
Mužská energia  - 7.časť 

Avšak v súčasnosti je MUŽ ako taký veľmi unavený a vyčerpaný práve tým, že energeticky 

hoci nevedome, žena ako taká začala preberať jeho poslanie a úlohu na Matke Zemi.  

Ale muž sa nedokáže prispôsobovať takým tempom a tak rýchlo, ako to dokáže urobiť žena. 

Práve preto som vám na začiatku posolstva ukázal ako je mužská energia unavená a 

vyčerpaná, cez bytosť, cez ktorú hovorím, prostredníctvom toho, že stále zaspávala a vôbec 

nedokázala udržať svoju pozornosť.  

Teraz si  VEDOME uvedomte si ako je veľmi  v súčasnosti mužská energia vyčerpaná.  

Súvisí to s tým, že je jej brané jej poslanie a tak, ako keby sa stávala zbytočnou a potrebuje 

vynaložiť veľmi veľa enegie na to, aby prestala byť zbytočnou, aby mohla poukázať sama na seba, 

že aj ona je tu a že je rovnako potrebná ako ženská energia, že je rovnako dôležitá a že je rovnocenná.  

A tu máte další paradox, pretože rovina hmoty vášho ľudského sveta vám ukazuje iný obraz 

ako je ten vnútorný. 

V rovine hmoty fyzického ľudského sveta sa práve ten muž ukazuje ako ten, ktorý je ten 

mocnejší, silnejší a nadradený  nad ženou, ale opak je pravdou. 

Tak ako vytvoríte nerovnováhu v tom hmotnom fyzickom svete, odzrkadlí sa potom tá 

nerovnováha aj v tom vnútornom svete, ale samozrejme opačne, pretože v zrkadle  vidíte všetko 

naopak. Aby ste vrátili rovnováhu do toho vnútorného sveta, potrebujete ju obnoviť v tom vonkajšom. 

Aj tu môžete vidieť a uvedomiť si, že všetko je so všetkým prepojené.  

Toto sa deje ako dôsledok Vesmírneho zákona ako hore, tak dole, ako vo veľkom tak v malom 

a ako vo vnútri, tak navonok a Vesmírneho zákona zrkadlenia.  

Ak nemáte v svojom vnútri rovnováhu a nie ste v harmónii, tak ten vonkajší svet vám 

zrkadlí práve opak toho, čo by ste chceli a to znamená, že vám zrkadlí práve tu nerovnováhu, 

aby ste ju mohli vidieť svojimi fyzickými očami a dokázali si  ju potom uvedomiť.   

Až keď dostanete sami seba do harmónie a rovnováhy, tak aj ten vonkajší svet vám tú 

rovnováhu ukáže tiež.  

Z toho zase vyplýva, že keď to chcete zmeniť, tak potrebujete začať sami od seba.  

Je ilúziou si myslieť, že spoločnosť ako taká zmení uhol pohľadu na sexuálne správanie, 

pokiaľ to v prvom rade nezmeníte vy sami v sebe.  

Takže VY SAMI  musíte v prvom rade vrátiť úctu sami sebe,  svojmu vlastnému fyzickému 

telu a prijať poznanie,  že ak striedate sexuálnych partnerov ako ponožky, tak si vôbec  sami seba 

nevážite a ani nemáte žiadnu úctu k svojmu fyzickému telu.  

Samozrejme táto pravda sa vo vašej spoločnosti zakrýva slobodou.  

 



Ale táto sloboda je falošná, lebo jej súčasťou nie je ZODPOVEDNOSŤ.  

Ak tú ZODPOVEDNOSŤ prijmete, je potom potrebné, aby ste znášali aj všetky 

dôsledky svojich rozhodnutí a skutkov a prestali používať barličky, ktoré vám táto falošná 

sloboda ponúka práve k tomu, aby ste tú svoju vlastnú ZODPOVEDNOSŤ nemuseli prijať. 

Táto falošná sloboda  je však len iluzia a manipulácia,  ktorú strach vytvoril k tomu, aby vo 

vás podporoval chamtivosť a chtíč práve cez „JA CHCEM“.  

Ja som ten pán, najvyšší tvorca, a „ JA CHCEM“.  

Ale toto je energia pýchy, s ktorou všetko tvoríte a keď ste v pýche, nie ste v pokore.  

Až keď prijmete ZODPOVEDNOSŤ za svoje skutky a rozhodnutia vrátite sa naspäť do 

POKORY.  

POKORA vám pomôže rozpustiť energie chcenia, vašu chamtivosť a chtíč a umožní 

vám, aby ste vrátili ÚCTU sami sebe, svojmu fyzickému telu a aby ste vrátili aj úctu k životu, 

svojmu vlastnému životu tu a teraz, ale aj úctu k životu na Matke Zemi.  

Toto je uzatvorený kruh.  
 

SLOBODA BEZ ZODPOVEDNOSTI NIE JE SLOBODA, JE TO PÝCHA.  

Je to pýcha, ktorá sa skryla za ilúziu slobody.  

Ak konáte v pýche, vytvárate veľmi veľkú nerovnováhu, ktorej dôsledky v súčasnosti na 

celej Matke Zemi môžete sami vidieť a  vnímať a tak si skúste uvedomiť v akej nesmiernej 

pýche sa ako ľudstvo v súčasnosti nachádzate.  

Prijatím ZODPOVEDNOSTI za svoje konanie, rozhodnutia, skutky, slová aj myšlienky,  

čiže za to ako tvoríte, vás prinavráti späť k POKORE.  

POKORA vám pomôže vrátiť späť ROVNOCENNOSŤ, aby ste mohli obnoviť 

rovnováhu na Matke Zemi a vrátili sa k  pôvodnej harmónií bytia, pre ktorú bola Matka Zem 

ako taká  stvorená.  

Toto je uzatvorený kruh. 

Ešte sa vrátim k pôvodnej otázke, ktoru toto posolstvo začalo.  

A spýtam sa teraz ja teba, či si pochopila, prečo to tak muži majú a to, že muži  nepočujú, 

nerobia ženám naschvál  ani napriek ?  

Odpoveď:  Áno pochopila som to. 

Pravda je taká, že tie energie muži proste nevnímajú a preto nepočujú.  

Ak má žena v svojom srdci  SÚCIT,  bude  svoje slová mužovi dookola opakovať  a už 

ju to prestane v jej Láske rozčuľovať a iritovať a tak sa  v nej prestane  vytvárať hnev a potom 

ustane aj boj medzi pohlaviami a tak obidvaja zostanú vo vzájomnej Láske. 

 


