
1 
 

JEDNOTA V JEDNOTE - 2.časť 
 

       Prišla nádherná a láskavá energia, ktorá sa ako teplo rozliala pocelom mojom tele. 

JEDNOTA na Matke Zemi prebývala a je veľmi úzko spojená a previazená s ÚCTOU, 

s ÚCTOU k ŽIVOTU, s ÚCTOU k SEBE SAMÝM a s ÚCTOU k MATKE ZEMI.   

A je to tak preto, že tam kde prebýva ÚCTA,  prebýva aj ROVNOCENNOSŤ. 

Ak sa stratí ÚCTA, stratí sa aj ROVNOCENNOSŤ. 

Ak sa stratí ROVNOCENNOSŤ, stratí sa aj ÚCTA.  

A tým sa stratí JEDNOTA. 

Čím väčšia hierarchia a nadradenosť sa potom vytvorí a vznikne v ľudskej 

spoločnosti, tým menej úcty v nej prebýva. 

ÚCTA a ROVNOCENNOSŤ sú spolu previazané a prepojené a z jedného vyplýva to 

druhé a z druhého vyplýva to prvé. A tým nemyslím Úctu a Rovnocennosť len medzi 

ľudskými bytosťami, mužmi a ženami, ale je to Úcta a Rovnocennosť všetkých foriem života 

a bytia na Matke Zemi a najmä veľmi hlboká úcta k Životu ako takému na Matke Zemi a Úcta 

k Matke Zemi  ako takej. 

A tak,  ako sa z vašej spoločnosti stratila Rovnocennosť, statila sa aj Úcta.  

Nemáte úctu k Životu ako takému. 

Nedokážete vnímať jednotlivé formy Života a ctiť si ich ŽIVOT.  Pritom oni  

majú  rovnaké právo na Matke Zemi žiť a slobodne  rozhodovať o svojom živote a bytí, 

rovnako ako VY - ľudské bytosti.  Toto právo ste im z vlastnej nadradenosti a nadutosti 

zobrali a vzali do svojich rúk.  

A tak ako rozhodujete o živote a smrti iných foriem života na Matke Zemi, tak sa 

paradoxne vzdávate svojho práva rozhodovať sami o svojom Živote a bytí tu na Matke 

Zemi. A deje sa tak práve preto, že spolu s ROVNOCENNOSŤOU ste stratili aj ÚCTU 

k ŽIVOTU ako takému. 

A preto nevidíte a ste naozaj slepí v tom, že iné FORMY  

ŽIVOTA NA MATKE ZEMI  SÚ K VÁM ROVNOCENNÉ. 

A je to pre vás ako ľudské bytosti v tomto čase vo vašej spoločnosti naozaj veľmi 

ťažké, lebo sami vidíte, že nemáte ÚCTU ani ROVNOCENNOSŤ vo vašej spoločnosti 

a pritom spoločne so všetkými formami života a bytia vytvárate JEDNOTU  BYTIA na 

Matke Zemi ako takej.  
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A to je tá JEDNOTA V JEDNOTE, ktorá  však v súčasnosti je na Matke Zemi porušená. 

          Pokiaľ ste dokázali ako ľudské bytosti  vnímať ROVNOCENNOST medzi sebou, 

dokázali ste vnímať ROVNOCENNOSŤ všetkých foriem ŽIVOTA na Matke Zemi.  

Práve ROVNOCENNOSŤ všetkých foriem života na Matke Zemi vytvára tú JEDOTU. 

Je to Poznanie, že žiadna forma ŽIVOTA 

nie je nadriadená nad inou formou ŽIVOTA. 

A každá forma ŽIVOTA má to nekonečné pole možností, v ktorom sa môže 

prejavovať, realizovať a žiť. A oni všetky spoločne vytvoria JEDNOTU a HARMÓNIU 

BYTIA na Matke Zemi. 

Ak sa však vo vašej spoločnosti, vo vašom prejave života, vás ako ľudských bytostí,  

sa táto ROVNOCENNOSŤ stratila,  u vás sa stratila aj JEDNOTA, tak potom nedokážete 

vidieť, vnímať v tej ROVNOCENNOSTI ostatné formy ŽIVOTA a BYTIA na Matke Zemi. 

          A pretože VY nemáte a netvoríte JEDNOTU, nedokážete  potom spolu 

s ostatnými formami Života na Matke Zemi, túto JEDNOTU vytvárať. 

Má to veľmi  veľké dôsledky pre všetky formy života a bytia na Matke Zemi. Ak 

nevnímate Rovnocennosť týchto všetkých foriem Života na Matke Zemi, VY ako ľudské 

bytosti ste SAMI V SEBE vytvorili presvedčenie, že máte právo tieto ostatné formy Života 

používať a využívať k naplňovaniu svojich vlastných potrieb. A konáte tak bez toho, aby ste 

sa s ostatnými formami života na tom dohodli, že by ste tak konali v súlade s ich rozvojom, 

potrebami a tak, aby aj tieto formy života ostali na Matke Zemi v rovnováhe. 

A práve preto nedokážete spolu s nimi túto JEDNOTU vytvárať. 

A keď sa stratí JEDNOTA, nedokážete obnovovať a vytvárať  Život 

na Matke Zemi v ROVNOVÁHE a  HARMÓNII BYTIA. 

A táto nerovnováha je v súčasnosti na Matke Zemi veľmi zreteľná. Nemyslím tým len 

nerovnováhu v ľudskej spoločnosti, ale myslím tým  nerovnováhu iných foriem života na 

Matke Zemi. 

Z pocitu svojej nadradenosti a nadutosti nevidíte, že ničíte podmienky pre život týmto 

iným bytostiam.  Nevidíte, že ničíte iné formy života na Matke Zemi a že ich hubíte a zabíjate 

a v mnohých prípadoch  nenávratne. A tieto formy života neviete už vôbec obnoviť a tak 

vytvárate nepredstaviteľne veľkú nerovnováhu na Matke Zemi. 
 

Keby bola vašou súčasťou ROVNOCENNOSŤ a ÚCTA, vnímali by ste, že sú 

všetky bytosti na Matke Zemi ROVNOCENNÉ, pretože z jednej vypláva tá druhá a z tej 

druhej tá prvá.  
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ÚCTA k ŽIVOTU, ktorá by bola vašou súčasťou, by vám nedovolila, aby ste tieto 

formy života ničili a zabíjali.  

Neuvedomujete si, že keď zničíte jednu formu života, zničíte tým aj mnohé ďalšie 

formy, lebo oni sú na nej závislé a tak nevidíte, že tá forma života, ktorú ste zahubili, 

práve tú potrebujú k tomu, aby tu mohli žiť.  

A tak sa postupne priamo pred vašimi očami strácajú zo života na Matke Zemi 

mnohé živočíšne druhy a rastliny, ktoré sú súčasťou kolobehu života na Matke Zemi, 

ktorý bol pôvodne vytvorený v JEDNOTE, ROVNOVÁHE  a HARMÓNII BYTIA.   

A práve touto nerovnocennosťou a vašou nadradenosťou tú 

ROVNOVÁHU,  HARMÓNIU BYTIA a JEDNOTU strácate. A deje sa tak práve preto, 

že ste stratili ÚCTU k iným formám života na Matke Zemi. 

A vedzte, že nie sú to len zvieratá, rastliny, kamene, pôda, voda či nerastné 

bohatstvo Matky Zeme, ale je to aj veľmi veľa bytostí, ktoré práve preto, aby neboli 

zničené a zahubené prešli do iných dimenzií, ale stále sú  súčasťou života a bytia na 

Matke Zemi.  Žijú tu, pôsobia, vytvárajú energiu a to energiu Lásky a túto schopnosť 

VY ako ľudské bytosti stále viacej a viacej strácate.  

A je to tak práve preto, že nie je vašou súčasťou ÚCTA k ŽIVOTU 

a ROVNOCENNOSŤ. 
 

Znovu vám to zopakujem. 

Ak je vašou súčasťou ROVNOCENNOSŤ a ÚCTA k ŽIVOTU, dokážete dávať 

Lásku, pomáhať si v Láske jeden druhému bez podmienok. 

A vtedy spoločne vytvárate a tvoríte JEDNOTU. 

A to je JEDNOTA vás ako ľudských bytostí, ale táto JEDNOTA je aj v iných 

formách života na Matke Zemi.  

A v nich táto JEDNOTA zostala zachovaná, pretože tieto bytosti 

ROVNOCENNOSŤ vnímajú a žijú a tak sa dokážu dávať jeden druhému v Láske bez 

podmienok.  

A práve preto, že túto schopnosť ste ako ľudské bytosti stratili, porušila sa 

JEDNOTA medzi vami a tým sa porušila aj JEDNOTA na Matke Zemi. 

A je to  rovnako aj u vás v ľudskej spoločnosti, pretože existujú a žijú medzi vami 

ľudské bytosti, ktoré si Rovnocennosť a Úctu k Životu uvedomujú a tak aj konajú 

a dokážu tvoriť a žiť  v Jednote, ale nie je to súčasťou celej ľudskej spoločnosti. 

A preto Vy ako celá ľudská spoločnosť nedokážete tvoriť a obnovovať ŽIVOT 

v JEDNOTE a HARMÓNII BYTIA.  


