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„GENIUL FEMEII ÎN NOUA SOCIETATE.  

FEMEIA-POARTA NOII UMANITĂŢI” 

 

 Egalitatea de şanse reprezintă un factor esenţial pentru dezvoltarea durabilă, în 

special în domeniile în care această inegalitate este mai pronunţată în ţările în curs de 

dezvoltare, şi anume: 

 ocuparea forţei de muncă şi activităţile economice, deoarece majoritatea femeilor 

lucrează în sectoare informale, caracterizate prin productivitate şi venituri reduse, condiţii 

de muncă dificile şi o protecţie socială limitată sau inexistentă; 

 guvernanţă, deoarece în mai multe ţări, femeile sunt marginalizate în procesul de luare a 

deciziilor. Pentru a proteja drepturile fundamentale ale femeilor, legislaţia care asigură 

egalitatea de drepturi între bărbaţi şi femei trebuie să fie pusă efectiv în aplicare. 

 accesul la educaţie, domeniu în care inegalitatea între bărbaţi şi femei este legată de 

sarcinile gospodăreşti impuse femeilor; 

 sănătate, deoarece femeile au un acces limitat la serviciile medicale de bază, în special în 

ceea ce priveşte sănătatea reproducerii şi sănătatea sexuală; 

 violenţa împotriva femeilor. 

 S-au înregistrat progrese considerabile în ceea ce priveşte egalitatea de şanse între 

femei şi bărbaţi în cadrul cooperării pentru dezvoltare. Aceasta este din ce în ce mai mult 

parte integrantă a dialogului cu ţările partenere, precum şi a consultărilor UE cu 

societatea civilă. De asemenea, s-au înregistrat progrese în ceea cepriveşte punerea în 

aplicare a programelor privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi consolidarea 

capacităţilor statelor membre şi ale Comisiei. 

 Totuşi, Comisia subliniază faptul că persistă anumite provocări legate de: 

 realizarea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM), cu referire, în special, la 

eliminarea disparităţilor dintre femei şi bărbaţi în educaţia primară şi secundară. În plus, 

http://europa.eu/legislation_summaries/development/general_development_framework/r12533_ro.htm
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abordarea ODM se limitează la aspectele de sănătate şi educaţie ale egalităţii de şanse 

între femei şi bărbaţi, neglijând celelalte dimensiuni ale egalităţii; 

 existenţa unor obstacole de natură socială şi culturală, legate de structurile sociale 

tradiţionale care nu stimulează modificarea distribuirii tradiţionale a puterii între bărbaţi 

şi femei; 

 integrarea deplină a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în strategiile de ţară şi în 

punerea în aplicare a cooperării pentru dezvoltare a UE. 

 

 Democratia nu apartine unei elite, ci tuturor fiintelor, care trebuie sa se implice si 

sa fie responsabile.“Cel mai adesea ne limitam doar la aspectele superficiale ale vietii, 

ignorand spatiile interioare ale constiintei si multiplele lor posibilitati”. 

 Femeile, ca reprezentante ale Mamei Divine (Dumnezeu in aspectul matern, 

feminin) pot sa isi regaseasca sufletul, inima, forta cuvantului si sa readuca echilibrul in 

lume. 

 Feminitatea are mai multa putere decat credem, iar armonizarea virtutilor sale cu 

cele masculine ar putea duce la rezolvarea tuturor problemelor lumii, la pace, abundenta, 

bucurie ,dreptate. 

 Secole la rand, fiintele umane au ocultat intentionat aspectul feminin al Divinitatii, 

amputandu-I luiDumnezeu o parte din El Insusi.  

 Pefectiunea se afla dincolo de polaritatea sexelor si le  inglobeaza. Prin ocultarea 

aspectului feminin al lui Dumnezeu si excluderea Mammei Divine a fost provocat un 

dezechilibru in constiinta si sensibilitatea umana si in lume. 

 Restabilirea echilibrului duce la vindecarea bolilor, redarea unei dimensiuni sacre 

gesturilor si actiunilor noastre si la restabilirea ordinii divine in lume. 

Mama Divina este apropiata, vizibila, concreta, ea este Calea pentru a ajunge la Tatal-la 

Cel nevazut, ne arata adevarata realitate si ne aduce lumina, iubirea si pacea. Cel vazut 

este suportul celui nevazut. “Pomul se cunoaste dupa roade”-spunea Iisus. 

 Cunoasterea de sine este adevarata cheie a tuturor cunostintelor. Nimic nu este mai 

pretios decat cunoasterea.  Majoritatea oamenilor inca isi petrec vremea in somnolent si 

nemultumire si pierd multe ocazii. Cunoasterea este capabila sa foloseasca obstacolele 

drept pietre de temelie pentru o noua lume, armonioasa. 

 Mai intai trebuie sa descoperim sau sa realizam pacea in interiorul fiintei noastre, 

apoi sa facem ca ea sa se extinda asupra casei noastre, a familiei, a neamului, a omenirii, 

a tuturor relatiilor noastre. 
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 Pacea nu va putea domni in lume daca aceasta nu se va instaura intr-un numar 

suficient de mare de persone, de camine, de familii. Omul este si devine tot mai mult 

fundamental pacii collective si de aceea trezirea constiintei si a responsabilitatii personale 

este fundamentala. Trebuie ca noi insine sa ne trezim, sa ne luminam, sa ne inaltam in 

vibratie si frecventa si sa ne unim in inima si in gand cu ceilalti care se trezesc si se 

lumineaza. 

 Razboiul si Pacea se afla in noi insine. Identificandu-se cu trupul, omul cunoaste 

energia razboiului, in timp ce inaltandu-se catre constiinta superioara, el isi gaseste pacea. 

Persoana care nu a gasit pacea in ea insasi nu va putea niciodata sa o instaureze in afara 

sa. Nu poti sa daruiesti ceea ce nu ai!  

 Ofera-I trupului tau liniste, destindere, permite-I mintii tale sa se linisteasca, 

patrunde in inima ta, acolo unde domneste pacea, armonia, bunastarea si nu te mai lasa in 

valtoarea valurilor oceanului furtunos al vietii exterioare. Trebuie sa invatam sa ne 

linistim gandurile dezordonate, sentimentele distrugatoare, dorintele bolnavicioase care 

ne napadesc continuu, din toate partile si sa ne pastram vigilenta treaza pentru a cultiva in 

interior sentimentul de pace si armonie. Sa devenim un istrument al pacii si un receptacul 

al lui Dumnezeu. Noi am creat mult prea multe imagini false despre noi incat ne este 

dificil sa avem inima usoara si vesela, insa, pentru a face fata evenimentelor lumii, 

trebuie sa inlaturam toate aceste false imagini, stereotipuri, pentru a lasa sa apara ceea ce 

este etern si sublim. 

 A respecta Mama inseamna a o recunoaste in tot ceea ce exista. Cel care nu acorda 

Mamei locul cuvenit in inima sa nu va avea forta in viata, nu va fi ajutat si nici nu va fi 

demn de a fi numit fiinta umana. Respectul pentru Mama sa si pentruTatal sau este 

fundamental societatii. Din acest respect rezulta starea de constiinta, o anumita stare 

sufleteasca, un fel omenesc de a exista in lume. O adevarata fiinta umana nu se 

recunoaste dupa forma, caci din nefericire exista multi magari deghizati, ci dupa suflet, 

dupa ceea ce emana fiinta sa. Radacinile constiintei se afla in fapte. 

 Mama emana blandete, calm, stabilitate, bunatate, umilinta, profunzime, 

seninatate. Copilul creste in intelepciune mai intai langa Mama sa, si apoi il insoteste pe 

Tatal sau in valurile vietii, cu scopul de a creste in Spirit. A creste spiritual este scopul 

oricarei fiinte care se naste in aceasta lume. A fi de folos operei Tatalui, fiecare in felul 

sau, cunoscand incercarea si obstacolul, omul trebuie sa se autodepaseasca si sa atinga 

desavarsirea spirituala. 
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 Pilat si marii preoti l-au condamnat pe Iisus Hristos pe nedrept. A fost o crima 

politica. Ei reprezentau statul si religia, dar de fapt erau falsi ghizi, puterea uzurpata.Prin 

sacrificial sau Iisus a vrut sa arate, din iubire pentru toate fiintele, ca el era Mesia, cel 

prevestit de profeti ca va veni pentru eliberarea sufletelor de sclavia ignorantei in care se 

aflau. 

 Si astazi, prostia deghizata in inteligenta triumfa prin intermediul razboiului 

raspandit peste tot: intre popoare, in economie, in casele oamenilor… 

Mama invita toate femeile din toti oamenii sa se trezeasca pentru a spune  NU razboiului, 

poluarii, distrugerii planetei si omenirii! Acum este tot mai necesara unirea si nu 

separarea oamenilor. O mama vrea ce este mai bun pentru copilul ei. Ea nu poate sa 

accepte razboiul, boala, poluarea, proasta educatie, violenta. Intelepciunea Mamei Divine 

este frumusetea in actiune. Femeia siPamantul sunt una.Daca oamenii nu respecta 

Pamantul, atunci constiinta feminina este insultata. Relatia cu planeta este adevarata 

cheie pentru rezolvarea tuturor problemelor umanitatii. “Vor exista mereu saraci daca nu 

va veti ocupa de Hristosul care se afla in mijlocul vostru” Imbogatiti-L pe Hristos faceti 

ca el sa creasca in voi si in jurul vostru si veti vedea cum saracia va disparea de pe 

pamant. Facand daruri saracilor asa cum o fac oamenii, saracia este intretinuta, nu 

dispare. A-I darui luiHristos nu inseamna sa–i daruiesti bisericii, asa cum a proteja 

pamantul nu inseamna a vota in favoarea ecologiei. Este vorba de o trezire a constiintei 

catre o realitate interioara superioara, mai subtila. Este vorba de unAngajament individual 

si colectiv. Inseamna o atitudine lipsita de ipocrizie, in sensul ca nu inseamna ca nu ar 

trebui avut grija si de cei saraci, insa nu de a opta intre acestia si  in a ne consacra Mamei 

Divine. Trebuie sa stii sa faci diferenta valorilor. Un om care vrea sa goleasca marea cu 

lingura este un prost, oricat de onest ar fi el. Buna intentie nu este de ajuns si nu il va 

ajuta.  

 Cel care abandoneaza comuniunea cu Mama simte frica de necunoscut, nu mai are 

un fundament , se simte abandonat in voia sortie si incepe sa lupte impotriva lui insusi, 

sfarsind a lupta impotriva celorlalti datorita fricii. Aceasta frica il determina sa se 

refugieze in trup(sa se concentreze pe trup) si sa devina materialist. Problema se 

accentueaza deoarece, cu cat mai mult intra in trup(in lumea materiala), cu atat mai mult 

il cuprinde frica, aceasta devenind o energie care il chinuie si de care ar vrea sa se 

elibereze. Aceasta frica poate fi eliberata doar prin IUBIRE. 
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NOUA ERA 

 Traim timpuri interesante, insa foarte neclare! Nimic de pe aceasta planeta nu mai 

functioneaya cum trebuie. Sistemele pe care le-am creat si implementat- cu scopul de a 

crea o viata mai buna pentru toti oamenii de pe planeta- nu au produs efectele scontate. 

 Mai grav, aceste sisteme au produs chiar contrariul (exemple problemele din 

economie, politica, ecologie, educatie, ingrijirea sanatatii, social, spiritualitate), 

producand izolare si nu comunicare. 

 Am pierdut directia in viata si nu mai stim de ce traim si ne dezvoltam. Fiecare om, 

familie, natiune se afla in aceasta situatie. Tot mai accentuata este SERPARAREA (copiii 

nu mai sunt conectati la parinti, nu mai vor sa se casatoreasca, sa aiba familie si copii). 

 Senzatia de non-sens in viata se raspandeste. Lumea traieste doar pentru astazi, 

fara scopuri. Totul se destrama, la toate nivelurile: material, spiritual, cultural, in familie, 

in societate… Ego-ul este exacerbate, odata cu pierderea conexiunii dintre oameni. 

 Planeta a devenit mai mica! Foarte multi nu inteleg ce se intampla si c ear trebui 

facut. Ne indreptam spre o noua ERA, spre o noua LUME, in care va trebui sa colaboram 

si sa interconectam, dar cu un tip nou de colaborare si comunicare, astfel incat sa atingem 

ARMONIA prin re-educare. Natura se afla déjà intr-un nou Echilibru, in Armonie, in 

Homeostaza. Doar Omul, in egoismul sau si cu natura sa egoista, devoreaza totul, 

violeaza aceasta Armonie a Naturii si ajunge in CRIZA. 

 Omul trebuie sa se schimbe, el este constrans sa se schimbe si obligat sa invete 

cum sa interactioneye cu ceilalti si cu Natura. Asistam la relevarea unor noi forte ale 

Naturii, opuse celor egoiste, altruiste, astfel incat Omul va simti lumea ca fiind buna, nu 

cruda si va iesi din tipare, din limitarile Timpului, Spatiului, Miscarii, Simturilor 

cunoscute si va percepe noi dimensiuni, in care principalul lucru il va constitui CORPUL 

COLECTIV si nu cel individual. 

 Vom incepe sa simtim conexiunea dintre noi, faptul ca suntem in retea, sa simtim 

intreg mediul inconjurator in forma sa adevarata, nu distorsionata de corpul individual si 

de simturi sau de personalitate, care nu face decat sa fim in dualism, in divizare.  
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 Prin educatie integrala, holistica, omul va cunoaste unimea, intregul, ajungand la o 

perceptie integrala privind conexiunea generala si tot ce ne inconjoara. 

 Intregul Univers si intreaga creatie reprezinta un Sistem complet diferit de cum 

este perceput astazi, iar stiintele déjà vorbesc despre aceasta. Este timpul unei Renasteri 

Spirituale pe Pamant. Sa ne schimbam comportamentul, sa ne concentram pe cunoasterea 

de sine sip e IUBIRE. Toate duc spre o Revolutie Interioara, in care obiectivul principal 

va fi Educatia concentrata pe co-creatie sip e potentialul creativ al Constiintei Unimii, 

ceea ce va insemna ca iti poti indeplini dorintele fara a prejudicial interesele celorlalti. 
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