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Drazí krásní muži a krásné ženy,

Jsem tu s radostí. Během jednoho z mých životů na Zemi bylo mé jméno Marie. Nyní jsem zde
s vámi v duchu, od srdce k srdci. Vnímejte mě jako rovnocennou, jako přítelkyni, sestru. Jsem
zde uprostřed vás s pocitem radosti a entusiasmu v srdci, neboť vidím, že záříte. Jste otevřeni
lásce, hojnosti, která tu je, částečně důsledkem vašeho vlastního tvoření. Když se lidé
setkávají a sdílí své nejhlubší pocity, bolest, touhy, vytváří to pocit přijetí a společného spojení,
které spolu s jednoduchostí a otevřeností ukazuje v každém z nás to nejlepší. Pojďme to spolu
oslavit.
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Vstupte Domů do svého srdce, do své vlastní esence a vnímejte, jak jste ve svém jádru
uvolnění a šťastní. Věci jsou mnohem jednodušší, než se domníváte. Často vidíte
spirituální růst jako něco komplikovaného, těžkého, něco, kde rostete pomalu, krůček po
krůčku, je to jako když směřujete k univerzitnímu titulu, pro který musíte udělat to nejlepší,
těžce pracovat a shromažďovat vědomosti a dovednosti.
Pravda je však skutečně jednoduchá: ve svém srdci už víte vše, už tam jste, místo, kam
toužíte jít, je již živé a vibruje uvnitř vás. Vnímejte živoucí světlo ve svém těle, které tu je
bez jakéhokoli posuzování na dobré a zlé, bez posuzování toho, kým byste mohli nebo
neměli být. Je tiše přítomné, čeká ve všech vašich buňkách v těle, dokud ho nespatříte
a nespojíte se s ním.

Práce s vnitřním zvířetem, totemovým zvířetem, které vám vyhovuje, funguje velmi
dobře, když chcete znovu nabýt svou esenci, neboť samotné zvíře je svobodné,
instinktivní a intuitivní. V tom spočívá pravda, nikoli v hlavě a v mnohých představách, které
jsou vám předávány tradicemi vaší kultury, je ve vašem srdci. Vnímejte živoucí světlo, které ve
vás a kolem vás tančí, propusťte svou starost a dovolte nám užít si tuto chvíli! Existuje něco
mnohem širšího, co vás nese. Nemusíte to vše vědět a chápat svým lidským já. Vnímejte
ohromný proud živoucího světla, který protéká přírodou a vámi, neboť vy jste součástí přírody.
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Dnes hovoříme o mužské a ženské síle. Záměrem těchto dvou energií je, že společně
uskutečňují tanec radosti, štěstí, požitku a dokonce extáze. V průběhu historie se však
stalo, že se tyto dvě energie odcizily, a tak je pro muže i ženy těžké postavit jeden k druhému
most. Někdy dokonce žijí na svém vlastním ostrově, a to zraňuje oba.

Život by měl být oslavován v odevzdání a spontánnosti. Představte si na chvíli, že vás vezmu
zpět do počátku stvoření. Ve skutečnosti počátek nikdy neexistoval, nicméně, aby to bylo
pochopitelné, budu o počátku hovořit. Představte si, že esence Boha, stvoření, je
koncentrovaný centrální oheň plný potenciálu, není tu však stále žádné rozlišení, žádné
odlišení, je tu jen Jedno. Vnímejte hluboce soustředěnou sílu tohoto planoucího jádra. Vnímejte
hluboké rozsáhlé ticho, které vše obklopuje a zároveň jeho naléhavost. Naléhavou sílu, která
se chce otevřít jako květina na jaře. V srdci Boha je touha po tvoření, touha po prožívání,
různorodosti, pestrosti, touha po bohatosti v možnostech tvoření.

Tímto způsobem z této nukleární síly, z tohoto ohně živoucího stvoření, pramenilo rozlišení,
které dalo vzniknout proudu mužské a ženské energie, oba zrozené z Jednoho: dvě tváře
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Boha. Symbolicky si představte, jak se z tohoto Zdroje jednoty probudil první muž a první
žena. Každý z nich nabral formu v jiném tvaru těla. Jednota se pohybovala jak v muži tak v
ženě – stále se s formou ještě seznamovali.

Představte si to překvapení a údiv, když se navzájem uviděli, když se žena a muž na sebe
dívali poprvé. Na jedné straně tu byla stejnost, oba byli zakořeněni ve Zdroji: život, který se
chtěl otevřít, který chtěl oslavovat a zakoušet. Byla tu však i jinakost, to, že jsou odlišní, a to,
že je mezi oběma těmito póly přitažlivost. Je tu úžas a touha poznat se navzájem.

Když je vše jedním, ve stavu jednoty, je tu jen malá možnost pro zkoumání, objevování,
průzkum, učení. Ta nastává jen s dvojitostí, s dualitou. Původní záměr duality je radost,
hojnost, objevování a těšení se navzájem. Záměr a hloubka vztahu mezi mužem a ženou
je prožívat jeden v druhém jistý druh tajemství, mystéria a bez přestání ji hledat
radostnou a potěšující cestou. Připomeňte si znovu tento pocit.
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Jako duše jste přišli přímo z Jednoty, jste přímými posly, jiskrou Boha, jiskrou počátečního
ohně. Jste plni hluboké moudrosti a připomínkou Domova, který jste nikdy neztratili, jen si to
myslíte. Z tohoto hlubokého zdroje Jednoty, kterým jste, jste si zvolili mužské nebo ženské tělo
a vybrali jste si v tomto životě zkušenost být mužem nebo ženou. Nejste tedy mužským nebo
ženským principem, vybrali jste si však svou vlastní zkušenost a oblékli se do mužského nebo
ženského těla.

Nyní se podívejte na své vlastní tělo, na své vlastní pohlaví jako na muže nebo ženu. Pozorujte
to s neutrálním úžasem, jako něco, co jste, ale zároveň nejste. Jste víc než to, jste ve svém
bytí neomezení. Když pohlédnete na svou vlastní ženskost nebo mužskost tímto
způsobem, odstoupíte od toho a navrátíte se na chvíli do své domovské základny, do
své energie duše, která si vybrala být mužem nebo ženou.
Žádám vás, abyste si představili svou ženskou energii jako dívku. Vy jako duše, jako stará
duše, která tolik cestovala vesmírem, vnímejte tuto dívku, svou vlastní ženskou energii uvnitř
sebe a vezměte ji za ruku. Pak se podívejte na svou mužskou energii a vnímejte ji jako
chlapce, malého chlapce, který vám patří, a i k němu natáhněte ruku. Milujete obě tyto děti a
držíte ruce oběma.
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Dejte si čas, abyste tento obraz vstřebali do sebe. Ctěte oba tyto aspekty sebe sama. Pociťte
vlastní věčnost jako duše, a přesto respektujte tyto formy – být mužem nebo ženou a být
chlapcem a dívkou. Zjistěte, ke kterému z dětí máte snazší přístup, a se kterým se spojujete
bez obtíží. Pozorujte, kdo je na tom dobře. Jsou děti šťastné a spokojené nebo se některé z
nich cítí osamělé a přehlížené? Pozorujte, jaké mají oblečení, zda se mohou svobodně a
spontánně pohybovat.

Obě děti pozorujte a začněte s dívkou. Podívejte se přímo do jejich očí. Pokud je pro vás těžké
najít a vidět dívku, představte si nějakou, vnímejte krásnou, silnou nebo hravou dívku, která
stojí před vámi. Vyberte si tu, kterou si s radostí představujete, udržujte to hravé a lehké.
Jakou dívku, byste rádi nosili na blízku? Zeptejte se této dívky: „Co Ti mohu dát, co tě učiní
celistvou a naplněnou? Dívka vám to může dát najevo slovem nebo gestem. To stejné udělejte
s malým chlapcem, který je tu s vámi. Pakliže ho hned nevidíte, vytvořte si chlapce tak, že
necháte svou představivost bujet. Pohlédněte na toto dítě očima moudré matky, přijměte ho,
přivítejte ho, neboť je krásný takový, jaký je, ať už je jakýkoli. Pak se tohoto chlapce, který
představuje vaši mužskou energii, zeptejte: „Cítíš se se mnou doma? Cítíš se vítaný? Co ti
mohu dát nebo co potřebuješ dostat, abys byl celistvý a naplněný?“
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Pevně držte obě děti za ruce. Vnímejte, jak vy jste pánem, silným, ale také laskavým pánem,
který dokáže oba elementy uvnitř sebe sama pojmout. Zacházejte s dětmi s úctou a respektem
a v neposlední řadě, vnímejte, jak jsou konečně navzájem spříznění. Požádejte je, aby se
chytily za ruce. Vidí se navzájem, je jim společně hezky? Nebo mezi nimi existuje jistá
vzdálenost nebo nedůvěra?

Ve všem, co vás žádám, abyste dělali, vás vybízím k hravému přístupu bez tlaku. Nejedná se o
mentální cvičení. Je to pomoc spojit vás s částmi sebe sama, které vám náleží, které vás
vedou k vaší podstatě. V minulosti se stala ve společnosti mužská energie úzkoprsou a
jednostrannou. Byla to rázná a strukturovaná energie, která byla nepřátelská k energii ženské.
Existovalo tu mezi oběma energiemi mylné oddělení. Mužská energie se odcizila od svého
původního středu. Odloučila se od duše, od Jednoty.
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Bylo to, jako kdyby to mužské začalo chřadnout, neboť už nebylo vyživované živoucím zdrojem
světla. Vy všichni, muži i ženy, se musíte s tímto dědictvím vypořádat. Dnešek si žádá
přeměnu mužské energie. Prosím vás, abyste sledovali, co tato minulost udělala s
malým chlapcem uvnitř vás, mužským vnitřním dítětem. Pozornost je často zaměřována
na ženskou energii a na to, jak byla pronásledována a trpěla pod nadvládou agresivní
mužské energie. Nyní se však podívejte, co to udělalo s chlapcem uvnitř vás, s původní
mužskou energií ve své nevinné a čisté formě. To, co se v mnoha lidech přihodilo, jak
mužích, tak ženách je, že jste v sobě tuto mužskou energii vnitřně popřeli, protože tato
energie byla spojována s falešným zneužitím moci, manipulací a násilím.

To, co se uvnitř přihodilo, zvlášť na spirituální cestě, kdy se vaše pocity otevřely a obrátily
dovnitř, je to, že se zvýšila vaše ženská energie a vy jste se stali citlivější k vnímání energií
druhých a také ve sbírání jejich nálad a emocí a tato citlivost nemá hranice. To způsobuje, že
na svých nohách stojíte vratce, protože se tak snadno spojíte s druhými. Vaše srdce se
otevírá, ženská energie se rozvíjí, avšak mužská energie je stále neurčitá a odstrčená do
rohu zapomnění.
Není přípustná kvůli všem negativním významům, se kterými je spojována.
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To je také případ citlivých mužů, kteří se bojí ukázat svou sílu, svou vizi, svůj oheň ze strachu,
že budou agresivní a vrátí se zpět do staré mužské energie. Vnímejte to na okamžik sami v
sobě, jaké to pro vás uvnitř je. Může vám tento chlapec skutečně ukázat svou sílu a
dobrodružnost, svou vizi? Původní mužská energie má něco velmi tvořivého, může přinést
změnu, chce tvořit a budovat, mít význam. Mužská energie uvnitř vás je energií, která
vám pomáhá odvážit se vystoupit ve skupině nebo odvážit se osvobodit se od pout, kdy
se odvážíte říci, „Já“, a to vše můžete činit propojením se svou duší, svým srdcem.

To se mnoho z vás musí naučit a znovu prožít: můžete být ohromní a silní, a přesto spojeni se
svou duší. Požádejte svou mužskou energii uvnitř vás, aby se k vám vrátila jako totemové
zvíře, které jste dnes viděli, nebo jako vnitřní chlapec, chlapec, který s vámi přišel žít. Nyní ho
velmi jasně a výslovně požádejte, abyste přijali tuto energii uvnitř sebe. Tato mužská energie,
která je vyrovnaná a čistá je součástí vaší podstaty: dává vám sílu skutečně se zakořenit
jako jedinečná osoba, kterou jste.
Nikdo jiný není jako vy. Odlište se! Proto jste přišli sem na Zemi.
Vnímejte svou mužskou sílu zevnitř a vnímejte, jak přátelská je tato mužská síla k vaší
ženské síle. Vaše mužská síla respektuje sílu ženskou. Chce být s ní, sloužit jí,
spolupracovat s ní. Uznejte svou mužskou sílu!
Vnímejte, jak proudí vaší páteří. Napřimte svou páteř a vnímejte proud odshora až dolů.
Vnímejte sílu této mužské energie ve svých pažích a nohách, ve vašich rukách a chodidlech.
Taktéž vnímejte, jak vám tato síla nabízí prostor tím, že dává hranice kolem vaší citlivosti.
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Na Zemi přichází nová éra. Počátek se již odehrává a je znatelný. Tento nový čas vás
potřebuje, potřebuje lidi s tlukoucím srdcem, spojenými s Jednotou a odtud schopné
používat mužské i ženské elementy uvnitř sebe: sílu spojení, pochopení, laskavosti a
také sílu postavit se za sebe, zaujmout místo, rozlišit, odvážit se říci „ne“. Ve spojení s
ženskou energií je tato mužská energie zoufale potřebná. Vnímejte svobodu! Dovolte
svému světlu zářit! To je to, co ve svém životě máte. Život má být tancem. Dovolte
dualitě, aby byla opět zdrojem radosti, zvědavosti, objevování a dobrodružství. Můžete
to ve svém vlastním životě uskutečnit tím, že v sobě tuto primární sílu cítíte.

Děkuji za vaši pozornost.

© Pamela Kribbe
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