochráni pred rakovinou krčka maternice.  

Keby ste ich však naučili k zodpovednému prístupu k svojmu sexuálnemu správaniu, toto 

očkovanie by nebolo potrebné, pretože by mladé ženy nemenili svojich sexuálnych partnerov.  

Je potrebné, aby si ženy vedome uvedomili, že keď sa žena spojí s mužom, tak jeho energia 

v nej už zostane po celý jej život. 

Zároveň by tak mali oveľa väčšiu úctu sami k sebe a k svojmu fyzickému telu, pretože by si 

uvedomovali jeho posvätnosť a ten nesmierny dar, ktorý ako žena dostali, že môžu zrodiť, vynosiť 

a porodiť nový život, ktorý bude zrodený vo vzájomnej, hlbokej a posvätnej láske, s mužom ktorého 

milujú ako rovnocenného partnera a s ktorým svoje dieťa spoločne zrodia.  

Prestali by dávať svoje telo novým a novým sexuálnym partnerom pre ich a aj vlastné 

uspokojenie. Práve naopak začali by vnímať akt spojenia muža a ženy ako najvyšší prejav ich 

vzájommnej lásky a nie ako akt uspokojenia potrieb svojho fyzického tela. 

A pretože v tomto prípade by tých partnerov vôbec nebolo veľa, nepotrebovali by žiadne 

očkovanie touto vakcínou. 

Avšak toto svojich potomkov neučíte a práve naopak všade je propagovaná voľná láska 

a uspokojovanie sexuálnych potrieb muža aj ženy a spojenie muža a ženy nie je vnímané ako akt 

Posvätnej Lásky medzi mužom a ženou. 

Preto niektoré mladé ženy prijali toto očkovanie ako prostriedok k tomu, aby mohli mať 

množstvo sexuálnych partnerov, lenže dôsledky použitia tejto vakcíny sa prejavia až v dlhodobom 

pôsobení a horizonte mnohých rokov.  

To znamená, že nie je vopred známe ako tá vakcína bude v čase pôsobiť, keď je týmto mladým 

ženám aplikovaná a ako ona ovplyvní ich fyzické telo a ich zdravie, bude zrejmé až o niekoľko 

desaťročí.  

A tak sa nemôžete čudovať tomu, že v súčasnosti je veľké množstvo mladých žien, ktoré si 

chcú so svojím manželom/partnerom založiť rodinu, ale  nie sú schopné tie deti donosiť a porodiť.  

A tak je množstvo potratov, ktoré sú nechcené, pretože práve ten krčok maternice je dôležitý 

k tomu, aby tá žena to dieťa mohla donosiť a porodiť v správnom čase, ale on už nedokáže tú 

svoju úlohu, ktorú  má, v tele ženy naplniť, pretože práve táto vakcína tú jeho úlohu zmenila. 



Vôbec by nebolo potrebné žiadne očkovanie mladých žien a dievčat touto vakcínou, keď by 

ste zmenili svoj uhol pohľadu a učili svojich potomkov prijať zodpovednosť za svoje sexuálne 

správanie.  

Avšak urobili ste to tak, že ste ich naučili, že oni túto zodpovednosť nemusia prijímať a  dali 

ste im k tomu dva nástroje. 

Jedným z tých nástrojov je práve táto vakcína, ktorá ich iba pomyselne chráni, čo ale oni 

nevedia a tak im umožňuje striedať svojich sexuálnych partnerov. 

Druhým nástrojom, ktorý ste im dali, sú interupcie a preto sa nemôžete čudovať, že túto 

zodpovednosť ani muži a ani ženy neprijímajú, čím sa zároveň stráca aj vzájomná úcta medzi nimi 

a to podporuje tú skutočnosť, že sa stráca úcta k životu vo vašej ľudskej spoločnosti. 

Pritom stačilo tak málo.  

A to zmeniť spôsob výchovy mladej generácie a naučiť ju prijímať svoju zodpovednosť za to, 

akým spôsobom bude pristupovať k svojej vlastnej sexualite.  

Avšak musím povedať, že ako spoločnosť, ste sa vybrali úplne opačným smerom. 

Toto nie je kritizovanie, to je len konštatovanie skutočnosti. 

Potrebujete začať svoje deti znovu učiť, čo posvätná láska medzi mužom a ženou znamená 

a ako  muž a žena v posvätnej láske  spoločne tvoria. 

Len posvätná partnerská Láska, keď sa naozaj spojí v tej sexuálnej energii, tak je tvorivá.  

Len v tom spojení tej hlbokej Lásky sa ten muž a žena dokáže preniesť do tých iných 

vesmírnych dimenzií tvorenia a to je potom to vedomé zrodenie nového života. 

 V tej explózii a v tom vrchole v spojení muža a ženy, dokážu potom spoločne preniknúť 

a preniesť sa do kvantového poľa, v ktorom je úplne všetko, ale je to len vtedy, keď sa tak udeje 

v spojení toho milujúceho páru muža a ženy, keď vytvoria jeden celok v tej ROVNOVÁHE 

a ROVNOCENNOSTI  a vtedy spolu zrodia to nové a môže cez nich vzniknúť na tej fyzickej 

rovine to dieťa, ale potrebné si uvedomiť, že to dieťa je najprv v tej energetickej rovine, kým 

vojde do života tej matky. 
 

Je potrebné, aby ste svoje deti  VEDOME naučili, že sexuálna energia je spôsob ako sa 

tvorí nový život a to je tá iskra tvorenia, keď ten milujúci pár muž a žena v tej vzájomnej láske 

vojde do posvätného priestoru a spoločne splodia nový život.  

Tak sa to deje najprv na tej energetickej úrovni, kde sa v tej ich vzájomnej láske vytvorí 

duša, ktorá potom vojde  do ľudského tela ako to dieťa, lebo tá duša sa najprv vytvorí v tej 

energetickej rovine. 

Je to zdrojová energia, ktorá v tej bezpodmienečnej láske vytvára dušu, ktorá sa potom 

zhmotní do fyzického tela, keď sa ona sama pre to rozhodne.  



A keď sa potom žena rozhodne byť matkou, tak pozve tú dušu do života, aby  jej potom 

cez seba vytvorila telo a dala mu vedome život ako svojmu dieťaťu.  

Toto je VEDOMÉ TVORENIE ŽIVOTA v tom páre muža a ženy v ich vzájomnej 

posvätnej láske.  
 

Potrebujete si hlboko v sebe znovu  VEDOME uvedomiť, že sama žena a ani sám muž 

ten nový život svojou sexuálnou energiou nevytvorí. 

 

Aj na tejto otázke môžete vidieť, že všetko so všetkým súvisí a že čokoľvek riešite, vždy vás 

to vráti k Vesmírnym zákonom, pretože v súlade s nimi bol celý Vesmír zrodený.  

Preto je pre vás dôležité, aby ste Vesmírnym zákonom porozumeli a aby ste chápali dôsledky 

ich prejavov v realite vašich životov.  

Ak dokážete žiť svoje životy v súlade s pôsobením Vesmírnych zákonov, tak dokážete naplniť 

svoje životy radosťou, šťastím a spokojnosťou, lebo ich žijete v láske a v súlade s láskou.  

Avšak ak kráčate v svojich životoch proti nim, tak tvoríte NELÁSKU a vtedy vytvárate sami 

v sebe nesmierne veľa bolesti, utrpenia, nespokojnosti a beznádeje a preto nedokážete naplniť svoj 

život radosťou a šťastím, pretože ho tvoríte v NELÁSKE.  

 

Teraz sa vrátim sa k mužskej energii. 

Nie nadarmo hovoríte, že žena je oveľa silnejšia ako muž, hoci fyzicky je oveľa slabšia.  

Súvisí to s vnútornými energetickými rovinami a energiami, ktoré však nedokážete fyzickým 

zrakom vidieť.  

Ženská energia práve tým, že je taká pohyblivá, premenlivá a rozmanitá, je oveľa oveľa 

prispôsobivejšia. Tým, že sa dokáže prispôsobovať ako tá rieka, ktorá k tomu, aby plynula vytvára 

meandre, má v sebe oveľa a väčšiu schopnosť a silu zachovať život.  

Práve preto žena ako taká dostala dar, život nie len zrodiť, ale ho aj vynosiť a porodiť.  

Muž hoci je fyzický silný, vnútorne takú silu ako žena nemá, ale nie je to o bolesti ako si 

myslíte a tá príčina je úplne iná,  

Práve preto, že muž nemá vnútornú silu ženy, dostal ako svoj dar ten nový život iba zrodiť, 

ale  nedokáže ho vynosiť a porodiť.  

Toto súvisí  s jeho úlohou a poslaním, ktorú MUŽ má na Matke Zemi naplniť.  

Úlohou muža od počiatku vekov,  je vytvárať to PROSTREDIE ISTOTY a BEZPEČIA, 

v ktorom sa ten nový život zrodí a preto mužská energia pôsobí stále rovnako, stabilne 

a pomaly od počiatku vekov.  

Mužská energia je nemenná, je istá a je bezpečná. 


