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Muž a žena – dva stále se proměňující 

světy 

 
"Žena dává vztahu emoční náboj a poskytuje muži citovou výživou. Muž má na 
starost hmotnou úroveň vztahu. Poskytuje, dává a chrání na fyzické úrovni. Žena 
je ve vztahu architektem a muž stavitelem. Ona je vůz, on je motorem toho 
vozu." 
Christopher Snell 
 
"Jsi můj anděl, který mi neustále připomíná, že na světě je dobro, a který mne 
inspiruje k tomu, abych byl nejlepší verzí sebe sama."  
Dr. Steve Maraboli 
 
"Láska je usmíření pohlaví." 
Henri Bergson 
 
"Dokud muž nenajde sám sebe, zničí každou ženu, kterou má po boku." 
Leo Buscaglia 
 
"Charakter muže poznáte podle ženy, kterou si vybral." 
Dr. Steve Maraboli 
 
"Muž, který je méně vyspělý než jeho žena, ji bude omezovat a bránit jí v rozvoji, 
bude její Duši táhnout dolů a zabrání jí, aby ve svém životě naplnila potenciál, 
kterým je obdařena." 
John Maxwell Taylor, Eros Ascending 
 
 
Muž a žena. Dva zcela rozdílné světy, které se k sobě v člověku stále více přibližují. Žena 
dneška už není ženou minulosti. A totéž platí o muži. Rozkryjme si teď spolu toto 
mystérium, skrze něž vzniká láska a partnerství mezi mužem a ženou. I tento aspekt je 
totiž součástí komplexní evoluce vztahů a vysvětlí nám jeden z důvodů, proč se 
partnerství mezi mužem a ženou v běhu času neustále proměňuje. 

ČLOVĚK JE OPROTI OSTATNÍM BYTOSTEM DVOUPOHLAVNÍ 
Muž a žena, zcela jedinečný výtvor Božství v jeho plánu Stvoření. Protože žijeme v 
duálním světě, byl člověk Božstvím stvořen jako Muž a Žena. To je zcela jedinečný jev v 
hierarchii všech ostatních bytostí, které jsou jednopohlavní, to jest, nejsou ani mužem 
ani ženou. 
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DUÁLNÍ SVĚT 
A co je to duální svět? Je to svět, ve kterém je člověku Božstvím umožněno vnímat 
božskou Jednotu rozloženou na její jednotlivé části – své protiklady. Všechno, co existuje, 
může existovat jen proto, že sestává z těchto vzájemných protikladů. Tyto složky jsou dvě 
a jsou základními kameny veškerého Stvoření. Schopností tyto jednotlivé součásti 
Jednoty vnímat a rozlišovat jako oddělené od sebe a existující samy o sobě, byl ze všech 
bytostí obdařen pouze člověk, a to z jistých důvodů, které už nespadají do tématické 
sféry této knihy. 

MUŽSKÝ A ŽENSKÝ PRINCIP YIN -YANG 
Jedná se o dva tvůrčí principy, které člověk pojmenoval jako mužský a ženský, a které 
jsou doslova dvěma aspekty božské Jednoty. Obecně jsou známy díky taoismu jako yang 
a yin. Yang je princip mužský a yin je princip ženský. Každý z těchto principů se projevuje 
přesně daným a velmi jasně definovaným způsobem. Všechno, co vnímáme, je projevem 
jednoho z těchto tvůrčích principů a má ve světě svůj protiklad. Pokud by zanikla jedna 
složka, zanikla by i druhá. Jedna bez druhé nemohou existovat. Proto, jak už jsme si 
vysvětlovali v jiných souvislostech: Muž nemůže být bez ženy. Štěstí by nemohlo 
existovat bez žalu. Zdraví bez nemoci. Světlo bez tmy. Sucho bez vlhkosti. A tak dále. 
Muž a žena jsou tedy jedním z projevů těchto dvou tvůrčích principů. Jak se ale dozvíme 
v kapitole Jak vznikly všechny pozemské vztahy… aneb duše se rozdělily…, vždycky tomu 
tak nebylo. Asi vás překvapí, že člověk nebyl vždy od sebe odděleným mužem a ženou. 
Člověk byl dost dlouhou dobu mužsko-ženskou bytostí! Na detaily se podíváme ve 
zmíněné kapitole, protože se jedná o základ osudových vztahů. Nicméně samostatným 
mužem a ženou se stal člověk teprve příchodem na planetu Zemi. Pozůstatkem jeho 
původního bytostného uspořádání je skutečnost, že éterické tělo - tedy tělo životní, které 
udržuje při životě tělo fyzické, je u muže ženské a u ženy naopak mužské. 
 

 

ŽENA I MUŽ SE NEUSTÁLE PROMĚŇUJÍ 
Jak si vysvětlujeme od začátku této knihy a také uvidíme i dále, všechno je v neustálém 
pohybu a vývoji a proměňuje se. Jakákoli stagnace, zastavení růstu, znamená zánik a 
smrt. Proměňuje se i uzpůsobení člověka coby muže a ženy. A tím dochází přirozeně i k 
proměně vztahů. Brzy uvidíte, že vy sami jste si vědomi těchto změn a posunů, jen jste si 
je neuměli vysvětlit a netušili jste, s čím souvisejí. 
 

 

 
 

Muž má ženské éterické čili životní tělo, 
u ženy je životní tělo naopak mužské. 

Všechno je v neustálém vývoji a proměňuje se. 
Proměňuje se i uzpůsobení muže a ženy.  

Tím dochází k přirozené proměně vztahů. 
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Mužský princip YANG 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ženský princip YIN 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ŽENA A MUŽ V MINULOSTI 
Když se stal člověk tělesným mužem a ženou, každý z nich projevoval svůj tvůrčí princip, 
jehož byl tělesným nositelem, v absolutní míře. Muž byl tvrdý, přímý, brutální, ovládající, 
diktující a odvážný, zcela dominující nad ženou. Později, když se pozvedl nad své zvířecí 
pudové chování, které povstávalo z jeho dosud nekultivovaného astrálního těla, stával se 
stále více myslícím, tvořivým a stále duchovnějším tvůrcem a bojovníkem. 
 

 
Zatímco žena byla poddajnou, přijímající, uzavřenou, pasivní, muži sloužící, muži se 
podvolující a mužem ovládanou, a tak dále. Existovaly ale i výjimky. Těmi výjimkami byly 
ty ženy, které předběhly významně vývojovou fázi své doby. Byly to výjimečně vyspělé 
Duše, jež si vybraly zkušenost života v těle ženy i v daném ženám nepřejícím období, a 
které si i přes obecný despekt společnosti vůči ženě získaly respekt a uznání. 
 

Muž byl v dávné minulosti tvrdý, přímý, brutální, ovládající, 
diktující a odvážný, dominující nad ženou. 

Žena byla poddajnou, přijímající, uzavřenou, pasivní, muži 
sloužící, muži se podvolující a mužem ovládanou. 

 

Je tvůrčí, božský, princip Slunce, duchovní, abstraktní, oplodňující, určující, proměňující, 

aktivní, v pohybu, napjatý, vzrušený, nadšený, logický, mentální, přímý, ovládající, diktující, 

extrovertní, dominantní, otevřený, co je zjevné a jasné, vysvětlující, nepotřebuje se chránit… 

mužství, genialita, expanze, spravedlnost, myšlení, bdělé vědomí, budoucnost, světlo, život, 

vzdálenost, horkost, růst, láska, zdraví, radost, zodpovědnost, hodně energie, rychlý pohyb, 

odvaha, přímá a otevřená komunikace, vůdcovství, bohatství, agrese, ale přímý boj, nátlak… je 

sám sebou, má se rád… 

 

 

Je přijímající, princip Luny, pozemský, materiální, tělesný, pasivní, neměnící se, zachovává 

podobnost, stejný, citlivý, vyživující, uvolněný, intuitivní, imaginativní, tichý, podvolující se, 

introvertní, submisivní, uzavřený, chránící se, stálý, stagnující, co je skryté, tajné, nejasné, 

dokonce zmatené… ženství, spánek a snění, cítění, minulost, tma, smrt, blízkost, chlad, 

zánik, nenávist, zrada, nemoc, deprese, smutek, strach, málo energie, pomalý pohyb, 

zbabělost, role oběti, nedostatek… hraje role, pochybuje o sobě, předstírá, taktizuje, 

pletichaří, vyčkává, manipuluje, vyčítá… 
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Když pohlédnete zpět po ose času, dávné příběhy, většinou o bojovnících a hrdinech, i 
historická fakta, tuto skutečnost zcela potvrzují. Výjimkou byly kultury starého Egypta 
(3000 přnl.) a Indie z védického období (cca 2000 - 500 let přnl.), které byly založeny 
potomky bílé linie člověka a vyšších duchovních bytostí, jež byly následníky vysoce 
vyspělých Atlantovců, tedy původních obyvatel staré Atlantidy. Ženy z vyšších sociálních 
vrstev v obou kulturách té doby, jak egyptské, tak té indické, měly stejná práva jako 
muži, včetně práva na vzdělání a práva vyjadřovat se k veřejným záležitostem! V 
ostatních kulturách, včetně starověkého Řecka a Říma, a poté v říši byzantské, která 
vycházela z kultury starého Říma, byly ženy oproti mužům považovány za nižší bytosti. 
Byly jim upřeny možnosti stejného rozvoje i veřejného působení. Ženy si nicméně našly 
své cesty k moci, která byla nakonec značná. Ale uplatňovaly ji skrytě skrze své vztahy a 
manželství pomocí typicky ženských zákulisních metod jako je strategizování, taktiky, 
pletichaření a manipulace. V čínské a obecně v asijské kultuře, včetně té pozdější indické, 
byla žena naopak považována vždy za méněcennou. My se za chvíli podíváme, jak se muž 
a žena proměnili k dnešním dnům. 

BUDOUCNOST VÝVOJE MUŽE A ŽENY 
Už víme, že mužství a ženství jsou aspekty jediného celku, který bychom mohli nazvat 
lidstvím. Spojení principu muže a ženy dává celistvého, na všech úrovních integrovaného 
ducha Člověka. Pokud vás právě napadlo, že pak tedy jde vlastně o dokonalého člověka, 
gratuluji! Ano, přesně tam směřuje lidský vývoj. Cílem je, aby muž integroval do své duše 
ženství a žena zase naopak mužství. A když se podíváte na vývoj osobnosti muže a ženy 
dnes, zjistíte, že přesně tímto směrem postupuje vývoj. Muž jako by se projevoval více 
jako žena a žena naopak stále více integruje vlastnosti muže. 
Až se oba principy jak v muži, tak v ženě prolnou, člověk se bytostně stane Člověkem. To 
jest, bude v sobě sdružovat a ovládat všechny tvůrčí principy a danosti Bytí. Jak se v 
kapitole o vzniku partnerských vztahů dozvíme, člověk byl stvořen jako čtyř-bytost a byl 
na tuto jednotu mužství a ženství navyklý a znovu k ní směřuje. Nicméně, tentokrát 
aktivně sám přes sebe, přes integraci skrze své vlastní zkušenosti a růst. 
 

 

JAKÝ JE MUŽ DNES? – POPRVÉ 
Už od počátku "stvoření" tělesného muže a ženy, začal ženský princip pronikat do 
principu mužského a naopak. Do muže tak začaly pronikat ženské principy jako je 
měkkost, citlivost, intuice, schopnost přijímat, naslouchat, ale i pasivita, strach a 
zbabělost, neupřímnost a nepřímost atd. To se začalo projevovat tím, že muž přestal být 

Od počátku "stvoření" tělesného muže a ženy, začal ženský 
princip pronikat do principu mužského a naopak. Do muže 

začaly pronikat ženské rysy jako je měkkost, citlivost, intuice, 
schopnost přijímat, naslouchat, ale i pasivita, strach a 

zbabělost, neupřímnost atd. Do ženy zase proniká sebevědomí, 
odvaha, přímost, dominance atd. 
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tak agresivním, prosazujícím se, dominantním, ale také statečným a přímým. Proto se 
vám může zdát, že muž postupně ztrácí na své mužnosti, jakoby se stával stále ženštějším 
a slabším. Jedním z projevů je i trend metrosexuality, tj. zvýšená péče mužů o svůj 
zevnějšek. Jde o projev ženství v mužské duši. 

JAKÁ JE ŽENA DNES? 
Do ženství naopak stejným způsobem proniká mužský princip, díky kterému žena získává 
na síle, sebevědomí, odvaze, touze po sebeuplatnění a růstu. Žena se tímto pronikáním 
mužství do své duše stává stále více nezávislou a samostatnou. 
Tento vývoj probíhal do 20. století vcelku nepozorovaně. Ženy byly do této doby 
považovány za méně schopné, méně inteligentní, a podobně, a proto jim byly upírány 
stejné možnosti jako mužům. Výrazné změny se začaly projevovat ve 20. století, kdy si 
první ženy začaly prosazovat právo na vyšší vzdělání a také začaly doslova bojovat o 
možnost vyjadřovat se k veřejným tématům a podílet se na veřejném životě. Součástí 
bylo i získání hlasovacího práva. Jednou z prvních vlaštovek byla např. Marie Currie 
Sklodowski, vědkyně v oboru fyziky a chemie, která získala dokonce v roce 1903 
Nobelovu cenu. Sdílela ji sice se svým manželem, ale byla přiznána i jí. Tímto, a dalšími 
podobnými případy, došlo k obrovskému průlomu ve vědomí lidstva, a k přepsání 
zastaralých vzorců ve vnímání žen i v jejich postavení vůči mužům a ve společnosti vůbec. 
Od té doby se tento vývoj, kdy se žena stává rovnoprávnou ve vztahu k muži, výrazně 
zrychlil. Ženy studují, pracují na významných postech, ve veřejné sféře mají stejný hlas 
jako muži, ve výdělcích se pomalu začínají vyrovnávat mužům. Nacházíme se ve vývojové 
fázi, kdy se muž a žena začínají pomalu stávat rovnocennými partnery, i když muži 
mohou mít naopak pocit, že svou pozici vůči ženě ztrácejí. Ale není tomu tak, jak si 
řekneme za chvíli. 
 

Cílem vývoje je, aby muž integroval do své duše ženství a žena 
naopak mužství, aby se oba stali vším. 

 
To se nutně projevuje také v kvalitě vztahů. Dříve byla žena, jako podřízená muži, zcela 
závislá na jeho rozhodnutích a svého dosahovala jen skrytě a manipulací s ním. Dnes se 
začíná žena ve vztahu k muži uplatňovat jako rovnocenná síla a učí se přímému jednání s 
ním. Její dřívější role jako pečovatelky a jediné udržovatelky domácnosti je pomalu v 
morfickém poli lidstva přepisována. Ve střední Evropě a směrem na východ je tento vývoj 
pomalejší než ve společnosti, kterou běžně nazýváme jako západní, kde už jsou muži 
například zvyklí se zcela přirozeně podílet na chodu společné domácnosti stejnou měrou. 
Žena se tedy staví do své síly a začíná objevovat svoji hodnotu a užívat si ji. Objevuje svoji 
schopnost růst a postarat se sama o sebe. 
 

Ženám se otvírají horizonty růstu ve vnějším světě, které byly 
dosud doménou mužů. 
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JAKÝ JE MUŽ DNES? – PODRUHÉ 
Muž naopak začíná objevovat svoji citlivost, intuici, ochotu ke spolupráci oproti původní 
dominanci, učí se pečovat, cítit, naslouchat, snít, a na druhé, negativní straně také 
manipulovat, vyčítat, strategizovat, vyvolávat pocit viny, stavět se do role oběti, a tak 
dále. Žena si zase podobně v negativním smyslu osahává vlastnosti jako je dominance, 
nadvláda, tvrdost, nebo se učí, jaké to je, nepřipustit jinou možnost, a tak dále, což byly 
všechno donedávna danosti čistě mužské.  
Muži, právě proto, že jsou ve fázi, kdy si tyto takzvaně jemnější stránky osobnosti začali 
osvojovat teprve relativně nedávno, se s nimi dosud necítí pohodlně. Jsou zatím na 
samotném počátku tohoto integračního procesu, a proto si mohou někdy připadat slabší 
a jaksi nedostateční proti ženám, které se učí mužské expanzi a samostatnosti, díky níž 
mají naopak pocit přílivu mnohem větší síly. Ženám se otvírají horizonty růstu ve vnějším 
světě, které byly dosud doménou mužů. Muži se naopak noří do svého nitra, ve kterém 
se mají naučit orientovat a využívat jeho bohatství stejně dobře jako ho využívá ženství. 
Proto se muži mohou cítit slabší a zranitelnější. Protože ze silně extrovertní tendence se 
učí být introvertní. To v nich může vyvolávat pocit, jako by jim oproti minulosti někdo 
přistřihnul křídla a bránil jim v rozletu. Žena, která se vyvíjí a roste, má naopak pocit, že jí 
narostla křídla a že může vzlétnout k výšinám. To vše souvisí s vývojem lidstva i na jiných 
úrovních, jako například s rozvojem duše vědomé, o kterém budeme hodně mluvit i v 
dalších souvislostech. 
 

 
Partnerství se tím začíná u těch, kteří postupují ve svém vývoji, pomalu stávat nádhernou 
cestou společného růstu a učení se pro oba partnery. Začíná se pomalounku proměňovat 
oproti tomu, jaké jsou zatím vztahy dnes, kdy byl muž dominantní a vůdčí silou ve vztahu. 
Jak už jsme si řekli, pro muže je tato pozice zatím ne úplně pohodlná. Mužská 
přirozenost, která pořád vězí ve starém poli zvyku, totiž v muži zatím stále vyvolává pocit, 
že by měl mít nad ženou navrch, že nemůže projevit svou citlivost, že musí 
upřednostňovat rozum před srdcem a intuicí, a tak dále. Muž se musí naučit ze své 
dominance ustoupit a přestat se bránit své citlivosti a probouzející se intuici, protože 
významně blokuje svůj vývoj. Tento proces probíhající v duši každého z nás totiž nelze 
zastavit. 

MUŽI SE BLÍŽÍ K ŽENSTVÍ A ŽENY K MUŽSTVÍ I NA KONCI ŽIVOTA 
Jen pro zajímavost. Tento integrační proces neprobíhá jen na úrovni celého lidstva skrze 
věky, ale také individuálně u každého z nás v každém životě. Výsledek tohoto 
integračního procesu se projevuje velmi zřetelně na konci života každého muže i ženy. 
Vědci se domnívají, že souvisí s hormonálními změnami, které přináší stáří. Ale je to 
naopak. Je to právě vývoj duše, který tyto hormonální změny vyvolává. Všimli jste si 
někdy, že muži se začnou po padesátce měnit nejen ve svých osobnostech, ale i tělesně? 
Stávají se citlivějšími, křehčími, méně průraznými a méně dominantními, začnou se 
mnohem více obávat, projevují se u nich strachy, kterým se před tím jen smáli. A tyto 

Muži se dnes noří do svého nitra, kde se mají naučit orientovat 
a využívat jeho bohatství jako ženy. 



Autorská práva vyhrazena © Andrea Homolová,  kniha Známe se celé věky
 Stránka 7 

 

změny odráží i jejich tělo: mužům měknou rysy v obličeji a stávají se ženštějšími, jejich 
tělo se zaobluje a získává poněkud ženštější formu. Opak platí u žen. Ženy naopak 
získávají zráním na tvrdosti a samostatnosti. Jen se podívejte na jejich tváře, jako by měly 
v pozadí mužský výraz. Platí to i u žen, které krásnou krásně. U některých se dokonce 
promění dosud jemné chloupky na obličeji ve tvrdší, jakoby chtěly vyjádřit tento posun 
směrem k integraci mužské složky v jejich duši. Znovu zdůrazňuji, že hormonální změny 
jsou pouze důsledkem těchto vnitřních změn, které souvisejí s růstem duše. 
 

 

MUŽI JSOU NA TOM PRÁVĚ HŮŘE NEŽ ŽENY 
Muž i žena se musí naučit rovnocennému partnerství. Pro muže to je zatím úkol mnohem 
těžší než pro ženy. Protože se musí na první pohled vzdát své dominance v zájmu 
partnerství. Ale hlavně také proto, že jedním z aspektů ženství je i submisivita, role oběti, 
rezignace. A všemi těmito stavy duše si bude muset začít mužská duše intenzivně 
procházet, aby je pochopila a integrovala jejich princip. Tento růstový proces se u mužů 
projevuje právě jejich nynějším zvýšeným sklonem k depresím, vnitřní slabosti, strachu a 
úzkostem. Navenek se zdá, že jde o degradaci mužství, ale opak je pravdou. Ti muži, kteří 
už jsou ve svém vývoji tak daleko, že u nich tento integrační proces ženství už začal, a trpí 
těmito stavy, prošlapávají cestu těm ostatním, kteří jsou zatím tímto procesem netknuti. 
Pro ně bude tato integrace ženství právě díky vyspělejším mužům před nimi a jejich 
prožitkům, mnohem jednodušší. Nezapomínejme, že jsme všichni propojeni, a že průlom 
na úrovni vědomí jednoho z nás se automaticky začleňuje do DNA a morfického pole 
celého lidstva! 
 

 

MUŽI POD PANTOFLEM 
Tito muži, kteří si navenek procházejí pocitem degradace díky této své vnitřní proměně a 
těmto stavům slabosti a deprese, kdy se někteří ve své slabosti stávají dokonce 
rohožkami pro své ženy, jsou naopak předvojem pro ty ostatní. To je také důvod vzniku 
relativně nového jevu tzv. "mužů pod pantoflem". Muži přicházející o svou sílu a proti 
nim ženy, které jejich slabosti zneužívají. Oba se učí pracovat s principem toho druhého, 
a přitom si způsobují bolest, která tento proces logicky doprovází. 

Muži se začínají po padesátce měnit nejen ve svých 
osobnostech, ale i tělesně směrem k ženství a ženy naopak 

směrem k mužství. 

Muži jsou na tom v této fázi vývoje hůře než ženy, protože si z 
ženského principu musí integrovat i slabost, poddajnost, 

submisivitu, ustoupení z centra pozornosti, roli oběti, úzkost, 
deprese, strach, rezignaci a tak dále. 
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NA KONCI JE NÁDHERNÉ PARTNERSTVÍ 
Právě z této pozice, která se navenek může jevit jako ponížení, se muži opět vrátí do své 
síly, mnohem silnější a skvělejší než byli dosud. Stane se tak, až si jejich duše osvojí 
aspekty ženství. Stejně tak žena se bude moci vrátit ke své něze, ale ta bude doplněna 
novou složkou sebevědomí a vlastní hodnoty a síly. Oba budou stejně silní a stejně citliví 
a vnímaví. Oba budou schopni stejně dávat i přijímat. Teprve na této úrovni začnou 
vznikat skutečně naplňující vztahy.  

PRVNÍ VZTAHY S DRUHOU POLOVINOU DUŠE 
Proto také nastává doba, kdy začíná docházet k setkáním mezi polovinami jedné duše, 
které povedou k trvalým vztahům, což bylo dosud nevídané. Zatím se to týká těch, kteří 
jsou připraveni k takovému růstu, nebo těch, kteří jsou dokonce už tak dalece ve svých 
duších vyspělí, a tedy integrovaní ve svém mužství a ženství a tudíž mají dostatečně 
vyvinutou duši vědomou. Do této doby totiž mezi polovinami jedné duše docházelo 
pouze k setkáním a nanejvýš k velmi krátkým vztahům. Bylo tomu tak proto, že partneři 
nebyli na takový vztah dosud připraveni, jak si velmi podrobně vysvětlíme na mnoha 
místech v této knize i v jejím druhém díle. 
 

 

CO NÁS ČEKÁ A NEMINE 
Jak vidíme, proměna vztahů je podmíněna i těmito integračními procesy mezi mužským a 
ženským principem. Partnerství tak vstupuje do zcela nové fáze a pomalu se začíná stávat 
nádherným naplňujícím dobrodružstvím, sdílením a společným růstem, kde se jeden 
partner učí od druhého, jeden druhého podporuje a kde se oba začínají učit opravdové 
lásce. O tom všem budeme detailně mluvit v dalších kapitolách této knihy, abychom se v 
druhém díle mohli začít podrobně věnovat jednotlivým osudovým partnerům a vztahům, 
jejich charakteristikám, průběhu, výzvám i prožitkům. Abychom ale pochopili, jak 
jednotlivé vztahy fungují, jak v nich partneři prožívají své city, musíme nejdříve hlouběji 
porozumět člověku a také tomu, co je to láska a jak se láska vyvíjela. 
 
 
 

Pokud vás tyto informace zaujaly, osloví vás jistě i celá kniha Známe se celé věky. 
Koupit si ji můžete na webu http://www.andreahomolova.com a tím autorku 
přímo podpořit. 

Skrze integraci mužství ženou a ženství mužem budou muž i 
žena stejně silní, stejně citliví a vnímaví.  

Oba budou schopni stejně dávat i přijímat. 
Teprve na této úrovni začnou vznikat skutečně naplňující 

vztahy.  


