
1 
 

JEDNOTA V JEDNOTE - 4.časť 
 

A to je dôvod toho,  prečo ako jednotlivci, ľudstvo, či civilizácie  robíte stále tie isté 

chyby, či veľmi bolestné rozhodnutia sami pre seba.  

Ten prítomný okamih, ktorý tu v tomto živote žijete, je pre vás dôležitý, lebo sa v ňom 

zrkadlí celá vaša minulosť a tým myslím všetky energie z vašich minulých životov a v tom 

okamihu, keď ich prijmete v Láske, bez podmienok a dáte sami sebe bezpodmienečné 

odpustenie, tak v tej Láske  sa stanú  vašou súčasťou a v tej Láske Odpustenia  vytvárate  

potom svoju budúcnosť. 

Ak však v tom prítomnom okamihu bojujete a neprijímate svoju minulosť, 

odmietate ju, tak energie z minulých životov nedokážete v Láske  prijať, nedokážete  ich 

Odpustiť , ani  dať  Odpustenie  sami  sebe  a tým  neprijímate svoju minulosť ako svoju 

súčasť a v svojom  vnútri  proti tomu bojujete.  

Potom aj súčasťou vašej budúcnosti  bude boj, neprijatie a odmietnutie. 

A kedže väčšina ľudských bytostí vo svojom vnútri stále bojuje, odmieta 

a neprijíma svoje vlastné energie, deje sa tak aj vo vašej spoločnosti.  

A preto stále sú súčasťou kolobehu ľudských dejín boje a vojny.  

Je to obraz vášho vnútra, ktorý  sa potom zrkadlí  vo vašej ľudskej spoločnosti. 
 

A zámerne vám bolo vzaté poznanie o inkarnácii, aby ste nevedeli s týmto energiami 

z minulých životov pracovať. Aby ste nechápali, čo sa vám vo vašich životoch zrkadlí,                    

čo potrebujete v hlbokej Láske prijať, pochopiť, porozumieť a sami sebe  Odpustiť.  

A kedže nevidíte túto manipuláciu s vami ako ľudskými bytosťami, pretože vám boli 

zobraté tieto poznania, nedokážate obnoviť svoj vnútorný chrám, Úctu sami k sebe, nájsť 

Rovnováhu a obnoviť Rovnocennosť, Harmóniu a Jednotu bytia v sebe samých, 

ani  v ľudskej spoločnosti. A tým sa stále viac a viac zakoreňuje hierarchia moci v ľudskej 

spoločnosti. 
 

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

Čím viacej Lásky dokážete v svojom srdci vytvoriť, tým je väčšia ÚCTA k 

ŽIVOTU  vo vás samých  aj v celej spoločnosti.  

A čím väčšia ÚCTA sa vytvorí, tak tým ľahšie sa vráti ROVNOCENNOSŤ. 

A ak v tej hlbokej ÚCTE sa vráti ROVNOCENNOSŤ, tak potom dokážete opäť 

obnoviť JEDNOTU. A to nie len v ľudskej spoločnosti, ale aj na celej Matke Zemi, 

pretože si začnete prirodzene ctiť všetky formy života na Matke Zemi. A tým sa obnoví 

JEDNOTA na celej Matke Zemi, čiže JEDNOTA je ako keby trojjediná. 
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JEDNOTA VO VÁS SAMÝCH. 

JEDNOTA V ĽUDSKEJ  SPOLOČNOSTI. 

JEDNOTA NA CELEJ  MATKE ZEMI. 

A stačí, aby jedna z nich bola porušená, tak  je porušený celý systém. A je to tak preto, 

že všetko so všetkým súvisí. Aby sa vám začala vracať ÚCTA do vášho Života, bolo by 

dobré, aby ste sa vrátili k dobrým zvykom vašich predkov, aby ste si opäť začali VEDOME  

ctiť dary Matky Zeme, ktoré si ctili aj vaši predkovia. Aby ste opäť začali ďakovať za obilie, 

zeleninu, ovocie, liečivé byliny, pôdu, vodu i za dážď.  

Aby ste sa opäť začali pýtať STROMOV, kedy ich môžete vyrúbať a konali tak,                   

len vtedy,  keď dostanete od nich súhlas a povolenie.  

Aby ste opäť začali ďakovať ZEMI, za jej  úrodnosť. 

Aby ste opäť začali ďakovať VODE, za dar života. 

Táto Úcta vám pomôže vás prepájať s inými formami života, od ktorých ste závislí, 

ale pritom si ich vôbec nectíte, neprejavujete im úctu, nepreukazujete im vďačnosť, že sa vám 

bez podmienok odovzdávajú a že  vďaka nim, tu na Matke Zemi, môžete žiť VY SAMI. 
 

Vaši predkovia si rovnako veľmi hlkobo CTILI  ROVNOVÁHU a vyjadrovali ju 

symbolicky znakom rovnoramenného kríža, ktorý má v sebe dve osi POROZUMENIA.  

Rovnoramenný kríž je o ROVNOVÁHE  a nie je tam nič nadradené. 

Pre vás ako ľudké bytosti je  veľmi dôležitá  ROVNOVÁHA vo vás samých, aby ste 

potom tú ROVNOVÁHU, dokázali  vytvárať  a žiť v svojom živote a tým aj v celej ľudskej 

spoločnosti. 

ROVNOVÁHA vytvára vo vás  samých REŠPEKT 

a ten Vám potom prináša  ako svoj dar  ÚCTU. 

ÚCTA vám potom pomôže obnoviť ROVNOCENNOSŤ, nie len vo vás samých 

k SEBE SAMÝM, ale navráti  sa aj ROVNOCENNOSŤ v celej vašej spoločnosti. 

Vaši predkovia toto poznanie mali v sebe hlboko zapísané a je potrebné, aby ste sa 

k tomuto poznaniu dokázali  navrátiť.  

Jedna os rovnoramenného kríža vyjadruje ten čas, ktorý žijete v svojich životoch TU 

na Matke Zemi. Táto os vytvára tú chronológiu časov a vekov a je to je tá horizontálna 

rovina, čiže  minulosť, prítomnosť  a budúcnosť.  



3 
 

Vy ako ľudské bytosti stojíte kolmo na Matke Zemi, čiže  VY tvoríte tú 

vertikálnu rovinu.  

Tie horizontálne roviny potom vytvárate v sebe mnohé.  Keď je  vaša energia dole, 

čiže je v nižších čakrách a vibráciách, váš život sa odvíja podľa týchto nízkych energií                   

a vibrácií, pretože tie  spodné čakry nevytvoria rovnoramenný kríž a teda nevytvoria  vo 

vašom živote ROVNOVÁHU.   

        Len na úrovni SRDCA vytvoríte rovnoramenný kríž a vtedy komunikujete rovnako 

aj smerom  nahor a aj smerom nadol a je to vtedy a len vtedy, keď celá vertikálna os je  

priechodná a svetlá, čiže všetky vaše čakry sú v ROVNOVÁHE a HARMÓNII.  

Väčšina ľudských bytostí vytvára v sebe  nerovnoramenný kríž z dolnej úrovne, kedy 

spodné rameno kríža pretína tretiu čakru. A Solar, čiže vaša tretia čakra, je práve centrom 

strachu.  

Ale pretože  LÁSKA je  alfou aj omegou života každej ľudskej bytosti,  je ľudská 

bytosť  len vtedy v ROVNOVÁHE  a  HARMÓNII,  keď  kríž vytvorí na úrovni svojho srdca 

a vtedy  vytvorí v sebe rovnoramenný kríž.  

A len vtedy  dokážete v sebe vytvoriť rovnoramenný kríž, keď tá  vertikálna os je 

priechodná a čistá a vtedy zároveň  ako ľudská bytosť pozdvihnete svoje  ego do úrovne srdca 

a tak sa ego premení na VYŠŠIE  JA  a to je úroveň LÁSKY.  

Vaše Ego rozpráva z úrovne strachu z vašej tretej čakry a preto väčšina ľudských 

bytostí , vytvára v sebe NEROVNOVÁHU a teda vytvára nerovnoramenný kríž.  

Vám je však zámerne  ukazovaný nerovnoramenný kríž vo vyššej pozíci,  ako symbol 

bolesti.  Ale je dôležité si uvedomiť, že je to falošné, pretože naňho boli pribití ľudia, ktorí 

tam trpeli a zomreli. A k tejto bolesti ste VY- ľudské bytosti stále vedení sa modliť, čiže ako 

keby ste si tú bolesť vnášali sami do svojho života. Teda nie, aby ste si vnášali Lásku do 

svojho života, ale aby ste si do života vnášali strach a bolesť ako odplatu a trest. 

            Je to podvedomý  program strachu, ktorým sú ľudské bytosti ovplyvňované 

a manipulované. Zároveň je to aj strach z hlasu PRAVDY,  pretože horné rameno kríža 

pretína  krčnú čakru. A tak je to zároveň aj odstrihnutie sa od SVETLA ZHORA,  pretože ono 

potom nemôže vchádzať do srdca  ľudskej bytosti. 

A tak tento nerovnoramenný kríž v hornej úrovni je symbolickým vyjadrením 

odpojenia sa od  ZDROJA, od SVETLA  a od LÁSKY. 

Ľudské bytosti sa tak klaňajú utrpeniu a tým pádom sa sami odstrihujú od Lásky.  

Tento spôsob vnímamia  nerovnoramenného kríža vo vás ukotvuje bolesť a u toho,  

kto  to uctieva, tak sa táto ľudská bytosť zároveň odstrihuje od Svetla, od Zdroja a od Lásky.  

A týmto sposobom sú ľudské bytosti už dlhé veky udržované v tme. 


