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JEDNOTA V JEDNOTE - 1.časť 
 

Všade okolo mňa sa rozprestiera  tma.  

Objavilo sa predo mnou lanko, ktoré sa zmenilo na lúč svetla. 

Otázka : Môžeš vstúpiť do toho svetla ? 

Odpoveď : Môžem. 

Otázka : Čo tam cítiš? 

Odpoveď : Teplo a zároveň aj veľmi hlboký pocit bezpečia a istoty. Všade okolo mňa 

je hustá tma. Je to veľmi veľký kontrast. Ako keď je absolútna tma a v tej tme svieti tenká 

svetelná niť. Ako keď by ju z hora do miestnosti niekto zavesil. Ten lúč svetla  nepresvieti 

celú miestnosť, je len v tej tenkej nitke. Je to naozaj veľmi veľký kontrast. Keď som v tom 

svetle, vnímam ho a z vnútra si uvedomujem, že vonku je tma. 

Keď je tma vonku ma oblohe a mesiac svieti, tak presvieti tú tmu. Toto je však 

odlišné. Ten lúč svetla tú tmu, ktorá je okolo neho nepresvieti. Tá tma je iná a ten lúč tam len 

je. On tú tmu nepresvecuje. Ako keby ju rešpektoval. A tma zase rešpektuje to svetlo. 

Nezasahujú do seba. 

Keď je tma  na Matke Zemi, tak mesiac tú tmu presvieti. Ako keby mesiac svojím 

svetlom tú tmu  narušoval, on ju nerešpektuje. Mesiac na oblohe presvetľuje nočnú tmu.                 

On svojím svitom nerešpektuje hranice tmy. Toto je však úplne iné. Je to veľmi zvláštne. Tma 

rešpektuje ten lúč svetla a svetlo rešpektuje tú tmu. 

Otázka : Môžeš vyjsť z toho svetla  von do tej tmy a zase naspäť? 

Odpoveď : Áno. Keď chcem, môžem stáť v tej tme a keď chcem, môžem stáť v lúči 

svetla. Keď stojím v tme, vnímam lúč svetla a keď stojím v lúči svetla, vnímam tú tmu. Oni sa 

navzájom rešpektujú a nezasahujú jeden do druhého.  Na zemi je to ale iné, pretože mesiac 

zasahuje do nočnej tmy a osvetľuje ju. 

Ja sa veľmi dobre cítim aj v tme aj v lúči svetla. Je úplne jedno, kde stojím, cítim to 

rovnocenne. 

Tá tma dokáže byť chladná, tvrdá, studená  až ľadová, ale aj teplá, mäkká a hrejivá, 

ale aj nežná a aj odmeraná a má v sebe aj prijatie, ale aj odstup. Svetlo dokáže to isté. Môže 

byť hocijaké, aké ja chcem, alebo  aké ono samé chce.  A tá tma dokáže to isté. Tma má 

v sebe nekonečne veľa možností a svetelný lúč  má v sebe tiež nekonečne veľa možností. 

Sú absolútne rozdielni a práve cez to nekonečné pole možností,                              

sú navzájom ROVNOCENNÍ. 

Tým, že sú tak rozdielni, sú si rovnocenní, pretože každý z nich vie, že má v sebe 

všetko to, čo má aj ten druhý. Tie možnosti, čo majú v sebe sú rovnaké. Je len  na rozhodnutí 
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tej tmy, či svetla, ktorú z tých možností si vyberie.  Je to ich  slobodné rozhodnutie,  je to ich  

slobodná voľba.  A spolu vytvárajú CELOK. 

Ten CELOK vytvárajú v JEDNOTE práve tým, že nezasahujú jeden do druhého.  

Oni obaja vedia, že všetko to, čo majú v sebe, má aj ten druhý.   

A práve preto nepotrebujú do toho druhého zasahovať a neberú mu to, čo patrí jemu.  

A TMA vie, že ona sa zrkadlí vo SVETLE  

a SVETLO vie, že ono sa zrkadlí v TME. 

Keď svetlo chce spoznať niektorú zo svojich možností či vlastností seba samého, tak 

tma mu to umožní. A je to možné práve preto, že rovnaké možnosti má aj tma a tá  mu potom 

prostredníctvom seba samej zrkadlí to, čo svetlo chce spoznať. A toto platí aj naopak. 

A TMA  a SVETLO,  alebo SVETLO  a TMA si toto zrkadlenie umožňujú 

a dávajú navzájom BEZ PODMIENOK.  To, že tam nie sú podmienky a že to                

nie je  ničím podmieňované, im umožňuje poznanie toho, že všetko čo má ten 

jeden, má v sebe aj ten druhý. Ani jednému z nich, nie je nič odopreté.  

Ani jeden z nich  nemá nič viac, či navyše ako ten druhý. 

A tento princíp všetkých možností je vám ukázaný aj prostredníctvom  farieb. Pretože 

biela farba obsahuje v sebe všetky farby a rovnako to platí  aj pre čiernu farbu. Je to zároveň 

symbolické vyjadrenie Svetla a Tmy, tých protikladov, ktoré sú potrebné k zrodeniu ŽIVOTA 

v JEDNOTE. 

Preto aj žena a muž sú rozdielni, ako Svetlo a Tma, alebo biela a čierna farba a napriek 

tomu každý z nich má v seba nekonečné množstvo schopností, možností a darov,  ktoré sú 

rovnaké u obidvoch a záleží  na konkrétnej ľudskej bytosti, mužovi či žene, ktoré dary 

a  schopnosti  si z nekonečného poľa možností  pre tú  svoju konkrétnu  inkarnáciu vyberie. 

A vyberie si ich podľa toho, čo sa rozhodne v tom konkrétnom života ako ľudská 

bytosť prežiť a čo chce, aby jej bolo ukázané, zrkadlené, čo má pochopiť, vyskúšať si, aby sa 

to stalo trvalou skúsenosťou duše.  Ak by však  neexistoval ten protipól  : v prípade svetla, 

tma a v prípade tmy svetlo, tak by to nikdy  nemohla vidieť a nebolo by jej to ukázané 

a zrkadlené.  

A práve preto bol život na Matke Zemi stvorený v JEDNOTE, 

pretože BEZ TMY nie je SVETLO a BEZ SVETLA, nie je TMA. 

Preto potrebuje Život dva protipóly a protiklady, ktoré dokážu spoločne zrodiť a 

vytvoriť Život. 

A v  JEDNOTE je život farebný vtedy, keď sú tie protipóly navzájom ROVNOCENNÉ. 
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A je to tak preto, že len v tej ROVNOCENNOSTI dokážete dávať tomu 

druhému bez podmienok. Vtedy si uvedomujete, že obidva protipóly majú 

rovnaké pole možností, že pre obidvoch je rovnaká možnosť a dostatok možností 

a príležitostí.                           

A vtedy si dokážete pomáhať  a dávať bez podmienok. 

Práve preto, že dávate bez podmienok, nezasahujete do priestoru tej 

druhej bytosti a vtedy Svetlo zostáva Svetlom a Tma zostáva  Tmou.  

A vtedy Žena zostáva Ženou a Muž zostáva Mužom. 

Ak sa však stratí ROVNOCENNOSŤ, tak chcete  vlastniť aj to, čo patrí tomu 

druhému. A keď sa tak stane, tak žena prestáva byť ženou a muž prestáva byť  mužom. 

Stratíte Rovnocennosť  vzájomne a aj vo svojom vnútri a vtedy prestávate tvoriť Život 

v Jednote, lebo sa vo vašom vnútri vytvorí pocit nedostatku.  

Ten nedostatok vytvorí vo vás  presvedčenie, že nemáte v sebe nekonečné pole 

možností a vaše pole je menšie ako pole toho  druhého a tak si chcete z jeho pola možností  

zobrať, chcete jeho možnosti vlastniť a tak začnete podmieňovať „niečo za niečo“.  

A vtedy neviete dávať a pomáhať bez podmienok. A vytvorí sa tam  paradox v tom, že 

to potom neviete nie len voči druhým ľuďom, ale neviete to  ani voči sebe samým. 

A tak sa vytvára ďalší uzatvorený kruh, lebo to, čo máte vo svojom vnútri, 

vytvárate aj navonok a tak podmieňujete aj všetkých ostatných.  

A to je pôsobenie Zákona ako hore, tak dole, ako vo veľkom, tak v malom ako vo 

vnútri, tak navonok. 

A práve preto, že podmieňujete seba samých, vám to všetci ostatní 

zrkadlia. A tak sa podmieňujete navzájom. 

A práve preto Život ľudských bytostí v súčasnosti obsahuje tak veľa podmienok, 

zákazov a obmedzení. Aj toto je dôsledok toho, že sa z vašej spološnosti stratila 

ROVNOCENNOSŤ a  JEDNOTA. 

Nerovnováha, v ktorej sa stratila Rovnocennosť, vo vás samých, vytvorila 

nerovnováhu, ktorá je tak hlboko zakorenená vo vašej spoločnosti, že si vôbec neviete 

predstaviť, ani vytvoriť v svojich myšlienkach obraz, že by ste mohli žiť svoj Život bez 

akýchkoľvek podmienok, slobodne, voľne, v Láske,  v súlade a v súznení so svojou dušou, 

sebou samým a s Matkou Zemou.  

To, čo v súčasnosti prežívate, je dôsledok straty ROVNOCENNOSTI 

a JEDNOTY BYTIA na Matke Zemi. 


