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A dualitás kísérlete, az egység 
elhagyása: Sok-sok millió év-
vel ezelőtt mi – a „Minden, ami 
Van” teljességét hordozó lényei 
–, közös döntésünk alapján, el-
indítottuk a dualitás illúziójának 
kísérletét. Ami annyit jelentett, 
hogy fényünknek, azaz a felté-
tel nélküli szeretetünknek egy 
részét ellentétére fordítottuk a 
tudatunkban, és a poláris mi-
nőségeink energiáit, amelyek 
addig egymást támogatva, 
egymást kiegészítve működtek, 
szembeállítottuk egymással. A 
fény csökkenésével azonban a 
rezgésünk lelassult, az energiá-
ink besűrűsödtek, ami fokról-fok-
ra az egyensúly elvesztéséhez, 
az egység széttöréséhez, hosz-
szabb távon megosztottsághoz, 
majd az ellentétek kialakulásá-
hoz vezetett. Ez az Univerzum-
ban legerőteljesebben a Föl-
dön mutatkozott meg. Minderre 
azért volt szükség, hogy jobban 
megismerhessük, megtapasztal- 
hassuk, és megmérhessük ön-
magunkat (ki vagyok, és ki nem 
vagyok, milyen a szeretetképes-
ségem, az egyes helyzetekben 
hogyan reagálok, és mitől függ, 
hogy éppen azt teszem, amit te-
szek). Vállaltuk a valódi önma- 
gunkról való elfelejtkezést is an-
nak érdekében, hogy semmi 
más ne befolyásolja a döntése-
inket, mint a pillanatnyi „lelki- és 
tudatállapotunk”. Kíváncsiak vol- 
tunk arra, hogy szabad akara-
tunkból mikor, mit választunk, a 
szeretetet, vagy a kevésbé sze-
retetteljes utat, és a karma törvé-
nye segítségével tanultunk meg 
felelősséget vállalni a teremté-
seinkért. Mindez az egyediség 
evolúcióját is elősegítette, hiszen 
ahányan csak kísérleteztünk, 
annyiféle tapasztalati, és fejlődé-
si utat jártunk be az idők során.

A férfi és női minőségek jellemzői:  
Az eredeti lényünkben a két 

nem minőségei, tulajdonságai 
is együtt, egymást kölcsönösen 
kiegészítve, egységben működ-
tek. Ezt szimbolizálja a testünk két 
oldala, és a két agyféltekénk is. 
A jobb testfél, a bal agyfélteke 
kormányzása alatt áll, elektro-
mos jellegű, jelképezi a külvilág-
ban való eligazodást, az alsóbb 
akaratot (az anyagi egót), in-
tellektuális tudást, az ész vezé-
relte racionalitást, és logikát, az 
adást, az atya minőséget, a fér-
fias jellegeket, a patriarchátust, 
aktivitást, az analízist, a jang 
elvet. A bal testfél, amit a jobb 
agyfélteke kormányoz és mág-
neses jellegű, jelképezi a belső 
világban való eligazodást, a fel-
sőbb akaratot (az eredeti Ént), 
a szív, azaz szeretet tudatossá-
got, a beleérzést, az intuíciót, a 
képzeletet, a befogadást, elfo-
gadást, az anya minőséget, a 
női jelleget, a matriarchátust, a 
hitet, a harmóniára törekvést, a 
szintézist és a jin elvet.

A férfi és a nő a dualitásban: 
Akár férfinak születünk, akár 
nőnek, a másik nemre jellemző  
minőségeket ugyanúgy ma-
gunkban hordozzuk, mint a 
sajátunkat (mert mindegyikre 
szükség van az egészséges, és 
harmonikus működéshez), csak 
jelenleg legtöbb esetben fel-
bomlott egyensúlyban. Mert a 
rezgés csökkenésével, és a dua-
litás elterjedésével a férfi és női 
energiák is szembekerültek egy-
mással. A férfi jellegű testben 
születettekben egyre inkább a 
férfias tulajdonságok, míg a női 
testben születettekben pedig a 
nőies tulajdonságok erősödtek 
meg. Majd megjelent a rivalizá-
lás, és az egymás fölötti uralom-
ra, és kontrollra való törekvés, 
amely ráadásul egyre szeretetle-
nebb módokon nyilvánult meg.

Hogyan is érthettük volna  
meg egymást, mikor az egyi- 

künk inkább a szív, az érzelmek 
nyelvén kezdett el beszélni, a 
másikunkat pedig főként a ra-
cionalitás, és az anyagiasság 
vezette? Majd az eredeti minő-
ségek egyre erősebb túlkapásai 
következtek be.

A férfi minőségeknél az ön-
zés, elnyomás, hatalmaskodás, 
dominanciára törekvés, olyan 
technikai fejlesztések, amelyek-
kel megosztották, irányításuk 
alatt tarthatták, és ellenőrizték 
a világot, az aszkétizmusra és el-
zárkózásra való hajlam voltak a 
leggyakoribbak.

A nőieknél pedig a szenti-
mentalizmus, az álmodozás, az 
érzékiségre való hajlam, az örö-
mök extatikus keresése, a társ, 
illetve a társaság függőség, és 
a túlzott szabadosság („tedd, 
ahogy jól esik”).

Mindezek bármelyik nemű 
emberben előfordulhatnak. Az 
erőteljes és hatalmaskodó férfi-
energia lenézte, és megfélem-
lítette a gyenge és sérülékeny 
női energiát. Ez a külvilágban 
hódításokként, háborúskodás-
ként, erőszakként, vagy mások 
kizsákmányolásában és leigá-
zásában, a gyarmatosításban 
és a rabszolgaságban jelent 
meg. Ráadásul, hogy hatalmát 
megtarthassa, egyes korokban 
minden olyan személyt (főleg 
nőt) üldözött, aki még a teljes-
ség igazságait élte és tanította. 
Eretnekként és boszorkányként 
kínozták és tizedelték meg őket. 
Ezek miatt a teljes földi társada-
lomra hosszú idő óta a patriar-
chális berendezkedés lett a jel-
lemző, amit az egyes egyházak, 
és filozófiai ágazatok is visszatük-
röztek. Gondoljunk csak a Szent-
háromságra (Atya, Fiú, Szentlé-
lek), ahol sem az Anya, sem a 
Leány nem jelenik meg, vagy a 
Teremtéstörténet azon változa-
tára, ahol csak a férfit (Ádám) 
alkotja a Teremtő önálló, és 

A Női minőségek 
ébredése, és újjászületése

spirituális
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teljes lényként, a nőt belőle, 
ráadásul csak egy darabjából 
(oldalborda) teremti. Ezáltal az 
emberiség a női teljesség egy 
olyan eltorzult képét élte meg, 
melyet a kiegyensúlyozatlan fér-
fias energia festett elé. Mindez 
erősítette a nőkben a csökkent-
értékűséget, az erőtlensé get, az 
önállótlanságot, az áldozat-tu-
datosságot. A "jóasszony" minő-
séget a hatalom nélküliséggel, 
a férfinak való alárendeltséggel 
társította, és rengeteg félelmet, 
szomorúságot, és fájdalmat 
okozott bennük. A női teremtő 
aspektus pedig sok időn keresz-
tül egyedül a gyermekszülésre 
korlátozódott. Az emberi test és 
elme megtanulta, hogy a túlélés 
érdekében szükséges a női pó-
lus visszafogása, elzárása. Ami 
azt jelentette, hogy elfelejtkez-
tünk a teljesség információiról, 
és sok minőségünket alig, vagy 
egyáltalán nem működtettünk. 
A felbomlott egyensúlyról nem 
csak a feljebb említett dolgok, 
hanem a fizikai testben meg-
jelenő egyre több betegség is 
árulkodik. Mivel valójában a test 
a Lélek és a Szellem (az eredeti 
Én teljességének) a hordozója itt 
a Földön, ezért minden harmó-
niától való eltérés megmutatko-
zik rajta.

Mi a teendő, és hogyan: A nők-
nek és a női minőségnek meg 
kell tisztulnia és szabadulnia 
több ezer évnyi mentális, ér-
zelmi és szexuális elnyomástól, 
és utána el kell engednie a 
szenvedés-, és áldozattudatos-
ságot. Ha ez megtörténik, ak-
kor a Női teljesség-energia tisz-
tán áramolhat keresztül a szív-,  
és szakrális csakrákon. A szív  
aktiválása a feltétel nélküli 
szeretet és harmónia energiá-
it hozza létre. A tiszta szakrális 
csakra aktiválása pedig kreati-
vitást, teremtőerőt, szenvedélyt, 
egészséges szexualitást és bő-
séget eredményez. Ezáltal a nő 
megerősödhet önmagában, 
és visszatalálhat az Egységhez 
vezető útra, és utána mindezt 
előhívhatja a férfiból is, akinek 

szintén meg kell gyógyítania a 
múltat, feloldoznia önmagát 
egyes tettei miatt. Ahhoz, hogy 
ezt meg tudjuk tenni, az erede-
ti női energia beáramlása vált 
szükségessé a Földre, a jelenlegi 
maszkulin többlet kiegyensúlyo-
zásához, s hogy újból segítsen 
megnyitni a DNS-ben lévő in-
formációkat a teljességünkről. 
Ez 1989 óta fokról-fokra történik, 
mert közös elhatározásból ’87-
ben a dualitás befejezése és az 
egyensúly helyreállítása mellett 
döntöttünk.

Ahogy ezek az energiák erő-
södnek, egyre inkább a női elv 
veszi át az irányítást a férfitól, 
és a női jelleg fogja vezetni az 
emberiséget egészen addig, 
amíg az egyensúlyi helyzet újból 
be nem áll mindkét nemben. 
A nők egyre inkább kezdenek 
olyan helyeken megjelenni, 
amit eddig a férfidominancia 
jellemzett évszázadokon át, 
mint például a közszereplés, 
katonaság, politika, vállalat-
vezetés. Majd, ahogy a férfiak 
női oldala is elkezd erősödni, 
újra képesek lesznek kifejezni a 
gyengédségüket, és az érzel-
meiket, és megmutatkozik be-
fogadó, tápláló, gondoskodó, 
és meditatív oldaluk is. Ez már 
egyeseknél láthatóvá is vált, 
hiszen egyre több szerepet vál-
lalnak például a szülésnél, és a 
kisgyermekeik ellátásában (ami 
régen csak női feladat volt), 
és többen kezdenek közülük 
olyan foglalkozásokat választa-
ni, ahol más emberek gondját 
viselhetik, vagy támogathatnak 
másokat (tanár, orvos, ápoló, 
fizikoterapeuta stb.).

Kedves Férfiak, és férfias ener-
giák! Itt az idő belátni, hogy az 
eddigi működési módok nem 
hoztak, hoznak megnyugta-
tó megoldásokat a Föld, és 
az emberiség egyre égetőbb 
problémáira! Sőt, az erőszak, 
a zsarnokság, és kizsákmányo-
lás, s a háborúk, oly mértéket 
öltöttek, melyek felemésztik az 
életterünket, és bennünket is! Itt 
az idő felfedezni, hogy az egyik 

minőség sem teljes a másik nél-
kül, és csak a szív vezérelte ész, 
azaz a két pólus együtt, és egy-
ségben tudja a legjobb, legsze-
retetteljesebb megoldásokat 
megtalálni, és megteremteni!

Ti csodálatos Nők, és női minő-
ségek! Bocsássatok meg mind-
azért, amit elszenvedtetek, és 
emlékezzetek vissza arra, kik is 
vagytok valójában, és mit is kép-
viseltek! S ezzel a fénnyel a szíve-
tekben emlékeztessétek vissza a 
férfiakat is a saját elfelejtett mi-
nőségeikre, a teljességükre, és a 
feltétel nélküli szeretet képessé-
gére, mely eredendően minden 
emberben benne van! Ha a Női 
minőségek energiája ismét mél-
tó helyére kerül (mind a férfiak-
ban, mind a nőkben), az megte-
remti a harmóniát, és helyreállítja 
az egységtudatot, majd utat nyit 
a lélektársi és ikerláng párkap-
csolatok, és a szakrális (testi, lelki, 
szellemi) szexualitás megélésére. 
Amikor a két lény energiáinak 
az egyesülése és összeolvadása 
kapcsán, egy még magasabb 
rezgés és teljesség elérése, és 
behozása történik meg mindkét 
testbe. Ez csak a párok közöt- 
ti őszinteség, bizalom, egymás 
mély szeretete, tisztelete, nagy-
rabecsülése megléte esetén, 
és egyenrangúként működve 
lehetséges. S ez az az egyesü-
lés lesz, amely „megszülheti” az 
Új Tudatosságot, a Krisztusságot. 
Azt a Fényt bennünk, amely 
Csodákat lesz majd képes tenni, 
olyanokat, melyre régóta vágyik 
az emberiség. Visszaemel az 
eredeti Énünkbe, megvilágítja a 
magasabb igazságokat, és ezzel 
segít a helyzetekre szeretetteli, 
azaz győztes-győztes megoldást 
találni, ami majd elhozza a sza-
badságot, az örömet, és a teljes 
békét a Földre!

Kedves Nőtársaim, és kedves 
Férfiak! Boldog, és a teljes  

harmóniához segítő Nőnapot 
kívánok mindannyiunknak!

Diósy Kata
www.mesterlet.hu


