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JEDNOTA V JEDNOTE - 6.časť 

Vrátim sa teraz  k  TME  a SVETLU. 

Rovnako TMA i  SVETLO absolútne rešpektujú hranice toho druhého a to 

SVETLO nezasahuje do TMY a nepresvetľuje ju. A TMA nezasahuje do SVETLA.     

Tá ROVNOCENNOSŤ prináša práve to hlboké, nesmierne hlboké REŠPEKTOVANIE  

toho druhého, bez toho, že by ste akýmkoľvek spôsobom doňho zasahovali.  

Ten REŠPEKT je súčasťou hlbokej ÚCTY a to vytvára tú 

ROVNOCENNOSŤ. 

A práve preto, že je tam ÚCTA a ROVNOCENNOSŤ, ÚCTA 

a REŠPEKT a to všetko vzájomne prepojené,  dokážu jeden druhému 

dávať samého seba a všetko to, čo ten druhý potrebuje k životu                        

BEZ PODMIENOK. A to je tá JEDNOTA. 

Ak sa čokoľvek z toho stratí, či naruší, stráca sa všetko. A to vám prináša 

nesmierne veľa bolesti, utrepenia, smútkov, ale aj beznádej, bezmocnosť, nemohúcnosť, 

nepochopenie, neporozumenie,  neodpustenie a potom pocity viny, ktoré si ukladáte 

v svojim srdci a práve preto, že tá bolesť je úplne zdrcujúca, vzdávate sa svojej  vlastnej 

ZODPOVEDNOSTI, aby ste sa nemuseli s energiou tejto bolesti, neodpustení, zlyhaní, 

nehodnosti a pocitov vín potom konfrontovať, stretnúť sa s nimi, prijať ich, pracovať 

s nimi a najmä ich SAMI SEBE ODPUSTIŤ. Radšej sa vzdáte svojej Zodpovednosti 

v prospech niekoho iného, než by ste s tou Zodpovednosťou museli urobiť svoje vlastné 

rozhodnutie, aby ste sa vyhli práve tejto bolesti, ktorú máte v svojom vnútri uloženú. 

A toto je ďalší uzatvorený kruh, ktorý využívajú tie ľudské bytosti, ktoré toto poznanie 

majú, k tomu aby vás manipulovali, aby ste im svoju Zodpovednosť odovzdali a dobrovoľne 

sa jej vzdali v ich prospech. 

Tým, že sa vzdáte svojej ZODPOVEDNOSTI, rastie ich moc a nadradenosť nad 

vami samými. 

A čím je väčšia ich moc a nadradenosť, tým je menšia vaša úcta k sebe samým a tým  

viacej vnímate svoju podriadenosť,  svoju nesebestačnosť, svoju nedostatočnosť, svoju 

nehodnosť, svoju nemohúcnosť  a tým máte menej a menej vnútornej sily, aby ste dokázali 

tento vzorec v sebe zmeniť. 

A aby ste sa dokázali z tohto začarovaného kruhu vymaniť von,  potrebujete pochopiť, 

že  tá cesta existuje a je veľmi jednoduchá. A stačí, aby ste sa rozhodli a prijali 
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ZODPOVEDNOSŤ  za všetko čo sa vo vašom živote deje a to, aj v tom prípade, ak prežívate 

nerovnováhu, lebo je to dôsledok  vašich vlastných energií z minulých životov.  

A vedzte, že to nie je v polohe trestu, pretože tie energie, ktoré ste sami v minulosti 

vytvorili, sú  stále vašou súčasťou. 

A keďsa k vám tieto energie vrátia v nasledujúcich životoch, tak nechápete prečo sa tie 

situácie a udalosti vo vašom živote dejú tak, ako sa dejú. 
 

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

       Ale keď dokážete prijať za všetko čo prežívate ZODPOVEDNOSŤ samého 

v sebe, vráti vám LÁSKA SÚCIT, tú vnútornú silu vo vás, ktorá vám potom 

pomôže vrátiť ÚCTU  k  SEBE SAMÝM.  Je to práve  SÚCIT, ktorý vám vracia 

ÚCTU SAMÉHO K SEBE, aby ste sa dokázali pozrieť na energie, ktoré ste 

v minulom živote vytvorili, aby ste dokázali prijať svoje rozhodnutia a aj emócie 

z minulých životov,  ako súčasť  seba samých a v hlbokej  LÁSKE, ÚCTE 

a POKORE ich samým sebe ODPUSTILI. 

A práve v tejto ÚCTE k ŽIVOTU, ktorá vo váš klíči, dokážete potom 

v LÁSKE vytvoriť svoju budúcnosť. A keď  budete  svoju BUDÚCNOSŤ  tvoriť 

v LÁSKE  a ÚCTE, obnovíte  ROVNOCENNOSŤ, JEDNOTU a HARMÓNIU 

BYTIA  nie len vo svojom  živote,  ale aj v ľudskej spoločnosti  a na celej Matke 

Zemi. 

A tak to je. A to máte ďalší uzatvorený kruh.  A uvedomte si v ňom ako je 

všetko spolu prepojené, previazané a spojené. 

A vedzte, že ŽIVOT na Matke Zemi bol stvorený práve v JEDNOTE, 

HARMÓNII, ROVNOVÁHE, ROVNOCENNOSTI a v hlbokej ÚCTE K 

ŽIVOTU samému, pretože s ÚCTOU ten ŽIVOT na matke Zemi v LÁSKE bol 

zrodený.  

V JEDNOTE bol zrodený celý VESMÍR. 

A práve v tej JEDNOTE demonštruje a prežíva sám seba v tých 

protikladoch,  ktoré sú  si navzájom absolútne ROVNOCENNÉ a tak sa 

v LÁSKE dávajú, odovzdávajú a pomáhajú si BEZ PODMIENOK. 

A to je posvätný princíp ŽIVOTA na Matke Zemi. 

A to je JEDNOTA v JEDNOTE. 
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Aj  bytosti, ktoré  VY v súčasnosti svojimi zmyslami nedokážete vidieť,  túto 

JEDNOTU a HARMÓNIU BYTIA na Matke Zemi žijú a zároveň ju obnovujú a to 

veľmi usilovne, práve preto, že VY – ľudské bytosti,  ju stále porušujete. 

A sú to nie len deti Matky Zeme, ktoré sa vám dávajú bez podmienok, ale sú to aj 

bytosti prírody, ktoré sa vám v hlbokej Láske dávajú a to rovnako bez podmienok. 

A sú to elfovia, víly, bytosti Zeme, škriatkovia, permoníci, bytosti vody a draci a im 

všetkým za to,čo pre vás v hlbokej Láske robia, patrí veľká úcta a vďaka. 

A vedzte, že ak by tu neboli a v čistej bezpodmienečnej láske k Matke Zemi a Životu 

stále neobnovovali a nesnažili sa vytvárať ROVNOVÁHU,  ktorú VY stále narušujete, tak by 

ste tu dnes ako ľudské bytosti už nežili. Toto je skutočnosť, ktorú si vôbec VEDOME  

neuvedomujete a  v svojej nadradenosti a veľkej nadutosti nevidíte. 

A je to tak práve preto, že energie hierarchie a nadradenosti, ktorú ste prijali, zmenili 

vibrácie a hustotu vášho fyzického tela a tie jemné vibrácie jemnohmotných tiel, ktoré 

vytvárajú energiu Lásky, nedokážete vobec svojimi zmyslami vidieť, počuť, vnímať ani cítiť. 

Je to práve  LÁSKA, ktorá vytvára na Matke Zemi  JEDNOTU, 

ROVNOCENNOSŤ,  ÚCTU,  SÚCIT a HARMÓNIU BYTIA.  

A toto všetko vám nadradenosť, moc a hierarchický systém, ktorý ste prijali 

zobral. A stalo sa tak práve preto, že ste sa vzdali svojej ZODPOVEDNOSTI. 

A to je ďalší uzatvorený kruh. 
 

Vysvetlil som vám to z mnohých uhlov pohľadu.  

A rovnako som vám z mnohých uhlov pohľadu  vysvetlil pôsobenie v kruhu a je 

nesmierne dôležité, aby ste si tú previazanosť začali uvedomovať a prijali späť svoju vlastnú 

ZODPOVEDNOSŤ. 

Prijatím ZODPOVENOSTI sa vám vráti vaša  VNÚTORNÁ SILA  

a tak budete schopní všetko obnoviť a vrátiť sa späť napočiatok, kedy na 

Matke Zemi prebývala LÁSKA, JEDNOTA,  ROVNOCENNOSŤ, 

VZÁJOMNÁ ÚCTA, REŠPEKT a HARMÓNIA BYTIA. 

 

 


