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Více a více je psáno a zmiňováno na téma „zrození“ mužů do svého posvátného mužství
skrze ženy. Toto téma je něčím co začíná být v kolektivním vědomí aktuální záležitostí v
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souvislosti s briskním růstem vědomí na planetě.

Je nutné, aby bylo rozuměno, že tato skutečnost není v sebemenším ohledu útokem proti
mužům, jejich přirozenosti, jejich právoplatnosti, není odsuzováním ani povyšováním se nad
muže jako takové a ani nepoukazuje na mužskou neschopnost. Tato hluboká skutečnost
přichází jako uvědomění prostřednictvím žen, které na své cestě dosáhly jistého stupně
vědomí a je chápána a zpracována těmito ženami jedině a pouze z láskyplné úrovně a
hlubšího pochopení souvislostí.Nižší lidská mysl nedokáže pojmout hloubku snahy sdělit
vesmírnou skutečnost prostřednictvím slov a spustí své egoistické posuzování tohoto tématu.

Dále je třeba si uvědomit, že se otevírají nová témata a pravdy, se kterými se učíme, či
rozpomínáme znovu-pracovat a začleňovat do fyzické reality. Tato nová témata vyžadují vyšší
úroveň uvědomění, pochopení, otevřenosti a spolupráce.

Věřte ale, že vše „nové“ co k nám přichází není již více o souboji mezi muži a ženami, mezi
mužstvím a ženstvím, ale o vyrovnání těchto energií, o jejich pochopení a konstruktivním
využití, o spolupráci a láskyplném vědomém tvoření.

„Ženy, skrze které tyto „nové“ informace proudí jsou si v z hloubi duše vědomy jejich
posvátnosti a své zodpovědnosti s nimi nakládat ve jménu nejvyššího dobra, kterého jsou
schopny. I pro ně samotné toto znamená další úsek procesu vzestupu do nových a vyšších
sfér vědomí.

Proto nyní muži, kteří jsou připraveni na další kroky na své cestě, jsou přivedeni k ženám jisté
úrovně vědomí, aby společně nastoupili tvořivou cestu implementace vyšší božské pravdy do
partnerství mezi sebou.

Stvořitel nechybuje. Nestvořil ženy a muže aby žili odděleně a dokazovali si, jak jeden
druhého nepotřebují. To je pouze jistý úsek cesty kterým jedinec prochází, aby se stal více
„uceleným“ a nevyhledával či nesetrvával ve vztazích z důvodu emoční, materiální nebo jiné
závislosti. Takto „vyzrálý“ jedinec – ať muž či žena – začne prociťovat jinou formu řekněme
„osamocení“, „prázdnoty“ či „nenaplnění“, kdy cítí existenci velmi silného tvůrčího potenciálu
božského partnerského tance mezi mužem a ženou umocněného vyšší formou lásky a
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pochopení. Vše co tyto „božské páry“ vědomě vytvoří ve jménu Nejvyšší Pravdy je těžce
zničitelné a zneužitelné. Takováto partnerství jsou Vesmírným Triumfem nové doby, které
budou vytvářet nové cesty a tvůrčí možnosti v kolektivním vědomí.

Seděla jsem na terase letního domu svých drahých přátel ve Španělsku s výhledem na hory
Andaluzie, které toto klidné a velmi tiché místo obklopují. Přemýšlela jsem a dotazovala se, zda
opravdu není tato tematika „znovuzrození“ mužů skrze vědomé ženy jen nějakou ezoterickou
iluzí a hrou ega. V procesu svého dotazování jsem vstoupila do stavu rozšířeného vnímání kde
jsem cítila, že opravdu prožívám „porod“- že se skrze mě rodí „nový“ muž. Ale rozumějte, ne
fyzicky samozřejmě, ale energeticky.

Muži, kteří jsou přivedeni k jistým ženám jsou muži, které tyto ženy rozeznají ve své božské
podstatě a síle. Tato žena vidí a vnímá tohoto muže jak ve fyzické realitě s jeho „programy“ a
traumaty, ale zároveň vidí jeho božské mužství a tvůrčí mužský potenciál v jeho velmi vysoké
formě. A tím tato žena staví MOST pro tohoto muže, který postupně přejde z jedné úrovně
vědomí do druhé, protože tato žena propojí dvě úrovně které vnímá a svou vědomou podporou
a intuicí ví, do jakých sfér svého bytí může tento muž vstoupit. Přejití tohoto mostu je proces,
pro který musí dát muž své svobodné rozhodnutí.

Tento článek je pouze jemným okrajovým dotykem síly, které toto téma skrývá. Lidská mysl
není ještě schopna pochopit a uchopit hlubší aspekty toho, co bylo přeneseno prostřednictvím
těchto řádků. Ale ti, kteří jsou již schopni se ponořit do hlubšího propojení s vesmírným
vědomím mohou být inspirováni ke kladení si nových otázek za účelem hlubšího pochopení a
rozpomenutí.

Citáty a články týkající se tohoto tématu, stejně tak jako témat jiných, je třeba více cítit než
hodnotit pouze nižší lidskou myslí. Jen tak poznáte pravou esenci zdroje informací, které jsou
předávány.

S Láskou

Taunia AtiriaminChristová
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www.slunecnabrana.eu , www.martinachristova.eu

http://slunecnabrana.blogspot.com.es/2016/09/most-zenstvi-do-posvatneho-muzstvi.html

Tento článek lze šířit nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením autora a aktivním
odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu , www.martinachristova.eu a všemi dalšími
uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

4/4

