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V tichu mysle a srdca spoznávam tajomstvá života človeka. A tak som sedel v prvých ranných
lúčoch slnka pozorujúc rosu okolo seba. Každá kvapôčka bola rovnaká a predsa iná. Rovnako
leskli a predsa som v nich videl farby dúhy. Rozdávali múdrosť nočnej luny naberajúc silu cez
ranných lúčov slnka, pripravených vstúpiť do svetla nášho sveta. Je to dokonalá harmónia
duality, dokonalá transformácia, dokonalé bytie bytostí vody. Skoro ani nedýcham. Len som a
nič viac, nič menej.

Opúšťam svoje telo vnímajúc krásu nového dňa, naplnený plnosťou bytia. Nevnímam seba ako
muža, nevnímam seba ako ženu. Vnímam seba ako človeka. A tak začína moja diskusia s
bytím všetkého, Jednoty, čoho sme súčasťou my všetci.
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Kto som? a s úsmevom v srdci vnímam odpoveď. SOM, človek, bytosť, vesmír, Boh, syn,
dcéra. Matka, otec, muž, žena a atď... SOM a to stačí. V tom pomaly otváram oči aj keď
zostávam v tomto nádhernom stave a pozorujem ľudské bytosti, ktoré začínajú sa prebúdzať do
tohto nádherného dňa. Pozorujúc ich začínam vnímať ženu v mužskom tele, muža v ženskom
tele či muža v mužskom tele a ženu v ženskom tele. Už dávno viem, že sme si sami vybrali tieto
možnosti bytia v tomto živote. Pozorujem a vnímam, ako veľmi sa majú radi. Sú naplnený
láskou. Nie je medzi nimi žiadny boj. Prijali do svojho života seba samých takých aký sú. Je to
dokonalá harmónia.

Počujem ich konverzáciu keď prechádzajú okolo mňa. Dokážu jeden druhého počúvať,
rešpektovať, sú v jednote. Obaja poznajú silu ako aj slabosť toho druhého a rešpektujú to.
Vnímam skutočných bohov a bohyne v týchto telách, ktoré úctou v srdci si navzájom dávajú
svoju náklonnosť, lásku jeden druhému. Je to nádhera prežívať tieto momenty bytia. Ďakujem.

Skutočný bohovia, bohyne, nepotrebujú nikomu a nič dokazovať, ani sebe. Je to jedno, že v
akom tele momentálne sa nachádzajú. Ak máš telo ženy a tvoja silnejšia stránka je mužská,
prijmi to a ak si muž a tvoja ženská stránka je silnejšia, čo s tým urobíš? Chceš poprieť,
vymazať zo seba to, čo si prijal do svojho životného plánu ešte pred vlastnou inkarnáciou?
Myslíte si, že mužská duša v mužskom tele je viac dokonalá ako duša ženy v mužskom tele
alebo opačne keď duša ženy je v ženskom tele či duša muža je v ženskom tele? Som stále
dokonalí, či je to tak alebo onak.
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Vidím niekedy ako veľmi chcú zmeniť muži svoju ženskú stránku v mužskú a si myslia, že sú
menejcenný a rovnako aj ženy, keď svoju mužskú stránku chcú nasilu zmeniť v ženskú. Kto to
ale chce? Nie je to ego náhodou? Ak nás niekto súdi z pozície boha, či bohyne, že sme
nedokonalí muži alebo ženy a len preto, že tieto naše stránky sú silnejšie, tak ich neberte
vážne. Dokonalí boh, bohyňa, toto nerieši, nepotrebuje človeka rozdeľovať. Naopak, podporuje
ich s úctou a ukazuje im cestu lásky. Či som taký alebo onaká sme tu preto aby sme prijali do
nášho života bezpodmienečnú lásku.

Skúste toto krátke cvičenie. Dýchajte vedome. Upokojte aspoň trocha svoju myseľ, dovoľte si
precítiť maximálne lásku vo vašom srdci. Nafúknite sa s láskou ako balón a pomaly vyslovte „
JA ..... SOM ........LÁSKA“. Vyslovte túto mantru aspoň 3x a ju maximálne preciťujte. Potom
vyslovte 3x: „SOM ...... LÁSKA“ . A nakoniec vyslovte slovo LÁSKA. Preciťujte všetko to čo k
vám prichádza, čo sa vám ukazuje v srdci. Ostávajte v tomto bytí nejakú tú dobu ako vy to
chcete.

Pochopili ste, prijali ste múdrosť vášho bytia? A je to jedno či si našiel svoj dvojplameň,
spriaznenú dušu, atď. Veľmi vysoké percento ľudí, ktorý sa dali na duchovno hľadajú len jedno.
Šťastie, lásku, úctu, prijatie. Chcú byť šťastný, túžia po tom aby ich prijali takých aký sú, túžia po
láske, úcte. A tak ostáva im len jedno. Počúvajte svoje srdce a dajte to všetko po čom túžite
najprv sebe.
Ak to prijmete, potom to môžete ponúknuť
druhým a rovnako dokážete prijímať aj od druhých.
Ak prijmeme seba samých takých aký sme bez všelijakých ilúzií, sebaklamov, alebo programov

4/6

Cesta Ženy, Muža, Človeka cez Lásku

druhých, ktorý od nás chcú aby sme boli taký alebo onaký a predhadzujú nám ich vlastné ilúzie,
nájdeme seba, kde sa nachádzame, aký sme naozaj a dokážeme prijať to vlastné šťastie, lásku,
po čom tak veľmi túžime.

Viete, ak to nemáme v sebe, ak nedokážeme seba samých oceniť, milovať, ten druhý nám to
nemôže dať. Inak povedané, ilúzie si priťahujú len podobné ilúzie a skutočnosť, podobnú
skutočnosť. Som človek v mužskom alebo ženskom tele s dušou muža alebo ženy a hľadám
svoje dokonalé šťastie, lásku. Ak to nájdem, rešpektujem, milujem svoje bytie, až vtedy si
pritiahnem k sebe svoj dokonalý protipól, ktorý rovnako ma bude rešpektovať, ctiť, milovať. Až v
tomto stave bez strachu dokážeme milovať a byť milovaný a naplnený láskou.

S láskou pre nás

Janko

Pre http://gaia2010.sk/ 15.7.2016 napísal Ján Bálint. Tento článok môže byť ďalej šírený,
kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely, pokiaľ bude
pripojená celá táto poznámka aj s aktívnymi odkazmi. Ďakujem za pochopenie.
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