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     JEDNOTA V JEDNOTE - 3.časť 
 

A hoci tie iné formy života na Matke Zermi túto JEDNOTU žijú a v JEDNOTE 

tvoria, ale VY ako ľudská spoločnosť ju nemáte, tak potom nie je JEDNOTA 

a HARMÓNII BYTIA na Matke Zemi ako takej.  

A práve preto bezohľadne a sebecky ničíte tie ostatné formy života na Zemi. 

Formy života na Matke Zemi sú oveľa rôznorodejšie ako v súčastnosti dokážete 

vnímať prostredníctvom svojich zmyslov: zraku, sluchu, hmatu a vôni. Mnoho z iných foriem 

života sa pred vami a vaším pôsobením presunulo do iných dimenzií.  

 A je to tak preto, že keď sa stratila Rovnocennosť a Úcta k Životu z vašej ľudskej spoločnosti 

a prestali ste tvoriť a vnímať Život na Matke Zemi v Jednote, zmenili sa vaše vibrácie. 

Vibrácie ľudských bytostí zhustli. Oťaželi. Tým sa vám vytvorili  hustejšie a ťažšie 

fyzické telá a stratili ste schoplnosť vnímať tie jemné vibrácie iných bytostí, ktoré  tvoria 

a žijú  v Láske bez podmienok a sú si navzájom Rovnocenné. Oni nie len, že vnímajú, ale oni 

aj žijú ÚCTU k ŽIVOTU. A preto svoj život tvoria a žijú v Jednote.  

A kedže Matka Zem je bytosť, ktorá bola zrodená z čistej a bezpodmienečnej lásky, 

aby zostala zachovaná Jednota a Harnónia bytia na Matke Zemi v týchto iných formách 

života, bola vám ľudským bytostiam a to vašou vlastnou činnosťou, tým ako ste  tvorili 

energie, zobratá schopnosť, aby ste tieto iné formy života dokázali vidieť a vnímať.  

Ale je veľmi dôležité, aby ste si uvedomili, že túto schopnosť vidieť, vnímať 

a komunikovať s bytosťami iných foriem života na Matke Zemi ste si zobrali  VY SAMI  

a  to  SEBE  SAMÝM. Vaše vlastné vibrácie, ktoré  vytvárate  a ktoré dokážete vnímať, 

vám komunikáciu s týmito formami života neumožňujú.  

              A túto zmenu ste uskutočnili  VY SAMI  v  SEBE SAMÝCH  a to stratou 

POZNANIA  O  ROVNOCENNOSTI  VŠETKÝCH  FORIEM  ŽIVOTA  NA  

MATKE ZEMI  A  STRATOU  ÚCTY  K  ŽIVOTU AKO TAKÉMU. 

A teraz vás nesúdim,  len vám vysvetľujem,  aby ste to  pochopili. 

A nemáte právo zobrať Život žiadnej inej forme života na Matke 

Zemi, lebo VY ste jej ten ŽIVOT, nedali. 

Ak potrebujete tie iné formy života k svojmu životu, v prvom rade v hlbokej úcte 

a pokore je potrebné, aby ste tú inú  formu života poprosili a požiadali o dovolenie, či ju 

môžete pre svoje potreby použiť. Ak vám to povolenie ona sama dá, môžete ju použiť pre 

svoje potreby. Ak nie, tak nemáte žiadne právo jej život zobrať.  

Ale VY,  sa už dlhé veky  nepýtate. 
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Len si beriete a nepočujete plač, bolesť a zúfalé, nesmierne zúfalé prosby o pomoc od 

týchto bytostí, ktoré oni vysielajú do Vesmíru. 

A to, že ste stratili schopnosť počuť tento ich plač a prosby o pomoc a že  ste stratili 

schopnosť vidieť a cítiť ich bolesť, je spôsobené  práve stratou ROVNOCENNOSTI.                 

Vtedy nedokážete tvoriť a žiť svoje životy v hlbokej Úcte k Životu ako takému a nedokážete 

ho obnovovať v Harmónii Bytia a Jednote, lebo ju nemáte SAMI V SEBE. A zároveň ani 

nevidíte, že tieto  formy života, sú nesmierne dôležité  pre iné formy života na Matke Zemi 

a preto ani nevidíte, že STROMY sú príbytkami iných prírodných bytostí a to elfov a víl.  

A keď bezohľadne a bez dovolenia vypílite akýkoľvek strom, zrúcate príbytky pre 

elfov, ktorí tam prebývali.  A zároveň ste zničili príbytky nie len  pre bytosti, ktoré  VY 

nedokážete vidieť, vímať a cítiť, ale bez toho, aby ste sa opýtali hmyzu, vtákov  a drobných 

zvieratiek, zničíte príbytky aj pre nich.  

Hoci  si poviete, že sa nič nestalo, pretože ste vypílili len jeden strom, vytvorili ste 

nesmierne veľkú nerovnováhu v kolobehu Života na Matke Zemi. 

A konáte tak nevedome, čiže si neuvedomujete  dôsledky tohto svojho činu.  

A konáte tak práve preto, že nepovažujete stromy, ani drobné zvieratká, hmyz, vtákov, 

elfov a víly za  Rovnocenné formy života  k sebe samým. 

A z vašej nadradenosti až nadutosti si myslíte, že máte právo tento strom vypíliť bez 

toho, že by ste sa na tom dohodli s inými formami života, pre ktoré je ten strom, pre ich život 

veľmi dôležitý. Ale vám, ten strom, napríklad tým, že príliš narástol vo vašej záhrade, začal 

zavadzať.  

A to je tá bezohľadnosť, nadradenosť a nadutosť, ktorá sa ako dôsledok vo vás 

ľudských bytostiach vytvorila, keď ste stratili Rovnocennosť, Úctu k životu a tým schopnosť 

žiť svoje životy v Jednote, nie len sami so sebou, ale aj s ostatnými formami života na Matke 

Zemi. 

A tak znova vidíte ako je všetko prepojené a previazané a ako strata Rovnocennosti a 

Úcty k životu, vo vás samých, vytvára nadradenosť, bezohľadnosť, nadutosť a sebeckosť. 

A práve preto nedokážete vytvárať a obnovovať Život na Matke Zemi v Jednote 

a Harmónii bytia, v ktorej bol na počiatku zrodený. 
 

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

Aby ste opäť obnovili  JEDNOTU a HARMÓNIU BYTIA na Matke Zemi, 

potrebujete najprv obnoviť  JEDNOTU SAMI  V SEBE. To znamená, že 

potrebujete si začať CTIŤ SAMÝCH  SEBA. 

  Teda v hlbokej ÚCTE SAMI  K SEBE obnovíte  a  vybudujete  svoj 

vnútorný chrám v JEDNOTE,  ROVNOVÁHE  a HARMÓNII, medzi vašou 
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mužskou a ženskou energiou, aby vo vás samých sa vytvorila 

ROVNOCENNOSŤ,  v ktorej sa potom rozpustí práve tá nadradenosť. Až keď 

vytvoríte JEDNOTU v sebe samých, môžete ju obnoviť v svojej ľudskej 

spoločnosti. 

A až keď ju obnovíte v ľudskej spoločnosti, obnoví sa JEDNOTA 

a HARMÓNIA BYTIA, tá pôvodná,  na Matke Zemi. 

Je to práca každého jedného z vás na sebe samom a vedzte, že nikto za vás túto prácu 

neurobí, lebo je to pôsobenie Zákona zachovania energie a Zákona slobodnej vôle. 

      A práve preto, to čo VY ako ľudské bytosti, ste na Matke Zemi 

zmenili, tak VY ako ľudské bytosti,  to musíte aj sami napraviť. 

A práve preto nečakajte na príchod nejakého spasiteľa, ktorý to všetko urobí za vás. Je 

to naozaj práca pre každého jedného z vás. Je to práca  na sebe samom. 

A vedzte, že prítomnosť, ktorú dnes prežívate, je vytvorená energiami, ktoré ste 

VY SAMI vytvorili v minulosti, teda vo všetkých svojich minulých životoch a preto je 

nesmierne dôležité, aby ste  dokázali svoju minulosť prijať bez podmienok. Aby ste 

dokázali tieto energie z minulých životov v hlbokej Úcte k sebe samým prijať, pochopiť, 

porozumieť im a prijať ich ako skúsenosti, ktoré ste prežili a v Láske Odpustenia k sebe 

samým ich  rozpustili. 

A je to veľmi dôležité práve preto, že TU v prítomnosti vo vašich životoch 

vytvárate energie, ktoré sa stanú súčasťou vašej budúcnosti. A tam v budúcnosti sa 

s nimi potom stretnete. A ak chcete žiť  svoju budúcnosť v Láske a prijatí, tak TU 

v prítomnosti, v tom prítomnom okamihu, ktorý prežívate, potrebujete v Láske tvoriť 

svoje energie. 
        

        Opäť prišla nádherná a láskavá energia, ktorá sa ako teplo rozliala po mojom tele. 

Tým, že prijmete svoju minulosť a poučíte sa z prežitých skúseností, tak sa 

tie skúsenosti a poučenia môžu stať vašou súčasťou, v Láske Odpustenia, ktoré 

dáte sami sebe. 

Ak však neprijímate svoju minulosť, odmietate ju, neprijímate skúsenosti, ktoré 

ste v minulosti prežili, nemôže sa táto minulosť stať vašou súčasťou. A keď neprijímate 

svoje skúsenosti a odmietate ich, nemôžu stať vašou prežitou skúsenosťou. A keď 

neviete prijať ako svoju súčasť poučenie z tých prežitých skúseností, budú sa vám tieto 

energie vo vašich životoch stále opakovať, stále k vám budú tieto energie prichádzať. 


