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Máří Magdalena prostřednictvím PamelyToto je nepatrně upravený přepis živého channelingu.
Drazí přátelé, drazí bratři a sestry, Naplňuje mě radost, když jsem s vámi zde na tomto místě.
Mé srdce se skutečně otevírá, poněvadž vás tolik miluji. Nyní jsem osvobozena od pozemských
břemen. Mohu tak snadno vidět vaši krásu a odvahu, zatímco se pohybujete ve vašem životě
na Zemi. Přála bych si, abyste to sami mohli vidět. Často jste tolik lapeni v sebe-pochybování a
znevažování sebe sama. Proto je těžké přijmout vše, co je vám dáváno. Často vidím, jak je
vaše energie svázána do uzlu. Vaše oči jsou zavřené a vy jste uvězněni ve svých negativních
úsudcích. Je třeba očekávat, že vy všichni, jelikož jste se narodili na Zemi, se musíte
vypořádat s tímto pocitem nehodnosti.
Je to součást bytí na Zemi. Ve skutečnosti
je Země na energetické úrovni pokryta pocitem vlastního znevažování a posuzování, jež se
předávají z generace na generaci. Někteří lidé jsou požehnáni tím, že zažili v dětství pocit
nevinnosti a spontaneity, která je životu přirozená. Avšak často, když se inkarnujete na Zemi
jako lidská bytost, se vaše vědomí snadno zahalí negativitou a strachem, které tu jsou. Nyní
jsem zde, abych vám připomněla vaši skutečnou přirozenost a pomohla vám ji probudit ve
vašem každodenním životě. Protože, i když energie na Zemi může být velmi hustá a těžká, já
znám sílu vaší duše.
Jste opravdovými
bojovníky světla, i když se někdy zdá, že jste na to zapomněli.
Někdy nad tím cítím zármutek, jistý druh smutku, když vidím, jak jste ztraceni. Víte, stále mám
lidské pocity a jsem s vámi spojena svým srdcem.
Dnes bych vám ráda pověděla příběh o tom, co se přihodilo mezi pohlavími, mezi mužem a
ženou, protože mnoho z temné energie nebo z hlubokého pocitu nehodnosti, má s touto
historií společného.
Tato historie se týká oblasti sexuality. A
jak víte,
sexualita by měla být zdrojem
světla, lásky a ryzího setkání duší.
V opravdovém sexuálním setkání jste otevřeni ze srdce. Setkat se s osobou na této úrovni je
prožitek blaženosti a extáze. Tragédií osudu však takové sexuální spojení může prožívat jen
málo lidí. V této oblasti existuje v srdcích mužů i žen spousta hluboké bolesti, protože právě
oblast sexuality je u lidských bytostí nejzranitelnější. Všichni jste si vědomi nedávné historie a
nedávnou mám na mysli posledních čtyři až pět tisíc let. Během této doby byla ženská energie
znehodnocována a ponižována agresivní mužskou energií. V ženském bytí to dalo vzniknout
zranění na velmi hluboké úrovni. Stejně tak to však ublížilo mužům. Kvůli této agresivní mužské
energii, která byla v tomto období přítomna, nebyli muži schopni vyvinout jejich citlivou, ženskou
stránku. Stalo se pro ně obtížným spojovat se s jinými lidmi ze srdce a projevit emoce. Ženy na
druhé straně ztratily spojení se svým pocitem vlastní hodnoty a síly jednat. V důsledku toho se
muži a ženy vzájemně odloučili a odcizili. Proto se oblast sexuality, jež je mezi mužem a ženou
nejposvátnější, zneuctila. Namísto blaženosti se stala oblastí ohromné bolesti. Nyní bych ráda
zašla o krok dál a pověděla vám o části historie, která je starší, než znáte.
Byly časy, ve kterých ženy ovládaly moc a uplatňovaly moc nad muži. Ženy to v sobě
mohou cítit. I když byly obětí mužské agrese v mnoha životech, mohou taktéž v sobě
vnímat schopnost manipulovat energie u mužů.
V žádném případě to neříkám proto, abyste se cítili provinile či zahanbeně. Chci jít k podstatě
zranění u mužů a žen.
Proto vás žádám, abyste nyní pocítili, zda uvnitř sebe rozpoznáváte zranění, o kterém
nyní hovořím. Je pro vás možné cítit skutečnou lásku ve vztahu k druhému pohlaví?
Můžete být ženou nebo mužem bez studu, bez výhrad k druhému pohlaví?
Pravím vám, že pocit nehodnosti, se kterým se vy všichni potýkáte, je velice spojen se
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sexuálním zraněním jak u mužů, tak u žen.
Nyní nastal čas toto zranění
vyléčit. A tak žádám zejména ženy, aby se povznesly nad záležitostmi hněvu a nedůvěry, které
zažívají vůči mužům. Vy, jak muži, tak ženy, jste byli v této dlouhé historii boje obojím, obětí i
pachatelem.
Představte si se mnou, že jste před svým milovaným, pokud nikoho takového nemáte,
představte si jednoduše, jak tam někdo stojí.
Nyní se nejdříve podívejte na proud dávání: co dáváte této druhé osobě, co jste schopni dávat?
Teď se dobře podívejte na své vlastní tělo, zatímco dáváte tuto energii. Jaký máte pocit ve
svém srdci, jaký máte pocit ve svém břiše? Pokud si všimnete, že proud dávání je v nějaké
oblasti přerušen, nesuďte to, nepokoušejte se to změnit hned, jen to pozorujte.
Nyní se podívejte na proud přijímání. Co od svého partnera přijímáte? Co jste schopni od svého
partnera přijmout? Co jste schopni přijímat?
Možná vidíte, že v obou tocích existují oblasti, které se cítí být zablokovány. Chci, abyste
věděli, že tyto bloky nejsou pouze osobní bloky. Zdědili jste je z historie. Neodsuzujte se
tedy za ně. To, k čemu jste v této době vyzýváni je, abyste vyléčili tuto bolest. Když tak
činíte, pomáháte vyléčit také kolektivní bolest lidstva. Jste mnohem silnější, než sami
sebe vnímáte.
Vyzývám vás, abyste se mnou učinili malé léčivé cvičení. Nyní vás nežádám, abyste vyléčili
bolest nebo bloky, které si uvědomujete v sobě. Nyní vás žádám, abyste pohlédli na bolest
nebo bloky ve vašem partnerovi. Dělejte to jednoduše. Pouze se zeptejte svého partnera: co
bys ode mě rád dostával? Co by ti nejvíce posloužilo, co by ti pomohlo, aby ses ve svém životě
posílil? Dejte to jemu či jí na energetické úrovni.
Ráda bych, abyste měli pochopení pro svého partnera, zvláště, abyste pochopili konkrétní
bolest opačného pohlaví. Zranění či bolest je jiná u mužů a jiná u žen. Muži se odcizili své
vlastní pocitové stránce, své vlastní ženské podstatě. Touží po opravdovějším spojení.
Ženy se zase potřebují znovu spojit se svou vlastní sílou a sebeúctou.
Ženy mohou pomoci mužům tím, že jim odpustí a převezmou sami za sebe zodpovědnost. Tak
může nastat skutečně krásná spolupráce mezi muži a ženami.
Ačkoli je spirituální cesta v podstatě o léčení sebe sama, nyní je čas spojit se za ruce a
postavit mosty mezi muži a ženami. Tím, že máte skutečný soucit a pochopení pro sebe
navzájem, léčíte také sami sebe. Povzneste se nad staré boje a opět dovolte oblasti sexuality,
aby se stala oblastí skutečné radosti a přátelství.
Když bojujete se svou vnitřní temnotou a cítíte se nehodni, žádám vás, abyste zvážili, do
jaké míry je to kvůli vašim zraněním jako muže či ženy. Tím, že jste si vědomi tohoto
aspektu, začínáte více chápat sami sebe a umožňujete, aby do vašeho života vstoupilo více
světla. Na Nové Zemi, která se v těchto časech rodí, se muži a ženy znovu spojí v harmonii.
Jejich energie se budou vzájemně přirozeně doplňovat.
Právě v oblasti sexuality vaše duše, vaše spirituální energie, skutečně přichází na Zemi z
nejvyššího energetického centra k nejnižšímu. Když je sexuální spojení od srdce k srdci,
jste zpět v centru ráje. V té chvíli máte pocit jednoty.
V této chvíli pospolitosti směřujete tu nejčistší energii na Zemi. Sexualita je původně tak
vzácným darem.
Skutečnost, že se zahalila temnou a bolestnou energií je pro vás všechny velkým
břemenem.
Je příčinou mnoha vašich emocí, osamělosti a zoufalství. V této době však existuje mnoho
znamení naděje. Muži a ženy opravdově usilují o vytvoření skutečného vzájemného spojení
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mezi sebou.
Ve vás všech je těžké břemeno, ale stejně tak ohromný potenciál pro léčení.
Opět vás vyzývám, abyste na sebe pohlíželi tak, jako já na vás z druhé strany závoje. Žádám
vás, abyste se mnou byli nyní za jedno a podívali se na sebe mými očima. Vidíte sebe jako
krásné a odvážné duše, kterými jste? Není na vás nic špatného. Nic! Jste dokonalé bytosti. Kéž
byste to ode mě přijali.
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