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Moški in njegov najgloblji namen
Moški mora poznati svoj najgloblji namen, da lahko živi polno
življenje.
Pravi moški pozna umetnost seksualne polarnosti
(glej članek 19), prav tako pa pozna umetnost
življenja iz svoje pristne globine, pozna svoj
najgloblji namen. Ta namen se razvija in oblikuje
preko treh faz. V prvi fazi se moški sprašujem, kaj
je moj namen. V drugi fazi se vprašam, kako se
moj namen spaja z namenom ostalih, da bi
ustvarili raj na Zemlji, da postane ta svet, ta
človeška skupnost boljši kraj za življenje. V tretji
fazi pa moški izhaja iz namena, ki presega osebne
potrebe, hkrati pa presega tudi kolektivne
potrebe. V tretji fazi namen presega to življenje,
presega čas, v katerem živimo. Zato mora moški
najti način, da pride v stik s tem najglobljim
namenom in ga živi v vsej polnosti preko svojega
telesa, z njegovo žensko, družino in svetom…
moški mora najti način, da praktično živi svoj
najgloblji namen.
Kako pridem v stik s svojim najglobljim
namenom?
Večina moških za to potrebuje neke vrste
meditacijo ali pa vsaj dovolj dolgo obdobje
samote, da se umiri in umakne pozornost iz
gibanje življenja vase, torej da umakne pozornost
z vsega, kar se spreminja na njegovo
nespremenljivo bistvo. Moški takrat samo čuti in
samo je zavest, čuti in je ljubezen sama. In preko
te vaje sproščanja, dihanja in čutenja najglobljih
delov sebe, čutenja tega, kdo si ti, preko tega se
začneš sproščati… in ko se sprostiš, se zabriše
meja med zunanjim in notranjim svetom. V tistem
trenutku enostavno obstaja gibanje, moč in
svetloba, živa kot je živ svet. To je Ona, ženskost.
Hkrati pa je prisoten On, moškost, ki se zaveda
Njenega plesa. Ona je ples, On pa zavest.
Poznati moraš razliko med ženskim in moškim
aspektom tebe.
Ko se moški ali ženska poistoveti s to globoko
zavestjo, čuti in zato izraža svoj moški princip. Ko
pa se poistoveti s svetlobo sveta, z življenjsko silo
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samo, takrat izraža in se poistoveti z ženskim
principom. Te razlike moraš razumeti, če želiš z
ljubeznijo, radostjo, svobodo in umetnostjo
sodelovati v tej igri moškosti in ženskosti v naši
človeški realnosti. Zato si bomo v člankih, ki
sledijo, pogledali igro moškosti in ženskosti, tri
stopnje razvoja in kako se ukoreniniti v svoj
namen, ne v namen v sebični prvi stopnji, niti v
drugi stopnji medsebojnega deljenja in
sodelovanja, pač pa najgloblje, v namen v tretji
stopnji božanskosti, ki ti kaže, kaj je tvoj božanski
namen, kako se ta namen edinstveno izraža preko
telesa, s katerim si se rodil? Kako se ta namen
edinstveno izraža preko uma, s katerim si bil
rojen, kako se ta namen edinstveno izraža preko
odnosov, ki jih živiš — odnosi s tvojo žensko, z
otroki, s starši, s tvojo družino. Eden od prvih
korakov za moškega je, da se potopi in sprosti v
to, kar je bilo preden si se rodil, je tukaj sedaj in
bo tukaj tudi po tvoji smrti.
Pravi moški in Prasila
Pravi moški preko meditacije ali druge
kontemplativne prakse začne čutiti, korak za
korakom, kdo on je v najširšem pogledu, ne samo
v tem življenju. Samo če izhajaš iz svojega
najglobljega vira, iz življenja samega, iz Prasile,
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kot to imenuje Martin Kojc v knjigi Učbenik
življenja, samo če izhajaš iz tega, kar živi ne glede
na to, ali si se ti rodil ali ne, iz tega, kar se ni nikoli
začelo in se nikoli ne bo končalo… samo takrat so
tvoja dejanja polna in spontana ter prinašajo
zavestno svetlobo takrat ko dihaš, govoriš, se
premikaš, nudiš dotik, služiš denar, ustvarjaš
družino…

Sledijo članki, ki se bodo dotikali tematik kot so:
• Ženske niso lažnivke.
• Ali sem sposoben biti samo z eno žensko, ali pa potrebujem še ljubico?
• Moški s planom je bolj privlačen kot moški brez plana.
Prijavi se na na dnu strani http://www.heartconnection.si, če želiš prejeti naslednji članek takoj,
ko izide.
Napisal: Aleksander Lah www.heartConnection.si, Navdih za članek sem dobil v delih avtorja
David Deida:
- knjiga The Way of the Superior Man
- avdio posnetek : The Way of the Superior Man
Oboje na voljo na http://www.soundstrue.com/store/catalogsearch/result/?q=deida
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