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LINDA: Üdvözöllek benneteket e rendkívül speciális részterület Tóbiással történő
megbeszélésén. Ez egy igen bensőséges és speciális pillanat. Tóbiás felajánlotta, hogy egy
utolsó frissítést fog nyújtani számunkra - mielőtt még elmenne - a Szexuális Energiák
Iskola anyagával kapcsolatban. Tehát ez a mi igencsak utolsónak mondható speciális
találkozónk, konkrétan a Szexuális Energiákról. Én Linda Benyo vagyok; Geoff Hoppe is
itt van velem, aki Tóbiást közvetíti (csatornázza). Meg fogjuk nyitni ezt a rendezvényt
Tóbiás számára és aztán néhány igazán jó kérdésünk van, de sokkal több, mint amit fel
tudnánk tenni, hogy végigvegyük és lehetővé tegye számunkra, hogy még jobban és
elképesztőbben inspiráljuk a tudatosságot, konkrétan a Szexuális Energiák Iskolával
kapcsolatban.
Tehát Tóbiás ha készen állsz, örömmel várjuk ezt a rendkívül speciális részterület
megbeszélést a Szexuális Energiák Iskolával kapcsolatban. Köszönöm.
TÓBIÁS: És ez így van. Meg fogunk állni itt egy pillanatra, hogy összegyűjtsük a
Shaumbra minden energiáját, főként azokét a Shaumbrákét, akik részt vettek a Szexuális
Energiák Iskolában és azokét a tanárokét, akik a Szexuális Energia Iskolát oktatják szerte
a világon.
Miközben előkészítjük itt az energiákat meghívom mindegyikőtöket, hogy vegyetek együtt
velem egy mély lélegzetet …
(szünet)
… érezzétek ezt a lélegzetet, ahogy beáramlásra szólít, ahogy cirkulál az egész testetekben.
Érezzétek, ahogy tovaengeditek. Érezzétek, ahogy elengeditek az összes problémátokat
azzal kapcsolatban, hogy mit kellene megtennetek, hogy szerethessétek magatokat, vagy
talán az azzal kapcsolatos nehézségeket és kihívásokat, hogy szeressétek magatokat.
Ez az utolsó hivatalosan felvételre került ülés, melyet én Tóbiás készíteni fogok – az utolsó
ülés melyet megtartunk bármely iskola, vagy bármely szabályos téma megbeszélés
számára – és abszolult helyénvaló, hogy eben a szexuális energiákat járjuk körbe. Ez az
egyik fő oka, amiért vissza akarok térni a Földre a következő Sam-kénti inkarnációmba, –
hogy megtapasztaljam a maszkulin és feminin energiák integrációját önmagamon belül.
Nem csak egyszerűen beszélek róla, hanem Sam-ként meg is fogom tenni a következő földi
életemben. Úgy ahogy te, én is meg fogom engedni magamnak, hogy megtapasztaljak némi
kihívást, némi örömöt, némi a szépséget. De ahogy elkezdek megérni a következő évben,
vagy később, behozom azokat a maszkulin/feminin aspektusokat önmagamba, ebbe a
fizikai testbe, amit én Samnek nevezek.
Ez a tapasztalat mélyreható lesz, élet-átalakító. És azután, ezzel az energiával önmagamban
el fogom kezdeni a tanítást. Amikor felnövök, amikor kinyílok a világra, tanítani fogom
ezt a dolgot, amit szexuális energiának hívnak mert érzem, hogy ez talán a legfontosabb
téma, amivel minden ember szembenéz – hogy megértse önmaga minden egyes részének
egyensúlyát. Mert amikor igazán megértitek a maszkulin/feminin egyensúlyát és azt, hogy
mik is azok valójában – nem csak a tankönyvi definícióját, hanem a valódi definícióját
annak, amit mi a Szexuális Energiák Iskolában használunk. És továbbá, amikor belementek
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a szexuális energiák eszenciájába – hogy megértsétek a maszkulint és a feminint – és hogy
valójában beleérezzetek, mik is ezek – ez nem csak fiú és lány, férfi és nő – de amikor
eljuttok ezeknek az energiáknak a valódi megértéshez, meg fogjátok érteni a fényben és a
sötétségben létező, a ti általatok jónak és rossznak nevezett dologban létező dualitást is. El
fogjátok kezdeni megérteni a dualitást minden dologban. Tehát, ez nem csak a szexuális
energiákról szól, nem csak a maszkulinról/femininről, vagy Ádámról és Íziszről, hanem ez
minden egyes részetekről szól, hogy megértsétek annak dualitását, újra harmóniába,
összhangba hozva vissza azokat.
Tehát ez így teljesen helyénvaló, hogy ez legyen az utolsó felvételre került
megbeszélésünk. Nagyon is helyénvaló, hogy a kérdések eszenciáját is érezni tudjam, ami
oly sokatoknak van a szexuális energiákkal kapcsolatban – melyek saját tapasztalataitokon
alapulnak, azon alapulnak, amit másoknak tanítottatok.
Egyetlen dolgot fogok kérni mindegyikőtöktől, ami az, hogy emlékezzetek arra, hogy
szeressétek magatokat. Talán ez a legnagyobb kihívás az emberek számára, mert arra lettek
beprogramozva, hogy ne szeressék önmagukat. Ti megadtátok magatoknak a tapasztalatot,
hogy ne szeressétek magatokat, tehát megtapasztalhatjátok az élet minden oldalát, de most
itt az az idő, hogy újra behozzátok ezt a szeretetet. Igen, ez azt jelenti, hogy elengedhettek
minden egyes negatív koncepciót, amit magatokról tartottatok; minden olyan dolgot
elengedhettek, amit meg kell tennetek azért, hogy tökéletesek legyetek, vagy esetleg azt
gondoljátok: elengedni mindezeket a célokat ez majdhogynem lehetetlen, és teljes
mértékben szeretni saját magatokat – ebben a pillanatban és minden egyes pillanatban.
És kérlek, ezt ne úgy csináljátok, mint valami mentális feladatot. Mintha egy tükröt
néznétek, vagy az ágyatokon feküdnétek és azt mondanátok: „Szeretem magam. Szeretem
magam.” ha ezt csak mentálisan teszitek, akkor ez egy még nagyobb konfliktust fog
teremteni számotokra, mert van egy részetek, ami nem hisz benne. De én valójában az igazi
önszeretetről beszélek – mindenről – nem csak a jóról. Nem csak azt mondva: „Egy
részemet tudom szeretni és a többi dolgomon még dolgoznom kell.” Nem csak azt mondva:
„Szeretni fogom magamat, ha kevésbé leszek elfoglalt, vagy ha valamin majd túl leszek…”
bármilyen káoszon is mentek éppen keresztül az életetekben, de valóban most szeressétek
magatokat – még akkor is, ha tönkre vagytok menve, még akkor is, ha érzelmi
problémáitok vannak, mentális problémáitok vannak. Hagyjátok szeretni önmagatokat,
úgy akik most vagytok, megjavítás nélkül is, korrigálási, vagy kijavítási próbálkozás
nélkül, késlekedés, halogatás nélkül, csak tegyétek meg ebben a pillanatban, bármi
történjék is veletek, bármit is tapasztaljatok meg. Teljes mértékben szeressétek!
Hogyan is néz ez ki? Olyan, mintha megállnánk éppen most – éppen most miközben
beszélünk.
Az életetek hajlamos túlságosan felgyorsulni és túlságosan elfoglaltakká váltok. Az
életetek hajlamos a rengeteg kívánság és vágyakozás egyikévé válni, hogy tele vagytok
célokkal és dolgokkal, amiket meg szeretnétek tenni, de ezek egyike sem számít. Tudjátok,
amikor elértek az életetek végéhez, vissza fogtok tekinteni, akár miközben a halotti
ágyatokon fekszetek, vagy akár mikor átjöttök a másik oldalra. Vissza fogtok tekinteni és
ez nem az elért céljaitokról fog szólni. Ez nem arról fog szólni, hogy többet értél-e el, mint
más emberek.
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Egyetlen kérdést fogsz feltenni magadnak: “Szerettem azt, aki voltam?” Ilyen egyszerű
lesz. Ez nem az összegyűjtött pénzügyi tartalékaidról fog szólni, hogy mennyi osztályt
végeztél, hogy hány embert nyűgöztél le a spiritualitásoddal. Ez arról fog szólni, hogy
szeretted-e magad?
Tapasztalatból mondhatom, hogy a földi életeimben és saját halál folyamatom megélése
közben, ez volt az egyetlen dolog, ami történt velem minden alkalommal, amikor a halál
közelében voltam, vagy pont átléptem a másik oldalra. Olyan volt, mint egy kérdés, amit
eltemettettem önmagam számára, még mielőtt az életidő egyáltalán elkezdődött volna. Ez
volt az elsőként felmerülő kérdéseknek egyike akkor, mihelyt megtudtam, hogy a halál
elkerülhetetlen: hogy Szerettem-e magam?
Tehát, pontosan ezt kérdezem most tőletek – nem kell meghalnotok ahhoz, hogy
szembekerüljetek ezzel a kérdéssel - szeretitek önmagatokat?
A szeretet, az elfogadás. A szeretet az, hogy kényeztetitek magatokat, kényeztetitek a
testet, ami a tiétek. Nem arról beszélek, hogy előhozakodjak a mindenféle egzotikus
diétákkal; én arról beszélek, hogy minden egyes falat, amit magatokhoz vesztek, az az
önszeretetetek kifejezése. Nekem mindegy, hogy az hús, vagy esetleg zabpehely és méz.
Nekem mindegy, hogy vegetáriánus étel, vagy sem. Nekem mindegy, hogy az Junk-Food
(hulladék, vagy műkaja) vagy sem. Szereted-e magad? Szereted-e azt a testet?
Mit gondoltok, honnan jön a rák? Ha nem szeretitek magatokat, az oly gyakran befolyásolja
a testet. Van rákja az elmének, van rákja a léleknek, bár ezek más megbeszélések témái,
amit Adamus fog veletek átvenni. Amikor nem szeretitek a testeteket, az egy
halálfolyamatot indít be, amit ti rákként ismertek. Amikor szeretitek magatokat, akkor
csodát műveltek a testetekkel és az elmétekkel és a lelketekkel.
Mi lenne, ha úgy beszélnétek a testetekről, mintha a legjobb barátotok lenne? Ó, igen, egy
pár szemöldök felhúzódik majd, na de kedves Shaumbra, ez az oka annak, amiért azt
választottátok, hogy itt legyetek a Földön – hogy mintává váljatok, hogy kilépjetek a
megszokottból. Igen, ez időnként sokkoló egy pár ember számára. Nem szándékosan
tesszük, nem azért, hogy ellopjuk az energiáikat, hanem azért, hogy felrázzuk őket abból,
a mély álomból, amiben vannak. Azt választottátok, hogy ide jöttök a Földre, hogy úttörők
legyetek nem azért, hogy elrejtőzzetek a tömegben nem azért, hogy szégyenkezzetek,
mikor arról beszéltek, hogy mennyire szeretitek magatokat.
Igen, az emberek tesztelni fognak benneteket. Kíváncsiak lesznek arra, hogy honnan
származtok. De amikor látják, hogy ez hiteles – a Vagyok, aki vagyok – mikor ezeket a
szavakat ki tudjátok mondani és jelentéssel megtölteni, nem csak gondolkodni róla az
agyatokban, hanem ezt valóban jelentéssel megtölteni, akkor ez a lehető legnagyobb
különbséget fogja létrehozni a tudatosságban.
LINDA: Köszönöm ezt a csodálatos kifejtést.
4. KÉRDÉS: Kedves Tóbiás, van valamilyen friss információd Ádám sebére vonatkozóan,
mely a SES tanfolyamon került bemutatásra? Azt mondtad akkor, hogy Ádám még nincs
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tudatában a sebének, de ez az idő is eljött. Az utóbbi erőteljes globális változások fényében,
melyek a banki, financiális és ingatlanpiaci területein kezdődtek el és melyek hosszú ideje
a maszkulin dominancia bástyái, illetve a vírus igen erős területei. Talán készen áll-e már
Ádám, hogy szembenézzen a sebével?
TÓBIÁS: Igen és emlékezzünk arra, hogy mi is az, amit mi Ádámnak, azaz a maszkulin
energiának nevezünk, ez archetipikus. Ez szimbólum. Szóval, had beszéljünk most Ádám
energiájáról a Földre vonatkozóan.
A legjobb módja, hogy Ádámot jellemezzük, az a sokk és a kétségbeesés, a reményvesztés.
Ez az Ádám energia olyan sokáig volt igen erős és egyszerre csak – hirtelen, csak néhány
éve, Ádám elkezdte azt érezni, hogy a „padlóra került”. Az alapok, falak és templomok
közül oly sok, – képletesen beszélve – amiket Ádám épített, elkezdett összeomlani és
Ádám energiái nem értik mért is történik mindez. Ez okozza benne, hogy érezni kezdi a
reakciók sokaságát, amit közületek néhányan szintén érzelmekként írnátok le.
Ugyanakkor, a feminin energia mindig is kapcsolatban állt azzal, amit ti leginkább érzelmi
megnyilvánulásnak neveznétek. Tehát itt van Ádám, aki a következő érzelmeket érzi:
kudarc, reményvesztettség, düh, elkeseredettség, bűntudat, kétségbeesés, gyötrelem,
kihívás és összezavarodottság. A lista tetszés szerint folytatható, de Ádám úgy érzi, mintha
minden, amin eddig dolgozott, összeomlott volna alatta, mintha kihúzták volna alóla. Saját
védelmező energiája már nem teljesíti feladatát. Saját védelmező energiája már nem
működik tovább.
Képzeljétek el, – persze tudom, hogy sokan közületek el tudják képzelni a dolgokat –,
mikor minden szerszám és trükk, amit a múltban használtatok, nem működne tovább. Ez
okozza a hatalmas érzelmi zűrzavart Ádám energiájában és Ádám nem igazán tudja, hogy
hogyan is kezelje ezt. Kikészült. Megijedt és ez okozza a sok stresszt és a sok zűrzavart.
De ez valójában egy csodálatos folyamat, mert azt fogja eredményezni, hogy Ádám
átértékelje a dolgokat. Ó, persze először mérges lehet, amint láthattad is. Meg fog próbálni
visszatámadni, de a régi harci eszközei – képletesen értve –, már nem fognak működni.
Tehát mit tehet?
Ízisz energiájához fog fordulni. Tudja, hogy Ízisz tudja, miként kell bánni az érzelmekkel,
érzésekkel és a tudatossággal. Íziszhez fordul a saját maga kínos módján, a saját maga
kontroláló, követelőző módján, hogy valóban megpróbálja kitalálni mi is történik itt. Miért
nem működnek tovább a dolgai? Ez meg fogja alázni Ádámot. Ez valóban kínos érzést kelt
benne és még mérgesebbé válik. De valami történik és tudom, mert már megtörtént.
Amikor Ádám Íziszhez fordul, össze van zavarodva és meggyötört és dühös és keserű, de
ugyanakkor kétségbeesett és feltételezi, hogy Ízisz ezt a pillanatot arra fogja felhasználni,
hogy egy kissé revánsot vegyen rajta, hogy megfizettessen a múlt bűneiért. Feltételezi, hogy
Ízisz arcára önelégült arckifejezés ül majd, melyet már látott korábban – az „Ugye, hogy
megmondtam!” arckifejezés. Ugyanakkor, most nem csak arról a legrosszabb
arckifejezésről van szó, melyet valaki mástól kaphatsz. Az „Ugye pedig én megmondtam.”
pillantásról. De nem ez fog történni. Nem ez az, ami történik majd.
Ízisz szeretni fogja Ádámot, együtt érző lesz, üdvözölni fogja Ádám visszatérését és ez
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könnyeket fog csalni Ádám szemébe. Ó, ez könnyeket csal még nekem, Tóbiásnak a
szemébe is. Mennyire szeretném, ha ezt valaki egy történetbe foglalná.
Könnyeket fog csalni Ádám szemébe az a felismerés, hogy egymás iránti szeretetük mindig
is ott volt, hogy Ízisz nem egy ellenséges partner, hogy Ízisz nem azért van, hogy
kisebbségi érzést keltsen benne. Ízisz nem azért van, hogy valamit elvegyen tőle, nem azért,
hogy az energiáját, az erejét, vagy valami mást ellopjon tőle. Ízisz üdvözölve, szerető, tárt
karokkal fogja őt fogadni és ó, ez egy akkora gyönyörű és szimbolikus cselekedet. Ez lesz
a feminin és a maszkulin energia számára az átalakulási (transzformációs) pont.
Tehát igen, láthatod a világ változását és azt, ami mind e mögött van – és persze ezt egész
nap analizálhatod, találhatsz olyanokat is, akik hosszú cikkeket, vagy terjedelmes
könyveket írnak a földi transzformációról spirituális, illetve nem spirituális álláspontból –
de ami pontosan most a Földön történik az az, hogy Ádám sebe megmutatkozik és ez
fájdalmas és ezt Ádám nem tudja többé eltaszítani, elrejteni. Nem tud úgy tenni, mintha
nem is létezne. Már nem tud csatába vonulni, hogy megpróbálja ezt elfelejteni. Tehát
elmegy Íziszhez.
Ez az, ahol jelenleg tartunk – érzelmek és érzések és a végső elfogadás viharában. Ez fog
történni. De ez először bennetek fog megtörténni. Ez nem a medvék és szarvasok, az
elefántok és az oroszlánok között történik majd meg, ez bennetek történik. Saját maszkulin
részetek, térden csúszva, megalázkodva, bocsánatért esedezve, megsérülve és dühösen jön
el a feminin energiátokhoz, mert nem tudja, mit tegyen. És a feminin energiátok a
következőeket mondja: „Szeretlek. Én te vagyok. Hogyan is tehetnék bármi mást,
minthogy rád nézek és hogy szeretlek, mert te én vagyok”. Köszönöm.
LINDA: Köszönöm.
5. KÉRDÉS: Úgy tűnk, mintha jelentős összefüggés lenne a szexuális energia és az
aspektológia anyagai között. Tudnál erről beszélni?
TÓBIÁS: Igen, feltétlenül. Ez igen egyszerű – az eredeti (ősi típusú) aspektusok a
maszkulin és feminin voltak, ez volt tehát az aspektusok teremtésének kezdetén. Az
Angyalok utazása iskolában beszélünk erről, amikor a „külső én” kiment, hogy kifejezze
magát és hogy tapasztaljon, amikor is a „belső én” kiment, hogy mélyen magába tekintsen.
Ennek a „külső énnek” megvolt az a természetes képessége, hogy aspektusokat hozzon
létre és ez az, amit azonnal meg is tett, saját aspektust alkotott – a ti sajátotokat – a
maszkulin és a feminin energiát.
Tehát, valóban összefüggnek és azóta aspektusokat teremtetek. Részeket és darabokat
hasítottatok ki magatokból. Hogy miért? Azért, hogy a kifejezzétek a lelketeket. Hogyan
másként csinálnátok? Állandó kiterjedéssel, állandó aspektusok teremtésével, melyek azért
vannak, hogy szolgáljanak titeket. Ismerjétek fel, hogy sok olyan van, melyek megsérültek,
melyek szeretnének most hazatérni és integrálódni.
Ugyanakkor ne feledjétek, hogy továbbra is fogtok aspektusokat teremteni. Nem fogjátok
ezt abbahagyni. De integráltak maradnak, amit ti egészséges, kiegyensúlyozott
aspektusoknak hívhatnátok.
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Tehát az aspektus energia-munka helye abszolút a legmélyebb és néha a legtraumatikusabb
szinten kell, hogy dolgozzon a SES-el, a maszkulin és feminin részetekkel, néhány
egyensúlyukból kibillent aspektussal. Kéz a kézben működnek együtt. Mikor szeretitek
magatokat és helyet adtok az eredeti ősi aspektusok integrációjának, a
maszkulinnak/femininnek, akkor ez létrehozza a teljes energiát, a teljes folyamatot, majd
lehetővé teszi, hogy más aspektusaitok könnyebben integrálódhassanak.
Tehát valóban kéz a kézben dolgoznak együtt. Pontosan úgy, mint a halál és a születés
tényleg majdnem pontosan ugyan olyan energiák, mindössze kevesebb, mint egy fok
különbség van az energiáik között. Mondhatnátok, ugyanaz az igazság van az
Aspektológiában és az SES-ben. Majdnem ugyan azok, de van az egy foknyi különbség,
ami mindkettőt megvitatásra méltóvá teszi.
6. KÉRDÉS: Megkönnyíti-e az aspektusok integrációját, ha előbb elvégezzük az SES-t?
TÓBIÁS: Azt mondanám, hogy van egy mélyebb megértés ezzel kapcsolatban, de
szeretnék most nagyon elővigyázatos lenni ezzel a kijelentéssel kapcsolatban, mert
tendenciává válhat a szabályok felállítása és azt mondani: „Ezt kell tenned, mielőtt azt,
megtennéd!” Mert ekkor ismét az történne, hogy mentálissá válnátok. Ez az SES. Ez egy
vírus működés közben – mentális állapotban tart inkább, minthogy azzá váljatok, akik
valójában vagytok. Szóval ne fektessünk le kemény és gyors szabályokat. De had mondjam
el, ha én beiratkoznék a kurzusokra, – és amire igen jó esély van, hogy fogok –, akkor én
a SES-szel kezdeném.
8. KÉRDÉS: Egy csomó embernek volt problémája azzal a ténnyel, amivel a tanfolyam
kapcsolatos, a szexuális visszaélésekkel. Annak ellenére, hogy oly sokak számára hasznos
lenne ez a tanfolyam, nem tartják magukat szexuálisan bántalmazottnak. Tudnál
valamilyen betekintést nyújtani ezzel kapcsolatban, vagy hozzátenni valamit, ehhez a
témához?
TÓBIÁS: Mindenképpen. És ez az a pont, ahol Claudre meg akarta változtatni az iskola
nevét és nekem közbe kellett avatkoznom, amit ritkán teszek. Ez tudatos szándékkal lett
kiválasztva.
Először is, a szex egy megszokott dolog megközelítőleg minden ember számára és
általában más fajok számára is. Ez egy természetes és gyönyörű dolog, de az energiái
eltorzultak. Kimondhatjátok a szót, hogy „szex” és mindenki elkezdi kelletlenül érezni
magát, talán még egy kicsit a víz is kiver mindenkit. Nem kellene így lennie. Képesnek
kell lennetek kimondani, hogy „szex”. Képesnek kell lennetek beszélni a maszkulinról és
a femininről és az Aliyahról és az önmagatok megérintéséről. Tehát, nagyon tudatosan
kértem, hogy ezt a szót tartalmazza a cím. Jóllehet vannak emberek, akik azt mondják,
hogy semmilyen szexuális problémájuk nincs, vagy semmilyen visszaélésben nem volt
részük, de összes földi életem során, még nem találkoztam szemtől szemben olyan
emberrel, illetve az én szemszögemből a másik oldalról, még nem nagyon láttam túl sok
olyat, akivel ne történt volna valamilyen visszaélés, amely végül, legvégül ne jelent volna
meg a szexuális életükben. Ez lehetett pszichés, vagy lelki bántalmazás is, de aztán mégis
visszatér szexuális formában is, nem így van? Mindez távol tart, megfoszt az önmagad
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szeretetétől.
Így tehát bárki aki, nem teljes mértékben szereti önmagát, egyfajta visszaélésen megy
keresztül, melynek megvan a maga helye a szexualitásban is és ez megfosztja, távol tartja
az embereket az egymás közötti szexuális kapcsolattól. Emlékezzetek arra, hogy a szex
nem csupán a testről szól. A szex az elmében is zajlik. A szex lélekben is zajlik. A kapcsolat
önmagatokkal nem csupán a fizikai testetekben jelenik meg, hanem minden egyes
részetekben.
Tehát ennél fogva igen, pontosan a szexuális energiákról szól és nem számít, hogy mit
mondnak az emberek, vagy mit tesznek. Pont ez a cím érinti meg őket – megérint valamit
bennük. Nem azért lett odabiggyesztve, hogy egy csomó embert megszólítson. Azért lett
odatéve, hogy rátapintson egy igen, fontos központi problémára.
LINDA: Tulajdonképpen az volt az indítvány, hogy miért nem „Tóbiás Önszeretet
iskolájának – A maszkulin/ feminin újraegyesítésének nevezzük?”
TÓBIÁS: Ez túl hosszúra nyúlna (nevet), mivel ezekkel a címekkel elérkeztünk egy olyan
ponthoz, ahol ez intellektuálissá, mentálissá válik, pedig a „szex”, a „szexualitás” és
bármelyik az ezekhez kapcsolódó kifejezések közül egyáltalán nem mondható annak.
Megérinti az érzelmeket, ha kimondod őket. Azonnal megérinti őket. Tehát igen, ez a
„Szexuális Energiák Iskola” cím az én hajthatatlan kívánságom volt. Ne szégyenkezzetek
miatta. Ne fussatok el előle. Nyilvánvaló, hogy pár szemöldök felhúzódik majd emiatt, de
micsoda tökéletes alkalom ez arra, hogy beszéljetek arról, hogy miről is szól ez, a saját
tapasztalatotokról és az önmagatok szeretetről.
LINDA: Utolsó kérdés és ehhez a kérdéshez nagyon sok hasonló kérdés kapcsolódik még.
9. KÉRDÉS: Annak alapján, amit korábban mondtál és a kérdésekre adott válaszaid
alapján, melyek arra vonatkoztak, hogy lehetséges-e valóban kilépni a szexuális energia
vírusból. Valamint a korábban tett megjegyzésed alapján maradhat valakiben olyan érzés,
hogy a vírusnak nem kell, hogy vége legyen ahhoz, hogy így mondjam.
TÓBIÁS: Nos, a vírus az a tudatosságban van. Az egész Mátrixban szétterült és ahogy azt
már korábban elmondtuk, rendkívül alattomos. Ki-be mászkál a tudatosságban és a külső
megjelenése, már mindenhol ott van – a világon mindenhol ott van körülöttetek. Még az
állatvilág és maga a természet is érintett, mivel ezek is az emberi világ részei.
Tehát válaszolva a kérdésedre, teljes mértékben. Ha szereted magad, ha valóban szereted
magad a vírus éhen hal. Semmivé válik. Ha szereted magad, senki sem tud táplálkozni
belőled és neked sincs szükséged arra, hogy energiát vegyél el másoktól. Önfenntartóvá
válsz. Nem csak ebben az értelemben, hanem egyfajta tárolóedénnyé válsz, azért, hogy
behozd az Új Energiát.
Beszélsz és gondolkodsz az új energia koncepciójáról, de ez többnyire elég intellektuális.
Ezért igen nehéz az Új Energia számára, hogy elérjen a valóságodba és hogy integrálódjon
veled addig, amíg ott vannak mindazok a blokkok, mindazok a dolgok, melyek már nem
működnek.
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Tehát, válaszolva a kérdésre, teljes mértékben. Ha szereted magad, nem lesz szexuális
energia vírus az életedben. Egyáltalán nem lesz. Még csak észre sem fog venni. Még csak
fel sem fog figyelni rád. Oly sokan közületek elvégeztétek ezt a tanfolyamot, vagy
használtátok az Aliyah-t pár hétig, vagy talán dolgoztatok vele egy hónapot és utána
feladtátok. Abbahagytátok az ezzel való munkát. Ez olyan, mintha azt mondanád:
„Megpróbáltam, hogy szeressem magam és nem igazán működött, tehát abbahagyom.”
Ez ott van minden lélegzetben, melyet veszel. Minden egyes pillanatban melyet megélsz.
Nagyon, nagyon régi mintákat tör meg. Szükségszerűen nem egyetlen éjszaka alatt történik
meg és furcsa módon nem fáradozással és önfegyelmezéssel fog megtörténni. Az
elfogadással megy végbe.
Tehát ne aggódj amiatt, hogy ki fogjuk-e irtani ezt a vírust a Földről. Ez nem számít. Ami
fontos az az, hogy szereted-e magad? Élvezed-e az életet? Hogy azért vagy-e itt az életben,
mert szereted? Képes vagy-e a szíved vágyát manifesztálni, megteremteni a saját
életedben? Örömmel vagy itt, vagy csak foglalod a helyet a Földön abban a bizonyos fizikai
testben, hogy megpróbálj visszajönni egy következő életidőre, azt gondolva, hogy mindent
meg fogsz érteni, mikor átjössz a másik oldalra?
Sajnálom, hogy azt kell mondanom, hogy a szexuális energia vírus ugyanúgy megtalálható
a másik oldalon is, a Földközeli birodalmakban is és az embereknek csak egy nagyon kis
százaléka az, aki úgy jön át a másik oldalra, hogy valóban megvilágosodott. A legtöbben,
akik átkelnek és a földközeli birodalmakban vándorolnak, soha nem kapják meg a
válaszokat. Soha nem kapják meg a puzzle minden darabját, hogy összeillesszék őket.
Tehát újra vissza kell térniük a Földre és azt gondolják, a válasznak itt kell lennie valahol.
Ez az, ami az inkarnációk ciklusát okozza, megismételve ugyanazokat a hibákat,
megismételve ugyanazt a folyamatot, megismételve ugyanazt a tudatosságot.
Te Shambra, te aki ezt hallgatod, egy tudatos döntést hoztál akár ebben, akár egy korábbi
életben, hogy kilépsz ebből a ciklikusságból és pontosan most ezt teszed. Elengedsz egy
csomó Régi Energiát és a végül szembe kerülsz a leges, leges legnagyobb kihívással,
amivel ember a Földön találkozhat – önmagad szeretetével.
És ezzel megköszönöm nektek a közös utazásunkat. Megköszönöm nektek a közös munkát,
melyet velem és a Bíbor tanácsból másokkal együtt végeztetek azért, hogy visszahozzuk
az SES-t a Földre. Ne álljatok most meg. Ne adjátok fel önmagatok szeretetét. Ne adjátok
fel, hogy ezt másokkal is megosszátok. Ne legyetek mentálisak, ne próbáljátok kitalálni a
választ. A válasz pontosan itt van. A kezeitek között van. A lábaitoknál hever. A
szívetekben van. A válasz, az az önmagatok szeretete.
És ez így van.

Bővebb információért klikkeljen a Szexuális EnergiákIskolára,
vagy az ön közelében megrendezésre kerülő következő SES tanfolyamok listájára.
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