Teal Scott:
Jak příjmout svého vnitřního
božského muže
(přepis)
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Ahoj všichni!
Bez ohledu na to, jestli jsme se narodili jako muž nebo žena, všichni v
sobě máme mužskou i ženskou energii. Ale tohle video je zaměřené speciálně
na ty, co se narodili jako muž, aby vám pomohlo odpoutat se od jakékoli
rezistence, kterou máte vůči svému genderu a mohli tak konečně plně
probudit svou božskou mužskou stránku.
Po mnoho staletí se na mužnost pohlíželo jako nepřítele, na “to špatné” a
spíš jako na problém než jako na něco, co bychom měli příjmout. To proto, že
muži svou pravou božskou stránku projevují jen velmi zřídka, takže to jediné,
co vlastně známe jako maskulinitu, je spíš její odvrácená stránka. A ta
naplňuje společensky přijímanou představu o soutěživosti a hierarchii, na
jejímž vrcholu může být jen jediný člověk.
Jinými slovy odvrácená stránka mužnosti nás dohání k vertikálnímu
myšlení, tedy ke srovnávání se s druhými, kdy je možné být více nebo méně
než někdo jiný. A tak vzniká boj o moc... a také Abrahamská náboženství.
Když se zdrojem života, naděje a spasení stal jediný bůh muž, tak se
ženské vlastnosti jako je plodnost, tvořivost, ničivost a život najednou staly
atributy mužskými. Ženství přestalo být důležité a země se zmocnili muži opilí
nikoli božskou stránkou mužnosti, ale jejím stínem. Ovládli svět skrze
dominanci, kontrolu a patriarchii, což jsou věci, které nemají s pravou
mužskou energií nic společného.
Božská mužská energie totiž znamená akci, směr, pohyb, odpovědnost,
sílu, soustředěnost, otcovství, Slunce, štědrost, podporu, materiální hojnost,
srozumitelnost, intelekt, autoritu v čisté podobě, transformaci a růst. Božská
mužská energie je tím, co podporuje zrození nové země, která se projevuje
skrze božskou ženskost. Jde tedy o proces spolu-tvorby. Proto, abyste mohl
plně rozvinout svou božskou mužskou stránku, v sobě musíte nejprve najít její
kvality a projevit je.
Každý muž je jedinečným vtělením božské masculinity. Takže stejně jako
jsem to říkala už minulý týden, ale dnes se to vztahuje na muže, nejde zde o to
určit si, co mužská energie je nebo není a poté se té představě přizpůsobit. Jde
o to nalézt svůj jedinečný způsob, kterým se tato energie projevuje skrze vás.
Jde o vaše vlastní osobní napojení na svého vnitřního božského muže... Což
bude pro každého znamenat něco jiného.
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Zeptejte se sebe sama, “Existuje na tradiční mužské roli v mé společnosti
něco, co mi vlastně vyhovuje?” Tak třeba chodíte do posilovny, protože vás to
baví a nebo protože máte pocit, že byste měli, protože bez svalů o vás nebudou
ženy stát? Je načase, abyste si rozebrali ty mužské aspekty, k nimž pociťujete
nějaký odpor i ty, k nimž nikoli. Je načase rozhodnout se, které z těchto
vlastností chcete pěstovat a kterých se chcete zbavit. Někomu bude např. vadit
tzv. chování gentlemana, kdy přidržujete ženám dveře a platíte za ně na rande,
zatímco jiný to třeba zbožňuje. Je potřeba, abyste se podívali na svůj život a na
své představy ohledně tradičních mužských rolí. Ponechejte si ty, s nimiž
souzníte a všech ostatních se zbavte.
Některým mužům se třeba nelíbí být tím klasickým zaopatřovatelem a
nebaví je otevírat holkám dveře. Jiní to mají rádi. Ti první by se měli podívat
na to, proč těmto věcem vzdorují a zjistit, jestli to vychází z opravdového
vnitřního pocitu nelibosti a nebo z negativních přesvědčení. No a potom se
mohou takovému chování vyhýbat. Třeba si najdou ženu, která nechce, aby jí
někdo držel dveře.
No a pokud jste mezi těmi, kdo zjistí, že se vám některé tradiční mužské
role vlastně líbí, ale ještě jste je nikdy nevyzkoušeli... Nicméně ta představa je
vám příjemná... Tak teď je načase s tím začít! Pointou je nalézt na mužnosti
to, co vás baví, co vám dělá radost a ponechat si to. A naopak se zbavit všeho,
co vás štve.
Musíte k sobě ale být velmi upřímní v tom, proč vám něco vyhovuje a
proč vám něco vadí. Vychází ten důvod z pozitivní nebo negativní emoce?
Vychází ze strachu nebo z pocitu osobní vyrovnanosti?
Jak jste si asi všimli, já jsem jsem tentokrát narodila jako žena a protože
tedy nemám zkušesnost muže v dnešní moderní společnosti, bylo by tohle
video prosté osobní zkušenosti. A tak jsem si řekla, že by bylo fajn, kdybych si
sem pozvala někoho, kdo se podle naučil příjmout svou božkosu mužskou
podstatu. Jmenuje se Valan.
Muži nejsou z podstaty zlí a špatní, jak mě kdysi učili. Vyrůstal jsem jako
Mormom a ti si pořád dokolečka čtou jeden text o tom, jak je člověk od
přírody božím nepřítelem, což se mi potvrzovalo, kam jsem jen podíval. Už
od mala jsem viděl ženy, co se staly obětmi násilí, znásilňování a
zneužívání... a tak jsem si celý život přál všechny tyto ženy ochránit. Chtěl
jsem je ochránit hlavně před sebou samým, protože jsem věděl, jak umím být
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agresivní, když se naštvu a... jak děsivě a nebezpečně asi musím ženám ve
svém okolí připadat.
Ale co je ještě děsivější je, když své pocity skrýváte. Protože tím, že
ignorujete něcí emoce... že řeknete, že nejsou důležité, zvláště u žen, tomu
člověku hrozně ubližujete... Protože přestože my muži umíme být velmi přímí
a tudíž někdy říkáme ženám věci, které je mohou urazit... Tak můžeme pořád
mít srdce na správném místě a dát jim tak veškerou lásku a podporu, kterou
potřebují, když je s něčím konfrontujeme. Jsme z celé své podstaty dobří.
Spousta věcí je na nás dobrých. A tak bychom se na sebe také, podle mého
názoru, měli dívat.
Pro mě mužská energie znamená uvolnění přímého projevu mužské
podstaty u každého z nás a to beze strachu z jakési odplaty. Což je to, co nás
společnost učí... že muži jsou hrozní a že se snaží ženám ubližovat o využívat
je. Pro mě tedy přijetí božské mužské podstaty znamená... Otevřít své srdce
tomu, jak se doopravdy cítíme. Vášniví, mocní, možná trochu hroziví...
Ale od toho jsme tady. Abychom šli vpřed a vytvářeli si život, jaký
chceme a to jak pro sebe, tak i pro ostatní.
Muži přece nechtějí být kreténi!:) Nyní si nejspíš spojujete maskulinitu
jen se samými pitomci, ale to s ní nemá vůbec nic společného. Cílem je
probudit v sobě “vyšší” aspekty mužství, nikoli stát se soutěživými
testosteronovými ego maniaky. Dnešní standart je ale zkrátka muž, který svou
božskou mužskou energii utápí v jejích temných vlastnostech, které známe
právě v podobě těch “kreténů”. Také proto jsem v minulém videu říkala, že ta
pravá mužská energie se vlastně na Zemi ještě nikdy “nedostala k moci.” My
tedy vlastně zatím vůbec nevíme, jak taková energie vypadá, protože to, co
vidíme, opravdová mužská energie není.
Tady je pár rad k tomu, jak se napojit na svého vnitřního muže.
1) Zamyselete se nad svým vztahem k otcovství a k vlastnímu otci.
Vaše první setkání s božskou mužskou energií totiž proběhlo skrze vašeho
otce. Proto pokud k němu pociťujete jakýkoli odpor/vzdor, potom v sobě máte
rezistenci i vůči vlastní mužské stránce. Neznamená to, že se se svým otcem
teď musíte fyzicky spojit, nemusí už ani být naživu. Znamená to, že byste jen
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měli přehodnotit všechny myšlenky ohledně svého otce, přestat jim vzdorovat
a svému otci odpustit. Proberte se vším tím čurbesem, kterým vás zanesl a
nalezněte čistou esenci toho, kým jste sami za sebe bez jakékoli návaznosti na
svého otce. Ať už totiž byl a nebo nebyl dobrým příkladem mužství, rozhodně
byste neměli božskou mužskou energii soudit podle něj.
Zamyslete se nad svými představami a přesvědčeními ohledně otcovství.
Je jedno, jestli chcete či plánujete být otcem nebo ne, ale pokud zde pociťujete
určitou nevoli, potom v sobě opět máte blok vůči jednomu z aspektů mužské
energie, protože otcovství k ní neodmyslitelně patří.
Takže ať už máte či nemáte, chcete či nechcete děti, zkoumejte, jak se v
této věci cítíte. Pokuste se napojit na pozitivní emoce ohledně otcovství.
2) Zamyslete se nad současným pohledem na mužství v rámci
vlastní společnosti a kultury.
Máte pocit, že odpovídá jeho opravdové božské podstatě a nebo odráží
jeho stinné stránky? Co to znamená být mužem ve vaší rodině? Jak jsem řekla
už v minulém videu, odpověď se bude kulturu od kultury a společnost od
společnosti lišit. Rozdíly budou i v rámci samotné země, v níž žijete.
Tak např. tam kde žiju já, v USA, maskulinita znamená: zaopatřovat,
ochtaňovat a bránit ženy a děti, nakládat s penězy, dosahovat postavení,
sledování či hraní sportu a nebo obojí, hlava rodiny, odpovědnost, síla, lov,
zbraně, dosahování moci, být někomu manželem, být otcem, popírání strachu
a jiných emocí, zejména pak pláče, úspěšnou kariéru, výkon, vlastnit pěkné
auto, budování a udržování svalů a fyzické síly, což většinou znamená chození
do posilovny, schopnost opravovat věci, domácí manuální práce, otevírání
dvěří ženám a nošení těžkého nákladu, placení za ženu, holit si vous a nebo ho
naopak nechat divoce růst... U nás se nikdo nemůže shodnout, co je mužnější.
Zastávat se sám sebe a druhých, krátké vlasy, konfrontace a orientace na cíl.
Podívejte se na všechny aspekty mužství dané vaší společností, kulturou a
rodinou a rozhodněte se, se kterými z nich rezonujete a se kterými ne. Ve
společnosti, která spojuje mužství se zaopatřováním rodiny, není jednoduché
cítit se jako “dost dobrý muž”, pokud vás práce, do níž chodíte od 9:00 do
17:00 nebaví. Možná byste radši vychovávali své děti a máte pocit, že je s vámi
něco v nepořádku, protože ostatní muži okolo mají úspěšnou kariéru a zdá se,
že jim je nejlíp, když mohou soutěžit a vítězit v rámci svého zaměstnání.
www.jakorybicka.cz

5

Možná máte pocit viny a kvůli němu se potom nutíte do soutěživé kariéry,
abyste byli jako všichni ostatní.
V takovém případě je potřeba připomenout si, že božská mužská energie
se projevuje mnoha způsoby. To, že jste jiným druhem otce, který dělá věci po
svém, neznamená, že jste v něčem horší jen proto, že existuje nějaká
společenská představa o tom, co by se mělo a nemělo. Třeba pro vás chození
do práce od 9 do 5, zatímco vaše žena zůstává doma s dětmi, není projevem
pravé mužské energie. Možná je jím právě role hlavního pečovatel o vaše děti.
Božskou mužskou podstatu lze zjednodušeně popsat takto: je to energie,
která proudí směrem vpřed. Jakákoli jiná energie, jež jde proti tomuto směru
je tedy popřením pravé mužské energie.
Dalším tipem je proto,
3) Rozhýbejte svůj život a směřujte do vpřed.
Zkuste si představit, že se během den díváte sami na sebe. Vidíte ve svém
životě něco stagnujícího? Nějakou oblast, v níž stojíte pořád na jednom místě a
jste tak trochu zaseknutí?
Zamyslete se nad tím, co byste právě v tuto chvíli mohli udělat, jaká akce
by do těchto oblastí vašeho života přivedla pohyb?
Protože když uděláte rozhodnutí, a rozhodnost je energie proudící
směrem vpřed a tedy ryzí mužská vlastnost, otáčíte se tak zády ke všemu, co
nechcete a otevíráte dveře všemu, co chcete.
To předchází tomu, aby byla vaše celková energie roztříštěná a namísto toho
se hýbe vpřed jako šíp mířící k cíli. Během tohoto procesu ale musíte být
ochotni dělat chyby.
Božská mužská podstata na této ochotě stojí. Proč? Protože pokud umíte
své chyby správně nahlédnout, potom pomáhají vašemu pohybu vpřed.
Můžete je použít ke svému odrazu. Už žádné schovávání se za vlastními
strachy. Přímá konfrontace s nimi je to, co maskulinitu definuje. Pokud máte
pocit, že nezvládnete dělat chyby, potom v sobě opět potlačujete svého
vniřního božského muže.
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4) Zaujměte sebevědomý postoj.
Všichni rozumíme tomu, že zdravé sebevědomí s sebou přirozeně nese i
seběvědomé držení těla. Ale ono to funguje i obráceně. Můžete totiž využít
správný postoj a držení svého těla k tomu, abyste přesvědčili svou mysl, že
přece jste seběvědomí.
Stoupněte si rovně, vytáhněte se, ramena dejte dozadu a vystrčte hrudník.
Kráčejte vědomě, dívejte se lidem do očí a držte své tělo tak, aby signalizovalo,
že zde jste z nějakého důvodu. Mužská energie je přímá. Proto se vědomě
pohybujte s jistotou.
To ale neznamená zaujímat obranný telěsný postoj. Božské mužské tělo
totiž nepotřebuje vyjadřovat žádnou defenzivitu, i když právě to si paradoxně
většina z nás s mužností spojuje. Všichni známe ty gorily z posilovny... ale
mužská energie není nepropustnou zdí. Naopak, je velmi otevřená. Jde vám
naproti. Udržování tělesného postoje, který odráží mužnost, ale jde ruku v
ruce také s jistým způsobem oblékání. To se bude opět lišit na základě
společnosti, v níž žijete. Nicméně noste oblečení, které vám sedí.
Pokud se v něm totiž budete ztrácet, potom se budete přirozeně cítit
“menší” a oslabí to vaši mužskou energii. Takže se podívejte na svůj šatník.
Odráží váš styl to, kým chcete být? ... Což je to, kým ve skutečnosti jste. A
nebo odráží někoho, kým už být nechcete? Dává vám pocit síly a pohybu a
nebo z vás dělá malého kluka, který stagnuje?
Pokud váš styl nevyjadřuje vaši pravou mužskou podstatu, potom je
načase ho změnit.
5) Dávejte! Mužská energie není pasivním příjemcem lásky, ale
naopak jejím aktivním dárcem.
To znamená, že pokud chcete začít projevovat svou božkosu mužskou
stránku, musíte se naučit být iniciativní a to ve všech oblastech svého života.
Ať už se to týká nabídky práce, pozvání někoho na rande nebo vášnivého
políbení. Buďte zprostředkovatelem. Maskulinita totiž znamená všeobecnou
štědrost vůči sobě i s ohledem na vlastní zdroje.
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A tohle platí i v otázce sexu. Sexualita je aspektem božské mužnosti stejně
jako smyslnost u božské ženskosti. Proto je dobré naučit se svou sexualitu
směrovat, namísto nechávat se uchvátit čistým chtíčem.
Opravdový muž nenechává svou sexuální energii uvíznout v sakrální
čakře, což je centrum chtíče, ale dovoluje jí procházet také srdcem a myslí. To
znamená, že až budete příště cítit sexuální vzrušení, tak ho zkuste prodýchat
do těla. Do páteře, hrudníku a skrze krk do očí a do hlavy. Naučte se tuto
energii používat a směřovat k čemukoli, k čemu budete chtít. Sexuální energie
je totiž velmi silná a dá se s ní dokázat mnoho věcí.
Představte si, že zaplavuje celé vaše tělo, směřujte ji do srdce a nechte ji,
ať ve vás zažehne aktivitu. Nechte ji zářit srkze svou srdeční čakru. Nejste v
moci svých živočišných pudů. Sexuální energii můžete vést kterýmkoli
směrem si umanete. To, co vám přináší odmítnutí, je strach, který z něj máte,
nikoli to, že v sobě máte sexualitu, která by někoho děsila.
6) Zaujměte roli podporovatele.
Protože pokud jsem to ještě neřekla dost jasně, tak božská mužská
energie směruje vpřed. Takže pokud jste skeptický typ člověka, co se stále
něčeho obává, potom v sobě svého vnitřního muže potlačujete. Mužská
energie totiž ostatní motivuje k růstu, podporuje je v hledání vlastní cesty a
smyslu... Neodrazuje. Není to proto energie varování, ale zastání.
Být někým, kdo druhé motivuje a podporuje je ve skutečnosti pro
mužskou energii nejvyšším fyzickým projevem lásky. Když tedy “opravdový”
muž projevuje lásku, potom je to formou zastání a podpory. Maskulinita
znamená povzbuzovat druhé, aby čelili svému strachu a aby se nebáli cokoli
vyzkoušet. Respektujte vývoj druhých, dovolte jim dělat chyby bez toho, aniž
byste se je snažili zachraňovat.
Role zachránce není součástí pravého mužství a mužnosti. Je to aspekt
chlapectví, kdy se snažíte někomu zavděčit. A to muž nepotřebuje.
7) Buďte odpovědní.
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Vaše schopnost projevit svou pravou mužskou stránku totiž odvisí od
schopnosti vzít svůj život do vlastních rukou. Od odpovědnosi za vlastní
myšlenky, slova a činy. To v praxi znamená přestat obviňovat druhé za vaše
problémy. Vpřed se totiž můžete posunout jedině tehdy, když zjistíte, v čem
držíte zpátky sami sebe.
Změnit se můžete pouze až když příjmete odpovědnost za vše co děláte.
Přistihněte se, když se chováte jako oběť a vezměte otěže zpět do svých rukou.
To zahrnuje i schopnost omluvit se. Součástí této odpovědnosti je i to, že
znáte sebe sama a také cesta za osobním naplněním, která k božské
maskulinitě neodmyslitelně patří.
Pokud se něčemu vyhýbáte, zejména pak sobě sama, tak v sobě svého
vnitřního muže popíráte.
8) Najděte si nějakou schopnost, kterou plně rozvinete.
To je další ze základů vpřed směřující mužské energie. Zamyslete se nad
slovem “excelovat”. V něčem excelovat znamená pohybovat se směrem
dopředu a růst. Je jedno co si vyberete jako svoji specializaci. Důležité je, že to
bude něco, v čem budete dobří.
Pro ty z vás, kteří své mužské stránce vzdorují, bude nejlepší, když si
vyberete něco, co už za mužné považujete.
9) Zkoumejte svou rezistenci vůči vlastní identitě jako muže na
mentální, fyzické i duchovní úrovni.
Rezistence/vzdor je energie, která stojí za negativními emocemi. Máte v
sobě tedy nějaký vzdor, tedy negativní emoci, vůči tomu jak jste vysocí nebo
malí? Vůči tomu, že jste někomu manželem? Že držíte ženám dveře a platíte
za ně večeře? Vůči svému zaměstnání nebo fyzické kondici? Máte v sobě
rezistenci vůči asertivitě nebo sexu?
Pokud pociťujete jakýsi vzdor vůči čemukoli, co si spojujete s muži a
mužností, potom v sobě máte blok ve vztahu k vlastní mužské energii. Tak
např. není nutné, abyste hráli nějaký sport proto, abyste byli ryzím mužem.
Ale pokud si sport s mužností spojujete a vzdorujete mu, potom potlačujete
svůj vlastní mužský aspekt.
www.jakorybicka.cz
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Pokuste se rozklíčovat svá bytostná přesvědčení ohledně mužství a potom
se od nich oprostěte. Nic vám jako muži nepomůže v rozvoji víc, než když
uvolníte veškerou rezistenci, kterou pociťujete k čemukoli, co si s mužností
spojujete. Věříte třeba, že není dostatečně mužné projevovat emoce? Nebo se
více zapojovat do výchovy dětí?
Mnoho z vašich představ ohledně maskulinity s ní ve skutečnosti nemají
co dělat. Jsou jen jakýmsi vedlejším kulturním produktem vzdoru. Musíte být
ochotní uzdravit jakoukoli nevoli, kterou máte ke všemu, co identifikujete
jako mužské. Potom budete schopní opravdu příjmout svou mužskou
podstatu.
Buďte svolní k tomu uzdravit veškeré své negativní emoce kolem
maskulinity a díky tomu osvobodíte svého božského vnitřního muže. Je
načase, abyste přestali popírat sebe sama. A věřte mi, že ve chvíli, kdy ženy
přestanou být obětmi a chopí se své vlastní moci v rámci božského ženství, tak
vám poděkujeme. Už proti vám nebudeme bojovat, protože budeme samy
dost silné. Nás totiž to, co se z vás mužů stalo, vlastně vůbec nepřitahuje.
Nebudí to v nás respekt.
10) Poznejte ženy.
Naučte se něco o našem cyklu, tělu, mysli, kulturnímu nastavení, o našich
touhách. V minulosti vnímali muži tato témata jako nepřijatelná. Jako kdyby
být mužem znamenalo, že ženy prostě pochopit nemůžete... a vlastně jim ani
nemůžete být nablízku. Ale jak se můžete podpořit a spojit se s božsou
ženskou energií, když o ní nic nevíte? To by bylo dětinsky hloupé.
Čím víc se o ženách naučíte, tím jistější si budete v jejich přítomnosti. To
je obzvlášť důležité, pokud máte s někým vztah. Každá žena je jiná. A jsme
vám záhadou pouze tehdy, když si neuděláte čas na to, abyste nám porozuměli
jako jednotlivci. Částečným důvodem toho, proč neumíte být k ženám přímí a
proč se nemůžete nikam hnout, je to, že jim nerozumíte.
Naučte se proto klást otázky a dávejte pozor. Máte totiž o ženách mnoho
představ, které vám neslouží k ničemu dobrému. Tím, že budete dál říkat,
jakou jsme pro vás záhadou, se předurčujete k selhání, protože pokud o jste o
tom opravdu přesvědčeni, pak to tak i bude.
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Přišel čas, abych vám odkryla jednu teorii, kterou o ženách nejspíš máte.
A sice, ženy ve skutečnosti ve skrytu duše milují kretény a muže, co s nim
chovají hrozně. Není to pravda, ale vysvětlím vám, proč to tak může vypadat.
Je to důsledek jedné ze dvu věcí. První může být to, že jsme měly otce,
který na nás nebyl zrovna nejhodnější. Takže my si potom ve vztazích neustále
reinkarnujeme svého otce, protože nás mozek se zoufale snaží dostat ten druh
lásky, který jsme od něj neměly. Proto když dokážeme muže, který je na nás
hnusný, přimět, aby na nás byl hodný, tak jsme si podvědomě vyřešily svoje
problémy s otcem. My ženy jsme biologické bytosti, které žene touha po
bezpečí a po nalezení genetické shody, která našim dětem zajistí přežití. No a
čistě náhodou většina mužů, kteří jsou ochranitelští, s nimiž si spojujeme
bezpečí a podvědomě i znaky vhodné pro otcovství, mají zároveň i sklony k
větší suverénosti, přímosti a agresivitě. Není to tím, že by nás přitahovali
frajírci, ale zkrátka nás nepřitahuje slabost. Líbí se nám ta trocha pravé
mužské energie, kterou tito muži projevují.
No a protože jen tak málo mužů opravdu plně provejuje svou pravou
mužskou podstatu, tak operujeme s tím, co máme. Chceme muže, kteří jsou
dokonalou kombinací něhy vůči nám a našim dětem a zároveň mají veškerou
mužnost, z níž jdeme do kolen a s níž se cítíme v bezpečí. Jenomže jsme
přesvědčené, že takoví muži prostě neexistují a tak se spokojíme s tím, co je.
Vím, že vám jako ženy sdělujeme velmi zmatené informace. “Pojď sem a
podpoř me!”...a pak si vás držíme od těla. Chceme, abyste byli “chlapi” a něco
pro nás udělali, ale pak si chceme radši všechno udělat samy.
Máme k vám “pojď sem a jdi pryč” přístup. A to není vaše chyba. Je to
proto, že být ženou je těžké!:) My chceme, abyste nám drželi dveře, akorát že
většina z nás to ještě neví, protože nám bylo řečeno, že to z nás dělá někoho
bezmocného a neschopného. S vámi to nemá nic společného a není to váš
problém. My ženy jsme totiž ještě nepřijaly svou božskou ženskou podstatu a
tak s vámi ještě pořád bojujeme o moc. Máme celou řadu přesvědčení okolo
toho co nám bere svobodu a moc nad vlastním životem a tělem a tak se vás
bojíme nechat být muži.
Léta jsme zarytě věřily, že čím mužnější jste, tím jsme my slabší a
ublíženější. Proč? Protože naším přeobrazem maskulinity je taky ten model
kreténa!:) Proto se nezdráhejte a zpochybňujte chování žen, které jsou
zaseknuté v souboji s muži ve jménu získání suverenity. Ukažte nám, co si o
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tom myslíte vy, protože to pomůže v růstu i nám. Většinu žen ani nenapadne
klást si ohledně genderových rolí otázky, tak nám s tím pomožte!
My ten souboj s vámi nesnášíme! Jsme z něj vystresované, nezvládáme
ho a není to zdravé ani pro nás, ani pro vás. Pokud vás téma božské mužské
energie zajímá, doporučuji vám knihu Král, válečník, kouzelník, milovník od
Roberta Moora a Douglase Gillette.
Božského muže v sobě nemusíte nijak vytvářet, protože už je vaší
podstatou. Jediné, co musíte udělat, je odhrnout vše, co mu stojí v cestě.
Nemusíte ho v sobě nijak probouzet, protože už probuzený je. Jen jste ho
zanesli různými věcmi. Přesvědčeními, činy, o nichž si myslíte, že se od vás
společensky očekávají a které vaši mužskou energii tlumí. Zbavte se jich,
protože žádný z těchto “štítů” stejně nikomu neprospívá.
A jako smyslná žena vám tady můžu říct, že pro nás není nic tak
návykového jako skutečně probuzený muž.
Mějte se hezky.
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