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Aktualnie na stronie CC na Facebooku toczy się rozmowa, która zainspirowała mój
artykuł w tym miesiącu. Ten konkretny wątek na Facebooku rozpoczął się w ramach
ogłoszenia CC dotyczącego nadchodzącej w sierpniu sesji Threshold (pol.Próg)
Online. Ktoś zastanawiał się dlaczego potrzebujemy odbyć Szkołę Energii
Seksualnych (SES), aby skorzystać z Threshold i dlaczego powinny istnieć
jakiekolwiek warunki wstępne do Realizacji. Prosta odpowiedź: Jedynym warunkiem
wstępnym Urzeczywistnienia jest długa i często pełna wyzwań podróż przez wiele
wcieleń w fizycznej rzeczywistości. Jedynym warunkiem korzystania z Threshold
Online jest ukończenie SES, ponieważ Threshold otwiera wewnętrzne „Puszki
Pandory”, a SES pomaga zarządzać twoją energią bez obawy o „wysadzenie
uczestnika w powietrze”.
Rozmowa zeszła na jedną z podstawowych koncepcji przedstawionych przez
Tobiasza w SES. Cytując Tobiasza: „Ofiara jest również sprawcą przemocy”.
Po tym stwierdzeniu opowiada bardzo niekomfortową historię o Marii Magdalenie.
Po prostu okropnie było przekazywać tę historię na licznych zajęciach SES na żywo,
które Linda i ja prowadziliśmy na całym świecie i ledwo mogę ją oglądać, kiedy
robimy SES Online. Co gorsza, Tobias prowadzi wszystkich przez coś, co musi być
jednym z najbrzydszych przekazów jakie kiedykolwiek przekazałem. Nazywa się
„Uwieść Swojego Oprawcę”. I na samą myśl o tym robi mi się niedobrze. Tobiasz
tak naprawdę prosi cię o „uwiedzenie” kogoś, kto cię skrzywdził w przeszłości. To
bardzo niewygodne. Wydawało mi się, że ta sesja trwała godzinę, chociaż trwała
tylko około 12 minut.

Zapytałem Tobiasza dlaczego wybrał słowo „uwieść” i on upierał się, że chce
dokładnie tego słowa. Często osoby nie mówiące po angielsku, które biorą udział w
zajęciach z przetłumaczonymi napisami, uważają, że tłumacz się pomylił, ale
rzeczywiście to jest dokładnie to słowo i powiązane tłumaczenie, którego chciał
Tobiasz. Jak to często bywa, w aktualnym wątku na Facebooku Tobiasz był źle
cytowany. Ktoś napisał, że Tobiasz powiedział, że jeśli małe dziecko jest
wykorzystywane seksualnie, dzieje się tak dlatego, że uwiodło sprawcę, aby to
zrobił. Ten ktoś powiedział dalej: „Żadna ofiara kazirodztwa ani ofiara gwałtu na
dzieciach nie przyjmie tych śmieci”. Po tym nastąpiło wiele znakomitych
komentarzy i obserwacji, a także kilka dodatkowych błędnych cytatów Tobiasza.
Podsumowując, to świetna rozmowa, która wciąż się rozwija.
Uwolnienie świadomości ofiary i sprawcy jest ważną częścią dochodzenia do
Urzeczywistnienia. Zaczyna się od zrozumienia, że ofiara jest zawsze sprawcą
przemocy, jeśli nie w stosunku do kogoś innego to dla siebie. Czy możesz sobie
wyobrazić, że próbujesz pozwolić na swoje Urzeczywistnienie nadal grając rolę
ofiary? Po prostu to nie działa. Jeśli jesteś ofiarą, Urzeczywistnienie nie puka do
twoich drzwi. Następnie wracasz do świadomości ofiary, nawet jeśli chodzi o Twoje
Urzeczywistnienie. To niekończący się cykl.
Weźmy ten haniebny przykład molestowania seksualnego małego dziecka przez
członka rodziny. I załóżmy, że dziecko nie skłoniło oprawcy do podjęcia tych
nikczemnych czynów, a raczej stało się łatwym celem dla oprawcy. Niestety, tego
typu rzeczy zdarzają się każdego dnia i nocy na całym świecie. Dziecko jest ofiarą w
każdym znaczeniu tego słowa. Ale to, co dzieje się później jest ważne dla
zrozumienia oświadczenia Tobiasza w SES: „Ofiara jest również sprawcą przemocy”.
Wykorzystywanie seksualne, niewolnictwo i tortury to trzy z najgłębszych ludzkich
ran. Wchodzą tak głęboko w psychikę, że nawet inteligentna, zrównoważona osoba
nie będzie w stanie uciec przed piekielnymi, koszmarnymi skutkami tego
traumatycznego znęcania się. Takie przeżycia rozbijają ochronne warstwy psychiki i
wnikają głęboko w tożsamość, ego i ducha. Rany są tak głębokie, że prawie zawsze
przechodzą w następne życie danej osoby.
Ofiara staje się wtedy sprawcą. Muszą, bo to ich sposób na zdobycie energii. Bóg
jedyny wie, że mają bardzo mało energii, ponieważ ból spowodowany przez ich
wykorzystywanie powoduje, że podświadomie ograniczają energię w swoim życiu.
Wyłączyli wewnętrzny zawór przepływu energii z powodu poczucia winy, wstydu i
głębokiej nienawiści do samego siebie, więc teraz szukają na zewnątrz siebie
cząstek energii, aby (ledwo) się utrzymać przy życiu. I wtedy stają się sprawcami.
Przemoc może przybierać różne oblicza. Zwykle myślimy o nadużyciach jako o
agresywnych działaniach wobec innych, ale może to być również bardzo pasywne.
Matka jednej z koleżanek Lindy w liceum miała raka. Jej choroba trwała ponad
dekadę, w którym to czasie domagała się uwagi wszystkich członków rodziny.
Pośrednio obwiniała ich za raka i rządziła rodziną poczuciem winy.

Była ofiarą raka i przez ponad 10 lat, aż do swojej śmierci, wykorzystywała w
przemocowy sposób całe gospodarstwo domowe. Córka nosiła to poczucie winy
także w dorosłości, latami zażywając narkotyki, mając problemy w związkach,
cierpiąc na choroby i brak równowagi psychicznej.
Mój zmarły ojciec był ofiarą psychicznego znęcania się ze strony matki. Wpadł w
alkoholizm, a następnie terroryzował naszą rodzinę przez większość mojego
dzieciństwa, stosując nadużycia fizyczne i psychiczne. Był ofiarą, która stała się
oprawcą. Stałem się ofiarą, ale moim sposobem radzenia sobie z tym było
zaprzeczanie, że jestem ofiarą. Teraz jako oprawca wymagałem zbyt wiele od
siebie, Lindy i wszystkich, którzy dla mnie pracowali. Z jednej strony
prezentowałem się jako „miły facet”, ale pod spodem byłem zbyt zdeterminowany i
wymagający. Chciałem, żeby wszystko było w idealnym porządku, bo w moich
dziecięcych latach porządku było niewiele, jeśli w ogóle. Doskonałość była moim
sposobem na zdobywanie energii.
Wielu Shaumbra nosiło świadomość ofiary w odniesieniu do pieniędzy, finansów i
ogólnie dostatku przez długi czas, być może nawet przez całe wcielenia. Adamus
mówi, że było to jedno z jego największych wyzwań w pracy z Shaumbrą. Jeśli
jesteś ofiarą pieniędzy, stajesz się sprawcą przemocy, biernie lub agresywnie
obwiniając korporacje, bogatych ludzi, rząd, konspiracje, swojego szefa, ludzi
sukcesu, System, Człowieka lub prawie każdy inny cel, który wydaje się że ma
więcej niż ty posiadasz. Niektóre ofiary pieniędzy usprawiedliwiają kradzież lub
oszukiwanie, ponieważ czują, że zostały skrzywdzone, ale to tylko nadużycie.
Nierówność rasowa jest obecnie ogromnym i istotnym problemem, szczególnie tutaj
w USA tego lata. Jest to również wylęgarnia świadomości ofiar, a także ich
wykorzystywania. Bez względu na to, jak na to spojrzeć, podpalanie budynków,
niszczenie mienia publicznego i atakowanie innych jest nadużyciem. Od dawna
czekamy na zmiany dotyczące wszelkiego rodzaju nierówności etnicznych, a także
nierówności między mężczyznami i kobietami, prześladowań związanych z
preferencjami seksualnymi i prawie każdego innego problemu społecznego na
naszej planecie, ale kiedy jednostki lub grupy przejmują świadomość ofiary,
nadużycia wkrótce nastąpi. Taka jest natura bestii.
Trudno nie stać się ofiarą, jeśli życie przyniosło ci złe okoliczności. Bycie ofiarą jest
tu bardzo, no cóż, sprawiedliwe. Ale zrozum, że staniesz się również sprawcą
przemocy. Przemoc może oznaczać konieczność ciągłego płaczu na ramieniu
przyjaciela, wzywania go w środku nocy z kolejnym kryzysem w twoim życiu. Tak,
wszyscy potrzebujemy tego wsparcia od czasu do czasu, ale ofiara robi to
nieustannie i wydaje się, że nigdy nie omija swoich problemów. To jest nadużycie.
Ofiary często uciekają i chowają się w swoim wnętrzu. Jest to bardzo kuszące i coś,
na co wirus seksualnej energii prawie liczy. Dopóki nie wejdą w interakcję z innymi,
jest to nadużycie. Nadużycia pojawiają się, gdy ich urządzenia ochronne powodują,
że są mniej niż uczciwi wobec innych, stwarzając celowe kłamstwa i oszustwa.
Usprawiedliwiają to jako czyn konieczny dla samoobrony, ale nadal jest to forma
nadużycia. Depresja jest formą świadomości ofiary, a także rodzi nadużycia.

Na przykład przygnębiona matka nadużywa swojej rodziny swoim wycofywaniem
się z życia, zaniedbaniem i brakiem blasku. Niekoniecznie jest to zamierzone lub
celowe, ale pomimo to jest formą nadużycia.
W Szkole Energii Seksualnych Tobiasz stwierdza: „Jeśli jesteś ofiarą, jesteś także
oprawcą”. Definicja oprawcy jest bardzo szeroka i niekoniecznie jest tylko aktem
agresji. To po prostu oznacza, że próbujesz czerpać energię z zewnątrz siebie. Oto
prawdziwa lekcja. Zaczynamy rozumieć, że wszystko czego potrzebujemy jest już w
naszej energii. Wszystko. W tym dostatek, przyszłość, nasze Ciała Wolnej Energii,
gnost, poczucie własnej wartości, a nawet Urzeczywistnienie.
Chciałbym powtórzyć słowa Tobiasza: „Jeśli jesteś ofiarą, jesteś także oprawcą”.
Oto moja wersja: Jeśli szukasz energii z poza siebie, jesteś ofiarą. I ostatecznie,
jest to prawdziwym znęcaniem się nad swoją Jaźnią.
Postscriptum: Adamus lubi podawać źródła pochodzenie słów, aby pomóc nam
zrozumieć zawartą w nich pierwotną energię. Właśnie wyszukałem słowo „ofiara”.
To łacińskie słowo z XV wieku, które oznacza „stworzenie zabite w ofierze
religijnej”.
Nigdy, przenigdy nie będę nazywać siebie ofiarą!
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