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JEDNOTA V JEDNOTE - 5.časť 
 

A je to ZODPOVEDNOSŤ každej jednej ľudskej bytosti, aký kríž vo 

svojom vnútri vytvorí, či rovnoramenný alebo nerovnoramenný a podľa toho 

potom v svojom živote žije a vytvára LÁSKU, ROVNOVÁHU, REŠPEKT, 

ÚCTU a ROVNOCENNOSŤ, alebo žije a vytvára  nerovnováhu, bolesť, utrpenie, 

nehodnosť, neprijatie, hnev a strach. 

ÚCTA K ŽIVOTU je rovnako veľmi hlboko spojená a prepojená aj s tým, ako 

pristupujete k zrodeniu vlastných detí. A tu nejde len o to, čo som vám minule vysvetlil, aby 

vaše deti boli zrodené v posvätnej láske medzi mužom a ženou, kedy si navzájom ctíte jeden 

druhého, ale je potrebné prejaviť aj úctu k sebe samým.  

A len vtedy, keď sú deti zrodené z posvätnej Lásky medzi ženou a mužom 

a k sebe samým,  tak sú zrodené v Jednote a Harmónii bytia, tej  pôvodnej. 

Ide aj o to, že keď muž a žena, ktorí tvoria pár a nedokážu splodiť dieťa prirodzeným 

spôsobom, tak to má veľmi hlbokú príčinu v ich karmických prepojeniach z minulých 

životov.  A  je prejavom veľmi veľkej neúcty k sebe samým, ale aj ich neúcty, nie len 

k ľudskej bytosti, ktorá sa narodí, ale k celej spoločnosti, že umelým spôsobom v skúmavke 

laboratória sa vytvorí spojením buniek toho muža a tej ženy nový život, ktorý sa potom vloží 

žene do maternice, aby tento pár mohol naplniť svoje sebecké túžby po dieťati.  Je to hlboká 

neúcta celej spoločnosti k životu ako takému, pretože to dovoľuje, umožňuje a podporuje. 

Keby bolo súčasťou vašej spoločnosti poznanie o inkarnácii a poznanie o Zákone 

zachovania energie, tento pár by  VEDOME mohol pracovať na tom, aby prijal energie, ktoré 

v minulom živote  spoločne vytvorili a ktoré im v tomto živote bránia splodiť nový život. 

Prijali by v Láske a vzájomnom Odpustení  jeden druhému a sebe samým tieto energie. 

V budúcom živote, keď by sa opäť stretli, by nový život spoločne zrodili v posvätnej láske. 

Avšak takto si  vytvorili do budúcich  životov energetickú záťaž, pretože svojím 

nepochopením a neporozumením v tomto živote TU a TERAZ, opäť porušili Zákon 

zachovania energie a Zákon slobodnej vôle.  

A toto sa deje práve preto, že ste stratili Úctu k Životu ako takému. 

Aj touto skúškou a týmito skúsenosťami ako ľudská spoločnosť potrebujete prejsť, 

aby ste si potom dokázali hlboko vo svojom vnútri uvedomiť, čo slovo ÚCTA znamená.               

Aby ste ju aj energeticky dokázali prijať naspäť, ako svoju súčasť. 

       A ďalším krokom, ktorým ste sa ako spoločnosť vzdialili od ÚCTY k životu je práve 

tá skutočnosť, že dovoľujete párom rovnakého pohlavia, aby vychovávali nový život.  



2 
 

 

A to je porušením Vesmírnych zákonov, pretože tieto ľudské bytosti rovnakého 

pohlavia, nedokážu zrodiť nový život, nedokážu ho vytvoriť  v Jednote 

a Harmónii bytia. ONI  NETVORIA SPOLU JEDNOTU. Nie sú tými protipólmi, 

ktoré vytvárajú celok a preto nemajú právo tento nový život  ani  vychovávať. 

A vedzte, že vaše deti sa učia príkladom, ktorý im dávate VY SAMI. A to, čo im 

ukazujete, to prijmu do seba ako vzor. A nie je prirodzené, aby bytosti rovnakého pohlavia, 

vychovávali nový život, pretože oni ho nedokážu zrodiť a preto nie sú  dobrým príkladom pre 

vaše deti. Toto je opäť príklad  toho, čo vás odkláňa od Jednoty a Harmónie bytia. A deje sa 

tak práve preto, že sa z vašej spoločnosti stratila ÚCTA K ŽIVOTU. 

A tým, že vzrástala na druhej strane bezohľadnosť a sebeckosť vás  ľudských bytostí, 

nie len v jednotlivcoch, ale aj v celej spoločnosti, je to týmto  ľuďom dovolené 

a spoločnosťou umožnené. Je dôležité, aby ste si dokázali  uvedomiť, ako veľmi sa stratila 

ÚCTA k ŽIVOTU z vašej spoločnosti, keď ste ako spoločnosť dovolili, aby sa toto začalo 

diať. Pretože toto už nie je len porušením Vesmírnych zákonov ako takých, ale je to 

porušením vyšších princípov, ktoré z Vesmírnych zákonov a ich spoločného pôsobenia 

vyplývajú. Uvedomujte si, že sa tak deje  so všeobecným konsenzom  vás všetkých. 

A toto je pre vývoj celého ľudstva ako takého, veľmi nebezpečný smer. 

Zároveň to veľmi znižuje Úctu k ženám ako takým a ešte viacej narastá nadradenosť 

mužov vo vašej spoločnosti nad ženami. Pretože aj tento dar a táto schopnosť ženy  vynosiť 

a porodiť dieťa  sa týmto spôsobom ako ÚCTA prejavovaná ženám stráca. Je dôležité, aby ste 

si to začali uvedomovať. 

A vedzte, že je to zámer, že sa toto deje a tento princíp sa do vašej spoločnosti 

zavádza, pretože to vám všetkým, pre vás zatiaľ nepredstaviteľným spôsobom, ktorý si 

teraz v tejto chvíli nedokážete zvedomiť,  berie ÚCTU k ŽIVOTU a  ÚCTU k ŽENE ako 

nositeľke nového života a ÚCTU k DIEŤAŤU, ktoré ten nový život prináša. 

A má to aj druhú stranu mince a tou je skutočnosť,  že týmto sa posilňuje 

nadradenosť muža v celej ľudskej spoločnosti. 

A toto je tiež dôsledok toho, že sa stratila JEDNOTA. 

A teraz si všimnite, že iné formy života na Matke Zemi tento umelý spôsob 

vzniku a zrodenia nového života vôbec nemajú. Naozaj si to veľmi hlboko sami v sebe 

uvedomte. A práve v tomto uvedomení môžete vidieť a vnímať, ako hlboko ste ako 

jednotlivci i celá spoločnosť stratili Úctu k životu.  
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A ako ste dovolili sami seba zmanipulovať, ako ste dovolili, aby vám boli vtlačené 

a zapísané do vášho vedomia nové princípy a vzorce správania, ktoré vám tú ÚCTU 

K ŽIVOTU zobrali.  A dialo sa tak bez toho, že by ste si to vedome uvedomovali. 
 

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

A touto stratou ÚCTY  k  ŽIVOTU sa zároveň oslabilo postavenie RODINY vo 

vašej spoločnosti. V RODINE sa rodí nový život. V RODINE sa nový život vychováva, 

rastie, učí, prijíma skúsenosti, UČÍ SA LÁSKE  A UČÍ  SA AJ  ÚCTE  k  ŽIVOTU.  

A RODINA je tá bunka, tá malá bunka, ktorá tú JEDNOTU  vytvára. A teraz si 

sami v sebe uvedomte ako hlboko je  JEDNOTA vo vašej spoločnosti narušená, pretože 

nie je súčasťou  vaše spoločnosti  ÚCTA k RODINE  ako takej.  

A práve preto, že nedokážete mať Úctu sami k sebe, nectíte si samých seba, 

necítite Úctu jeden k druhému a nemáte Úctu ani k rodine.  K tej pôvodnej malej bunke, 

v ktorej sa rodí JEDNOTA. 

A práve preto, že strácate JEDNOTU a ÚCTU 

v svojich rodinách, strácate ju v celej spoločnosti. 

A toto máte ďalší uzatvorený kruh, na ktorom som vám ukázal, ako 

strata ÚCTY a ROVNOCENNOSTI,  vám  vzala  JEDNOTU. 
 

A vedzte, že všetko je so všetkým prepojené a toto všetko sa môže diať práve preto, že 

stále nepríjimate ZODPOVEDNOSŤ ako svoju nedeliteľnú, nerozdeliteľnú a neoddeliteľnú 

súčasť. Nepríjimate ZODPOVEDNOSŤ za všetko, čo v svojich životoch TU a TERAZ 

prežívate. A to že neprijímate Zodpovednosť v živote, je preto, že nedokážete prijať 

Zodpovednosť za energie, ktoré ste vytvorili v minulých životoch a tak sa svojej 

Zodpovednosti vzdávate a odovzdávate ju do rúk druhých ľudí a dovoľujete im, aby  vás 

manipuľovali a za vás rozhodovali.  

Pritom tá manipulácia je taká ľstivá, že si ani neuvedomujete, že ste manipulovaní a že 

sú vám tieto  poznania zámerne  zobrané a že VY konáte a podľa ľudí, ktorým ste 

Zodpovednosť za seba samých do ich rúk odovzdali. 

A to je ďalší uzatvorený kruh, v ktorom sa pohybujete, ktorý si však vedome 

neuvedomujete. 
 


