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dvom mladším bratom a mojej sestre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Poznámka: poznámky pod čiarou sú kľúčové slová do webových 
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Varovanie prekladateľa  
(Dôležité) 

 
Ak ste sa rozhodli prečítať si túto knihu, bude zodpovedné vás 
varovať pred tým, že táto kniha zmení mnohým z vás pohľad 
na tento svet a aj na vás samotných. Pre slabšie povahy to 
môže znamenať vážne následky. Najpriliehavejšie vystihnú 
toto varovanie slová hlavného hrdinu z filmu „Matrix“, kde 
varuje svojho nového priateľa pred tým, čo ho čaká, ak sa 
rozhodne pokračovať v hľadaní pravdy: 
 
„Dovoľ mi povedať ti, prečo si tu. Ty tušíš niečo. Čo tušíš, nevieš 
vysvetliť, ale cítiš to. Cítil si to celý svoj život, že s týmto svetom nie je 
niečo v poriadku. Nevieš čo, ale vieš, že to tak je. Je to ako chrobák 
v tvojej hlave. Privádza ťa do šialenstva. Je to tento pocit, ktorý ťa 
priviedol ku mne. Vieš o čom hovorím?  Chceš vedieť, čo to je? 
 
Je to „Matrix“. Je všade. Je to všetko okolo nás. Dokonca aj teraz 
v tejto miestnosti. Môžeš ho vidieť, keď sa pozrieš von z okna alebo 
keď si zapneš televízor. Cítiš ho, keď ideš do práce, keď ideš do 
kostola alebo keď platíš svoje dane. Je to svet, ktorým ti bol zastretý 
tvoj zrak, ktorý ťa zaslepil pred skutočnosťou. A skutočnosť je taká, 
že si len otrok! Ako každý iný, ktorý sa narodil do týchto pút, do 
tohoto väzenia, ktoré nemôžeš ohmatať, ochutnať alebo cítiť. 
Väzenie tvojej mysle, tvojho vedomia. Bohužial nikomu nemôže byť 
povedané, čo Matrix je. Musíš ho sám pochopiť cez poznanie, ktoré ti 
ponúkam.  
 
Toto je vaša posledná šanca sa rozhodnúť. Potom už nie je 
možná žiadna cesta späť.  
Ak sa tarez rozhodnete odložiť túto knihu, príbeh sa končí, 
zajtra sa zobudíte vo svojej posteli a budete veriť čomukoľvek, 
čomu len veriť chcete. 
Ak sa rozhodnete pokračovať v čítaní, zostanete v krajine 
zázrakov a bude vám ukázané, ako ďaleko až táto zázračná 
krajina  siaha. 
 
Nezabúdajte, v nasledujúcom je vám ponúknutá len pravda, 
nič viac.      
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Predsklov autora 
(Dôležité) 

 
 
Druhú polovicu môjho života som aktívne strávil hľadaním 
pravdy. V nasledujúcom som  najjednoduchším spôsobom ako 
som len mohol, načrtol to, na čo som prišiel. V tejto knihe 
nehľadajte dôkazy, skôr tézy a princípy, ktoré vám pomôžu 
porozumieť a dať vám predstavu o dôkazoch existujúcich 
okolo nás a v nás. Čím viac budete skúmať tento svet, tým viac 
s porozumením budete posudzovať nasledovné poznatky. 
 
Ak ignorancia je požehnaním, tak prečo potom hľadať pravdu? 
Pretože pernamentná sloboda má omnoho väččšiu hodnotu ako 
dočasné pohodlie. Pravda vás oslobodí od manipulácie, 
omylov a dezilúzií, ktoré ignorancia nevyhnutne prináša. Vy 
chcete poznávať, ale zisťujete, že žiadne vám vnucované 
umelé uspokojenie nemôže nahradiť vnútorné prázdno, ktoré 
doslova kričí, aby bolo zmysluplne vyplnené cieľom 
a chápaním. 
 
Spoločnosť kedysi trpela ignoranskými predsudkami, dnes trpí 
ignoranským skepticizmom. Keď sú ľudia postavení pred 
kontroverzné názory, väčšina sa zameria iba na rozdielnosť od 
ich vlastných postojov. Okamžite zavrhnú vyššiu pravdu, ktorá 
presahuje ich vlastný názor. To isté robia s vlastnými 
previneniami, keď ich ako smeti zametú pod koberec. Vyššie 
poznanie je preto hraničné poznanie, pretože tí, ktorí ho 
následujú, bývajú vytesnení na okraj spoločnosti. Hľadači 
hraníc pravdy idú za svojim srdcom a zdravím rozumom, 
pričom dávajú prednosť oslobodeniu samého seba, než 
spoločenským návykom.  
 
Berte túto knihu ako pracovný návod, ako náučný podklad, 
ktorý treba preveriť vlastnými skúsenosťami, pozorovaním 
a poznaním. Zoberte si to, čo vám dáva zmysel a ostatné 
nechajte na inokedy. 
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Predslov prekladateľa 
(Dôležité) 

 
 
Nakoľko som len prekladateľ tejto knihy, pri tomto predslove 
použijem tiež slová niekoho iného. Geniálneho človeka Billa 
Hicksa. Tento skvelý zabávač počas svojich vystúpení okrem 
iného takýmto spôsobom prirovnal náš život na tomto svete:  
 
Tento svet je ako jazda na húsenkovej dráhe v zábavnom parku. Keď 
sa rozhodneme nastúpiť, tak sa nám zdá všetko tak skutočné, pretože 
naša predstavivosť je veľmi silná. Prežívame prudké stúpania 
a klesania, ostré zatáčky a serpentíny. Všetko okolo je také farebné 
a hlučné. Je to veľká zábava, aspoň zo začiatku. Niektorí ľudia, ktorí 
sú už na tejto jazde príliš dlho, začnú si klásť otázku: Je to naozaj 
skutočnosť alebo je to len jazda? Niekto, kto má dobrú pamäť,  sa 
nakloní k týmto ľuďom a povie im: „Hej, ukľudni sa a vôbec sa 
neboj. Toto je len jazda.“  
A my čo väčšinou urobíme? Zabíjame takýchto ľudí a pritom kričíme: 
„Umlčte ho. Ako mi môže niekto povedať, aby som sa nebál. Veď sa 
pozrite okolo seba, ako je tá jazda šialená. Už aby bol jej koniec.“  
Samozrejme hneď si uvedomíme, že na konci nie je nič iné ako smrť. 
A tak pokračujeme so slovným útokom: „Ja som investoval do tejto 
jazdy príliš veľa. Pozrite sa na moje šediny, na moje starosti, pozrite 
sa na môj veľký bankový účet, na moju rodinu, toto musí byť 
skutočné...“  
Ale zabúdame, že toto je len jazda. Je zujímavé, že tí čo kričia, aby 
sme umlčali takéhoto dobráka, sa zdajú byť ako posadnut9 démonom. 
Tak isto, ako boli ludia, ktorí zabili Johna Lenona, Martina Luthera 
Kinga, Johna F. Kenediho alebo Gándiho. Tak ako boli posadnutí 
diablom ľudia, ktorí zabili Ježiša Krista.  
 
V skutočnosti ani na tom nezáleží, pretože toto je len jazda. A my to 
môžeme zmeniť kedykoľvek chceme. Je to iba vecou našej voľby. 
Žiadne utrpenie, žiadne zamestnanie, žiadne úspory, žiadne zabíjanie 
v mene niekoho iného. Iba možnosť výberu, ktorý je tu a práve teraz. 
Je to výber medzi strachom a láskou. Tí čo si vybrali strach, chcú 
bezpečnostné zámky na svojich domoch, chcú zbraň a uzatvoriť sa 
pred okolím. Tí, čo si vybrali lásku, nás vidia všetkých ako jeden 
celok.  
 
Dám vám jeden príklad ako môžeme zmeniť svet hneď teraz 
a spríjemniť si jazdu. Peniaze, ktoré celosvetovo dávame do zbrojenia 
a obranných systémov, môžeme namiesto toho  minúť na nasýtenie, 



 12 

oblečenie a vzdelanie chudobných bez vínimky. Hneď zistíme, že nám 
stále ešte zostáva prevažná časť peňazí, ktorú môžeme využiť na 
spoločné cestovanie vesmírom. Jak vonkajším, tak aj vnútorným 
v nás. Byť navždy šťastní a v mieri. 
 
Málo kto z nás si uvedomuje, aká moc nám bola daná do daru. 
Každému jednému z nás, bez vínimky. Je to jedno z najväčších 
tajomstiev, ktoré je pred nami úmyseľne zamlčované. Naše 
srdce, vedomie a myseľ má obrovskú moc a silu, o ktorej sa 
nám ani len nesníva. Potichu sa o tom mlčí. Mocní tohoto 
sveta nechcú, aby sme sa dozvedeli, aký silný je každý jeden 
z nás. Uvedomujú si, že by tým vznikol pre nich veľký 
problém. Preto nám stále klamú, zahmlievajú realitu 
polopravdami, klamstvami a manipulujú s nami.  
 
My, ľudské bytosti máme schopnosť svojim srdcom, 
vedomím a mysľou si sami vytvárať a meniť realitu okolo 
nás. Mocní rozhodli za nás, že ak sa to naučíme, nebudeme 
vedieť ako túto silu správne využiť, čím by následne vznikol 
chaos v našej spoločnosti.   
 
Neviem ako vy, ale ja som si vedomý ešte jedného daru a to je 
dar slobodnej vôľe. Ak niekto za nás rozhoduje, čo môžeme 
vedieť a čo nie alebo dokonca úmyseľne a násilne zabraňuje, 
aby sme mali možnosť sa slobodne rozhodnúť, týmto sa 
protiví tej najvyššej vôli.  
 
Táto kniha je úvodom pre takéto hraničné poznanie. Ako sa 
stať zodpovedným pánom svojho osudu a vlastnej reality. Ako 
sa stať skutočne slobodným človekom na tejto planéte 
a možno aj v tomto vesmire. 
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Základné východisko 
 
 
 
Začneme tým, čo je jednoduché a očividné. Pozeráte sa 
svojimi očami, počúvate ušami, cítite svojim telom a myslíte 
svojim rozumom. Ale vy nie ste vaše oči, uši, telo alebo 
rozum. To sú len zmysly, ktorými vnímate svet. Takže kto ste? 
Zapamätajte si, že čokoľvek, čo vám môže byť vzaté, 
nemôžete byť vy. Tak ako vaše šaty alebo vlasy. Bez nich 
budete nahý a holohlavý, ale vy budete stále vy. 
 
Teraz odoberieme vaše telo a mozog. Zostalo niečo? Vedeli 
ste, že ľudia sa vrátili späť, aj keď boli mŕtvi niekoľko minút, 
pričom si pamätali všetko v čase keď boli mŕtvymi. Niekedy si 
dokonca spomenuli ako sa vznášali nad svojím mŕtvim telom, 
pričom videli a počuli doktorov a sestry ako na nich pracovali. 
Odleteli a skúmali okolie, predtým ako boli znova oživení∗∗∗∗. 
Dokonca bez ich tiel a mozgov, oni boli stále svojím 
spôsobom na žive, vnímali a prežívali túto skúsenosť. To 
dokazuje, že oni nie sú ich telá a ani vy nie ste. 
 
Zamyslite sa o svojom tele ako o postave v počítačovej hre. 
Hrať počítačovú hru znamená, že ovládate postavu v hre. Ale 
vy nie ste tá postava, vy ju iba ovládate zvonku. To isté je 
s vašim telom. Za účelom kontaktu s fyzickým svetom, vy 
potrebujete fyzické telo. Cez vaše telo môže vaše vedomie, 
nachádzajúce sa mimo  tohoto sveta, hrať túto hru, nazývajúcu 
sa život. Hru v počítači vnímate cez oči postavy, ako by ste 
boli v jej hlave, ale vy sedíte pred počítačom. Podobne je to aj 
s vami. Napriek tomu, že vy vnímate sami seba vo vnútri vašej 
hlavy, skutočne sa nachádzate  mimo, v inej dimenzii (vibrácii, 
frekvencii). 
 
Keď vaše telo zomrie, je to ako zomrieť v počítačovej hre. Nič 
sa nestane vášmu skutočnému „ja“, nakoľko ak si spomínate, 
vy nie ste vaše telo. Skutočné „ja“, ktoré je vaše vedomie 

                                                 
∗ Near Dead Experience (NDE), Out of body Experience, Zážitky mimo svojho tele 
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alebo duša, sa chvíľu poneviera okolo, možno nateraz ukončí 
hru, možno začne novú hru ako nová postava. Ale v tomto 
živote máte iba jeden pokus, takže je dôležité zostať nažive čo 
najdlhšie, udržiavať si svoje zdravie a energiu na dobrej úrovni 
a medzitým si užívať hru. 
 
Vaše skutočné „ja“ sa narodilo do tohoto tela, do tohoto sveta 
a nateraz mu bola vymazaná pamäť, tak ako keď počítačová 
postava začína nový pokus v hre. Vaše skutočné „ja“ si 
nepamätá odkiaľ prišlo, kam ide, prečo hrá túto hru 
nazývajúcu sa život a aký je jej zmysel, pričom je zamotané do 
každodenných skúseností života. Postupne začínate spoznávať, 
kto skutočne ste: duša, ktorej nemôže byť ublížené, nemôže 
byť zabitá, dokonca aj keď vaše telo sa zraní alebo zomrie. 
Tak ako v počítačovej hre. Niektoré veci, ktoré sa stanú, sú 
dopredu naprogramované. Sú nevyhnutné, aby sa stali už pri 
začatí hry.  
 
 
 
ETERICKÉ A ASTRÁLNE TELO 
 
Narozdiel od vášho tela, Vaše vedomie nie je vôbec fyzické. 
Vašeho vedomia sa nemôžete dotknúť alebo ho zvážiť. Aby 
toto nehmotné vedomie mohlo fungovať cez vaše telo, 
potrebuje prepojenie cez vrstvy, ktoré ho s ním spájajú. Tieto 
vrstvy sú známe ako eterické a astrálne telo. Sú tvarované 
podobne ako vaše telo. Dostatočne fyzické, aby mohli vplývať 
na telo a zároveň byť ovplyvňované vedomím. Obyčajne 
nemôžete vidieť eterické a astrálne telo, ale použitím 
špeciálnych nástrojov na videnie, je ich možné detekovať. 
 
Eterické telo vyzerá ako žiariaci duch obalujúci vaše fyzické 
telo∗∗∗∗. Je to energetická štruktúra, ktorá riadi vaše biologické 
buňky pri ich raste a organizovanom správaní. Udržuje vás 
nažive a zdravých. Predstavte si eterické telo ako magnetické 
pole, ktoré pôsobí na jemné železné piliny a usporadúva ich do 
pravidelnej štruktúry. To isté sa deje aj s buňkami vášho 

                                                 
∗ Etheric body, Subtle energy body 
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fyzického tela. Bez vášho eterického tela by sa vaše fyzické 
telo prakticky rozpadlo. Ľudia, ktorí prišli o svoje končatiny 
pri nehode, často stále niečo cítia na ich pôvodnom mieste aj 
napriek tomu, že sa tam nič nenachádza∗∗∗∗. Oni cítia eterickú 
časť, ktorá zostala nedotknutá. Normálne eterické telo obaluje 
vaše fyzické telo, ale počas spánku sa môže rozťahovať 
a vznášať sa nad telom. Energia, z ktorej je eterické telo, je 
životodarná energia. Čerstvé ovocie a zelenina jej majú veľa, 
pretože sú živé. Každý vie, že varenie zničí eterickú 
životadarnú energiu v strave. 
 
Astrálne telo je ešte menej fyzické ako eterické, ale tiež viac 
vibrujúce a sofistikovanejšie ako eterické telo. Ono pôsobí na 
eterické telo tak, ako eterické telo na fyzické. Prakticky ono 
vplýva a upravuje správanie eterického tela. Rozdiel je v tom, 
že astrálne telo nepracuje so životodarnou energiou, ale má na 
starosti emocionálnu a tvorivú energiu. Skôr ako pôsobiť na 
bunky, vlýva na vaše pocity. Podľa toho, aké máte 
prevládajúce pocity, závisí tvar a farba vášho astrálneho tela. 
Pretože astrálne telo je bližšie vedomiu, jeho podoba je často 
viac ako symbolická∗∗∗∗∗∗∗∗. Napríklad nahnevaná a rozčúlená 
osoba bude mať astrálne telo zdeformované a strašidelné, aj 
keď fyzické telo vyzerá normálne. 
 
Ak to zhrnieme, vedomie vlýva na astrálne telo, astrálne telo 
vplýva na eterické telo a eterické telo vplýva na vaše fyzické 
telo. Toto je spôsob ako vedomie riadi telo. Ak ste dlhodobo 
plní negatívnych myšlienok, bude to mať vplyv na vaše 
astrálne telo a zaplní ho negatívnymi emóciami, ktoré potom 
budú vplývať na eterické telo, následkom čoho zoslabne 
a ztmavne. To následne spôsobí zdravotné problémy vášmu 
fyzickému telu. 
 
Deti ľahšie ochorejú ako dospelí. To je čiastočne aj preto, že 
ich fyzický imunitny systém ešte nie je dostatočne 
vytrénovaný na boj s chorobami. Čiastočne tiež preto, že ich 
eterické telo je mäkšie a slabšie. Ak budete jesť viac živej  
stravy ako ovocie a zelenina, ak sa budete zameriavať na veci 
                                                 
∗ Phantom limb phenomenon (fantom chýbajúcich končatín) 
∗∗ Astral body, astral plane, aura 
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a udalosti v živote, ktoré vám prinášajú šťastie a vďačnosť, ak 
sa prestanete obávať o veci, ktoré nemôžete zmeniť, tým 
pomôžete výrazne znížiť riziko ochorenia bez ohľadu na váš 
vek. 
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Vedomie 
 
 
 
SNY 
 
Jednu tretinu dňa strávime spánkom. Tretinu nášho života 
spíme. Veľa ľudí ignoruje to, čo sa deje počas spánku a iba sa 
stará, aby sa zobudili a cítili odpočinutí. Ale pre niekoho, kto 
má 60 rokov to znamená, že ignoroval 20 rokov svojho života. 
Mohli by ste zužitkovať ten premárnený čas tým, že budete 
venovať viac pozornosti vašim snom. Je to  dôležité 
z niekoľkých dôvodov. 
 
Fyzické telo potrebuje spánok, aby si mohlo odpočinúť, rásť 
a znovu sa nabiť. Bez spánku telo spoterbuje chemikálie 
nevyhnutné na aktívnu časť dňa. Počas snívania mozog 
zaraďuje a upratuje myšlienky a obrazy nahromadené počas 
dňa a správne ich ukladá do pamäti. Je to ako defragmentácia 
pevného disku počítača, aby následne pracoval lepšie. 
 
Spánok tiež rekultivuje energiu eterického a astrálneho tela. 
Ak eterické telo má málo energie, môžete sa cítiť slabí a máte 
problémy s koncentráciou∗∗∗∗. Ak astrálne telo má málo energie, 
môžete sa cítiť podráždení a ľahko sa rozčúlite. Nemáte chuť 
na akúkoľvek tvorivú činnosť. Eterické a astrálne telo sa môže 
počas spánku zväčšiť a dokonca oddeliť od fyzického tela. 
Týmto nasaje energiu asi tak, ako sa listy rastlín otáčajú za 
slnkom. 
 
Pre vedomie je spánok úžasná vec. Počas sna sa vedomie 
naladí na dôležité správy, ktoré počas bdenia človek nie je 
schopný prijať alebo vnímať. Sú tri hlavné spôsoby, ako môžu 
byť sny užitočné pre vedomie. 
 
Medzi prvú a základnú úroveň patria sny, ktoré vám môžu 
napovedať o problémoch vyskytnutých sa počas vášho 
aktívneho dňa. Myšlenky alebo pocity za posledné obdobie. 
                                                 
∗ Eteric physical energy – životadarná energia 
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Ako keby ste robili niečo poškodzujúce bez toho, aby ste si 
toho boli vedomý. Napríklad počas dlhšej doby ste boli 
nahnevaný alebo ste cítili depresiu. Rozmýšlali ste o novom 
projekte, ktorý by bol iba stratou času. Správy ako tieto sa 
môžu ukázať vo vašich snoch. 
 
Druhá úroveň snov vám môže napovedať budúcnosť. Dôležité 
udalosti, ktoré sa vám môžu stať v priebehu najbližších dní 
a týždňov. Tieto sa môžu predtým ukázať vo vašich snoch. 
Aké druhy udalostí? Pozitívne, ako vyplnenie sa niečoho alebo 
neočakávane prekvapenie alebo negatívne udalosti, ktoré vám 
spôsobia smútok a stres. V skutočnosti môžete byť pripravení, 
ako sa zachovať pri problémoch a dokonca im aj predísť. 
Týmto spôsobom môžu sny slúžiť ako radar, ktorý vám ukáže, 
čo sa blíži∗∗∗∗. 
  
Tretia úroveň snov sú tzv. náučné  video hry. Ak sa dokážete 
naučiť rozoznávať, že snívate, potom takýmto snom hovoríme 
živé sny. V živých snoch si uvedomujete, že snívate a môžete 
si v nich robiť čo sa vám zachce. Môžete lieteť a skúmať 
prostredie sna, prechádzať cez steny a meniť objekty na iné. 
Rozprávať sa s postavami nachádzajúcimi sa vo sne alebo 
počúvať zasnenú hudbu. Skrátka čokoľvek. Všetko bolo 
vytvorené niektorou časťou vášho vlastného vedomia. 
V živých snoch sa môžete tiež zhovárať s mŕtvymi príbuznými 
alebo inými bytosťami, ktoré sa objavia vo vašom sne, ak ich 
zavoláte alebo požiadate.  
 
Prvým krokom ako využiť vaše sny, je zapamätať si ich. Aby 
sa vám to podarilo, je treba sa dostatočne vyspať. Keď sa 
zobudíte, nesnažte sa rozmýšľať nad povinnosťami, ktoré vás 
čakajú v ten deň. Namiesto toho sa snažte si spomenúť, čo sa 
vám snívalo. Je užitočné mať po ruke pero a zápisník a hneď si 
poznamenať, čo si pamätáte zo sna. Okrem toho, že si neskôr 
môžete pripomenúť čo sa vám snívalo, taktiež to napovie 
vášmu vedomiu, že zapamätanie je dôležité. Postupom času 
zistíte, že zapamätanie snov je stále ľahšie.  

                                                 
∗ Prophetic dreams, dreams visions, dream prediction 
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Druhým krokom je vyloženie si zmyslu sna. Nie je to 
jednoduché, pretože sny sú väčšinou symbolické. To znamená, 
že význam, ktorý obsahujú, je obalený v zložito usporiadaných 
obrazoch, slovách a motívoch, ktoré sa nemajú brať doslova. 
Napríklad ak vás vo sne napadne šelma, neznamená to, že ňou 
aj budete napadnuti v skutočnosti. Môže to znamenať, že vás 
môže slovne uraziť nejaká nepríjemná osoba. Alebo ak v sne 
uviaznete v búrke, môže to znamenať, že vás čaká emočne 
silná skúsenosť. Tým, že si budete zapisovať sny, máte 
možnosť ich neskôr porovnávať s tým, čo sa vám 
v skutočnosti stalo v živote. Po čase sa naučíte vykladať svoje 
sny s väčšou presnosťou. Na začiatok môžete tiež použiť tzv. 
snár, čo vám dá predstavu, čo symboly zvyčajne znamenajú∗∗∗∗.  
 
Tiež by ste mali vedieť, že negatívne astrálne bytosti, čo sú 
živé bytosti bez fyzického tela, konzumujú vašu emočnú 
energiu pochádzjúcu z vášho strachu alebo hnevu. Ak sa 
nachádajú vo vašej blízkosti počas spánku, môžu vstúpiť do 
vášho sna a zmeniť ho na nočnú moru. Obyčajne si vyberajú 
deti, pretože mladí ľudia majú slabšie eterické telo a ľahšie sa 
dajú zastrašiť. Takéto sny môžete rozoznať tak, že sa po nich 
cítite nahnevaní alebo vystrašení a nedávajú žiadny zmysel. 
Ak často máte nočné mory, predtým ako zaspíte, snažte sa 
spomenúť si na niečo, čo vás robí šťastnými. Predstavte si, že 
vaša izba je ožiarená jasným svetlom. Pomodlite sa alebo 
naliehajte na ochranu počas vášho spánku. Toto napomáha 
udržať odstup od negatívnych astrálnych bytostí. Ak sa naučíte 
snívať živé sny, môžete čeliť monštrám v nočnej more. 
Povedzte im, že sa ich nebojíte a opýtajte sa ich, čo chcú. 
Týmto zmeníte monštrum na niečo bezmocné. 
 
Zvládať živé sny si vyžaduje úsilie. Je niekoľko techník. 
Napríklad zapamätajte si niečo, čo občas vidíte alebo robíte vo 
vašich snoch a taktiež to vidíte alebo robíte, keď ste bdelí. 
Môže to byť zviera, farba, osoba, miesto alebo nejaká aktivita. 
Potom, keď kedykoľvek počas bdenia niečo podobné uvidíte 
alobo prevádzate, poobzerajte sa dookola a spýtajte sa sami 
seba či snívate. Urobte test, ako napríklad prepnite vypínačom 

                                                 
∗ Dream dictionary, dream symbol - snáre 
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osvetlenie. Spomente si, čo ste robili za poslednú hodinu, 
pozrite sa na hodiny alebo na nejaký napísaný text alebo si 
spočítajte prsty. Ak práve snívate, potom s vyššie 
spomínanými situáciami nebude niečo vporiadku. Ak toto 
budete pravidelne prevádzať aspoň jeden týždeň, potom sa to 
stane zvykom, ktorý budete robiť prirodzene dokonca aj vo 
vašich snoch. Toto vám napomôže rozoznať, či práve snívate. 
Iná technika je pozorovanie slabých svetelných štruktúr za 
vašimi zavretými viečkami v momente, keď zaspávate. Ak 
zostanete uvolnení a mentálne bdelí, tieto sa zmenia na živé 
obrazy a potom na živé sny∗∗∗∗. 
 
Sny vám môžu veľa povedať o vás a o svete. Majú snahu sa 
zmeniť na živé dokumenty, ktoré obsahujú správne 
a zmysluplné pohľady týkajúce sa tzv. celkového obrazu nášho 
sveta. 
 
Všeobecne povedané, sny vám pomôžu nazrieť za horizont 
udalostí, ktoré by inak boli prekvapujúce. Predchádzaním 
problémov naznačených vo vašich snoch, si môžete uľahčiť 
život. Pochopením toho, čo sa deje za oponou, zabránite tomu, 
aby ste ako slepí narážali na prekážky. Musíte sa ale naučiť 
rozoznávať zmysluplné sny od tých nezmyselných, kedy si 
mozog iba upratuje pamäť alebo nejaká astrálna bytosť sa 
snaží nabažiť na vašej energii. Zapamätaním si snov a ich 
najpresnejšou analýzou sa časom naučíte vyradiť tie, ktoré 
nedávajú zmysel. 
 
 
 
INKARNÁCIA A REINKARNÁCIA 
 
Ak vaše vedomie môže existovať bez vášho tela, potom kde 
bolo vaše vedomie pred vašim narodením? A čo sa stane 
s vašim vedomím po vašej smrti? Vitíte, život je ako sen, kde 
narodiť sa, je ako zaspať a zomrieť je ako prebudiť sa. 
Medzitým vaše vedomie myslí, cíti a žije dočasne v postave, 
o ktorej sa vám práve sníva. Narodenie je podobné, ako keď 

                                                 
∗ Lucid dream induction techniques, Lucid dreaming – živé sny 
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herec je dočasne v úlohe filmu. Ten istý herec berie úlohy 
v rôznych filmoch a tak isto vedomie sa narodí do rôznych tiel 
v rozdielnych časoch. 
 
Keď človek zomrie, jeho duša sa obyčajne vráti do nefyzickej 
dimenzie, odkiaľ prišla∗. Tam sa duša zamýšľa nad životom, 
ktorý práve prežila. Po vytýčení ďalších cielov si nájde 
správne telo a správny čas na znovunarodenie sa. Je to ako 
návšteva vo videoherne. Prechádzate sa a hľadáte správny 
hrací automat. Zahráte si a keď sa hra ukončí, poobzeráte sa po 
ďalšom hracom automate.  
 
Dokonca aj keď hráte, vy ste stále mimo hry. To iba  časť 
vášho vedomia je zapojená do ovládania postavy v hre. 
Podobne je to aj teraz. Myslíte si, že sa nachádzate v tejto 
dimenzii, ale väčšia časť vás sa stále nachádza vo vyššej 
dimenzii, pričom iba malá časť je ponorená do vášho tela. Táto 
menšia časť je to, čo si myslíte a cítite práve teraz. Nazývajme 
túto väčšiu časť vaše „vyššie ja“ a menšiu časť vaše „nižšia 
ja“. Vaše „vyššie ja“ je to, kto ste, keď ste plne pri vedomí 
mimo tohoto sna, ktorý nazývame život. Vaše „nižšie ja“ je to, 
kto ste počas života. Takže správnejšie by bolo povedať, že 
reinkarnácia je iba prienik „vyššieho ja“ do rôznych tiel 
v rôznych časoch cez narodenie sa a navrátenie tejto časti 
počas smrti. My sme ako bábky na špagátikoch. Bábka je to, 
čo sme pre ostatných v tomto živote. Prst v špagátiku je naše 
„nižšie ja“ a hlava (vedomie) bábkoherca, ktorý ovláda tento 
prst je naše „vyššie ja“. 
 
Prečo sa ľudia rozhodli byť narodení do tohoto sveta? Je asi 
toľko odpovedí, koľko je ľudí. Niektorí ľudia sem prišli, aby 
niečo urobili, kôli skúsenosti, aby sa naučili niečo, čo nie je 
možné mimo tohoto sveta. Je to rovnaký dôvod, pre ktorý 
ľudia hrajú hry alebo pozerajú filmy. Chcú vyskúšať niečo, čo 
by inak nemohli. 
 
Život na zemi vo fyzickom tele môže byť zložitý. Ako náročný 
kurz, ťažký tréningový program alebo nárazový test 

                                                 
∗ Robert Monroe, Raymond Moody, Victor Zammit, ... (Život po živote) 
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skúšobného objektu. Okrem zábavy a radosti v živote, treba si 
prejisť aj hnevom, strachom a utrpením. Negatívne skúsenosti 
sú to, čo robia život zaujímavým a jedinečným. Život je 
posilovňa pre dušu. Výzvy, ktorým čelíme v živote, sú ako 
závažia, ktoré posilujú svaly našej duše, ak sme dostatočne 
silní na ich zvládnutie. 
 
Ďalším dôvodom môže byť, že niekto tu je preto, aby pomáhal 
druhým. Predstavte si vysokoškoláka, ktorý sa vrátil späť na 
strednú školu, aby pomáhal ostatným študentom s predmetmi, 
ktoré on už zvládol v iných predchádzajúcich životoch. 
Problém je v tom, že pri narodení sa vám vymaže z pamäte 
informácia, odkiaľ ste prišli a kto skutočne ste. Ako ten 
vysokoškolák, ktorý prišiel na strednú školu a nepamätá si, že  
ju už úspešne ukončil. Predmety sa mu zdajú byť zvláštne 
známe a pre neho ľahké. Takýmto spôsobom môže byť 
nápomocný iným. Avšak akonáhle bude pohltený problémami 
života na strednej škole, môže zabudnúť čo sa naučil na 
vysokej škole. Dokonca sa môže stať problémovým 
študentom.  
 
Toto je riziko, ktorému čelia duše nápomocných pri 
reinkarnácii sem na zem. Život ich môže natoľko vyviesť 
z miery, že nikdy neobjavia vyššiu vedomosť v nich. 
Následkom je zlyhanie ich dôvodu, prečo sú tu a ako využiť 
vedomosť, aby pomohli iným. Možno aj vy ste duša, ktorej 
úlohou je pomáhať. Ak vás baví prichádzať na zmysel vecí, 
zamýšľať sa nad záhadami vesmíru a uspokojuje vás, keď 
iným ľuďom zlepšíte spôsob ich života a tým aj ich samých, 
potom aj vy ste s najväčšou pravdepodobnosťou nápomocná 
duša. Ak je to tak, potom je dôležité, aby ste venovali nejaký 
čas rozmýšlaním, čítaním a vzdelávaním sa o vyššiej pravde. 
Takto lepšie spoznáte samých seba, kto skutočne ste a čo 
všetko viete. 
 
V hĺbke duše vy už viete tieto pravdy, ale dočasne ste na ne 
zabudli. Spomenúť si je zložité, pretože vaše nižšie ja je 
v porovnaní s vyšším ja neuveritelne zaspané a rozrušené. 
Preto objavovanie toho, čo už vo vnútri vás viete, je podobné 
ako učiť sa niečo po prvý raz. Rozdiel je len v tom, že ak 
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nejaká pravda už je vo vás, znova sa jej naučenie prebieha 
rýchlo a so vzrušujúcim pocitom poznávania. Budete cítiť 
niečo zvláštne, keď porozumiete niečomu, čo je niekde hlboko 
vo vašom vnútri. Rozoznie sa vo vás zvon pravdy. Keď sa 
učíte niečo nudné, poviete si: „Hm..., OK...?!“, ale keď sa 
niečo dotkne vášho vnútra, tak si poviete: „Hej! To naozaj 
dáva zmysel, úžasné!!!“ alebo: „Konečne! Už je to jasné!“. 
Takto môžete rozoznať pravdu. Nie len, že vám to bude dávať 
zmysel, ale budete mať aj ten správny pocit. Vtedy sa k vám 
prihovára vaše vyššie ja a to sa NIKDY nemýli. Keď vaša 
hlava a srdce spolu súhlasia , vtedy spozornite.  
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Prebudenie  
 
 
 
Mojim cielom je poskytnúť vám celkový prehľad toho, čo som 
sa ja naučil ohľadne pravdy a poskytnúť vám niektoré 
ukazovatele, ako objaviť to iste alebo ešte viac. Za týmto 
účelom vás oboznámim s tromi najúčinnejšími technikami pre 
váš ďalší rozbeh. Sú to: zhromažďovanie, premýšlanie 
a meditácia. 
 
 
 
ZHROMAŽĎOVANIE 
 
Pod zhromažďovaním sa má na mysli čítanie, pozeranie 
a počúvanie tých zdrojov informácií, ktoré sa týkajú subjektov 
zahrnutých v tejto knihe, ale aj iných. To znamená zbieranie 
faktov a vašich vlastných skúseností, ktoré ste pozorovali 
na tomto svete. Takže čítajte knihy, pozerajte webové stránky, 
časopisy zaoberajúce sa touto tématikou, počúvajte audio 
zdroje a internetové rádia, pozerajte filmy a dokumenty, 
rozprávajte sa s ostatnými nápomocnými dušami, ktoré sa 
zaujímajú o pravdu. Zhromažďujte názory, z ktorých si 
vyberte to, čo môže obsahovať pravdu. 
 
 
 
PREMÝŠĽANIE 
 
Premýšľanie je to, keď nastáva kúzlo. Jedlo je neužitočné, ak 
ho nestrávite. To isté platí o ideách, nad ktorými ste sa 
nezmysleli. Premýšľanie znamená ísť do hĺbky, skladať obraz 
po kúskoch, klásť si otázky a môžné odpovede. Pozrieť sa na 
názory zo všetkých strán a súvislostí. Jednoducho pozastaviť 
sa vo vašom živote a kľudne rozmýšľať. Je to cesta do vášho 
vedomia, myšlienkové safari alebo lov na zmysel vecí 
a okolností. Doporučuje sa mať po ruke pero a papier. Začnite 
si poznamenávať vlastné myšlienky, robiť si poznámky 



 26 

a hlavné body toho, čo ste nazhromaždili. Otázky alebo 
problémy, nad ktorými stále premýšľate. Použite techniku 
„brainstorming (búrka mysle)“, aby ste rozobrali všetky 
možnosti a súvislosti. Po čase pochopíte, že kľúčové súvislosti 
sa sami vyplavia na povrch. Keď sa prvý raz vyskytnú, sú vo 
forme myšlienkových mračien. Sú to oblaky ideí, ktoré môžete 
cítiť, ale ešte ich môžno neviete vyjadriť slovami. 
Poznamenajte si ich vo frázach alebo obrazoch predtým, ako 
ich zabudnete. Následne ich potom budete môcť ľahšie 
vyjadriť písomnou formou alebo ústnym vysvetlením.   
 
Počas procesu premýšľania nastáva vaše vnútorné otváranie sa 
hlbším úrovniam vášho vedomia. Niekedy dokonca vášho 
vyššieho ja. Je vašou úlohou premeniť tieto mýšlienkové 
mračná na zrozumitetelné vysvetlenia, ktoré vám dávajú 
zmysel a dobrý vnútorný pocit. 
 
 
 
MEDITÁCIA 
 
Meditácia znamená ukľudnenie sa a zameranie sa na vaše 
vedomie. Týmto si uvedomíte sami seba v danom momente. 
Zvyčajne počas celého dňa mávate vo vašej hlave 
porozhadzované myšlienky, vnútorný dialóg (rozhovor), 
spomienky a hudbu. Ako bláznivý cirkus medzi vašimi ušami. 
Takýto stav nie je dobrý, pretože vaša mysel si nedopraje 
prestávku v takto vytvorenom chaose. Je to ako šoférovanie 
v aute plnom skákajúcich ľudí okolo vás a kričiacich na seba 
navzájom. Ste rozrušení a úplne mimo seba.  
 
Meditácia nastáva, keď na pár minút pozastavíte vašu myseľ. 
Ak to spravíte každý deň, pomôže to vášmu uedomeniu si 
samého seba, zlepší to vašu vnútornú energiu a vnútorný kľud. 
Zvýši vašu schopnosť koncentrácie a vyjasní myseľ.  
 
V nasledujúcom je jeden z mnových iných možných návodov 
pre začiatočníkov ako meditovať. Nájdite si kľudné miesto 
a uvoľnite sa, potom zatvorte oči a zamerajte vašu pozornosť 
iba na jednu vec. Vydržte to aspoň 5 až 30 minút. Ak budete 
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mať tendenciu zaspávať, nájdite si menej pohodlnú polohu ako 
napríklad sedenie s vystretou chrbticou. 
 
V následujúcom sú niektoré nápovedy, na čo sa zamerať: 
 

1) Začnite s vašimi prstami na nohách. Uvedomte si ako sa 
cíti každá časť vášho tela. Postupujte cez celé telo od nôh 
až po vrchol vašej hlavy a opakujte to. 

2) Mentálne (vnútorne) začínate postupne cítiť prítomnosť 
miestnosti okolo vás, potom váš byt, dom, susedstvo, 
okolitú prírodu, celý kontinent, planétu až okolitý 
vesmír. Cítite sa obklopení celým vesmírom. 

3) V kľude pozorujete vaše myšlienky, akoby ste 
pozorovali myseľ niekoho iného. 

4) Udržujte vašu myseľ zameranú na „tu“ a „teraz“. 
S úplnou pozornosťou a pripravenosťou. 

5) Živo si predstavte rozkvitajúci sa kvet a vnímajte jeho 
životodárnosť. 

6) Zamerajte sa na pozitívne emócie (pocity) ako mier, 
dobrá vôľa, radosť, láska alebo porozumenie. V kľude 
udržujte tento pocit. 

 
Je dôležité počas meditácie zostať naplno bdelí a zabrániť 
prepadu do bezmyšlienkového bdelého snívania, hypnotického 
tranzu alebo neuvedomelého zaspania. Cieľom je nabiť vašu 
myseľ a dosiahnuť povznášajúceho sa pocitu a nadhľadu. 
Z dlhodobého hľadiska meditácia napomôže posilniť 
prepojenie medzi vašim vyšším a nižším ja. Pomôže tiež 
aktivovať vašu psychickú silu (vnútornú moc), ale iba za 
podmienky, ak to predpokladáte a ste pripravení ju použiť 
zodpovedne. 
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Hra nazývaná život 
 
 
 
Život tiež môžeme prirovnať k postave v počítačovej hre, 
ktorú napomáhate vytvárať a potom hrať. Celá zápletka hry je 
dopredu určená, ale oko to skončí, záleží iba na tom, aký ste 
dobrí hráči a aké rozhodnutia spravíte. Čo je zmyslom takejto 
hry nazývanej život? Je to, aby ste lepšie porozumeli sami 
sebe, iným a okolitej realite. Všetko čím v živote prechádzate, 
a čo má na vás vplyv. Či už lepší alebo horší. Slúži to 
celkovému účelu. Tieto skúsenosti majú napomôcť, aby ste sa 
stali šikovnejšími a múdrejšími. Obsahujú poučné lekcie a sú 
nastavené tvorcom hry. Vyššie ja, ktoré hru vytvorilo, môže 
stále prevádzať úpravy počas hry.    
 
Aby ste mali lepšu predstavu, aké lekcie sa majú na mysli, tu 
sú niektoré príklady: zistiť o sebe, čoho ste všetkého schopní, 
ak prekonáte vlastný strach; naučiť sa používať múdrosť pri 
riešení zložitých situácií pre užitok všetkých zúčastnených; 
naučiť sa, ako sa cítia iní, ak ich raníte z dôvodu vášho 
sebectva; naučiť sa rozoznať dobré a správne od zlého 
a falošného; naučiť sa, že ak sa necháte viesť temnými časťami 
vášho charakteru, prináša to bolesť a nešťastie, pričom  
nasledovanie vašej dobrej časti, vám prinesie pokoj a šťastie; 
naučiť sa, čo má zmysel a hodnotu a čo je len ilúzia, ktorá vám 
neprinesie šťastie; naučiť sa, čo v skutočnosti znamená láska 
a ako funguje realita a ako ste schopní prekonať mnoho 
obmedzení, ak im porozumiete a rozhodnete sa správne. 
 
Vy, vaše nižšie ja, nerozhoduje aké lekcie potrebujete, ale vy 
rozhodnete, kedy a ako prežijete nevyhnutnú lekciu. 
Napríklad, ak máte otvorenú hlavu a túžbu po skúsenosti, 
potom lekcia môže byť ľahká a vzrušujúca, pretože všetko čo 
potrebujete, je iba pochopiť jej zmysel. Ale ak ste tvrdohlaví 
a neústupní vo svojom rozmýšľaní, potom skúsenosť môže byť 
bolestivá, aby ste mali ponaučenie. Ak skúsenosť nie je pre vás 
ponaučením, potom sa bude opakovať za iných okolností, aby 
ste dostali ďalšiu šancu. Avšak čím viac budete ignoranskí, 
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tým viac bude následná skúsenosť bolestivejšia. Takže, aby ste 
prežili ľahší a šťasný život, je treba byť pozorní, aké 
skúsenosti vám život prináša a využívať to, čo ste sa už 
naučili, za účelom lepších rozhodnutí pre vašu budúcnosť. 
Tieto lekcie vám napomôžu vidieť to, čo ste pred tým 
nevnímali a následne zmenia váš prístup k životu na lepší. Ak 
sa vo vašom živote niektorá epizóda stále opakuje, potom je 
niečo, čo stále nechápete, niečo čo stále nepoužívate. Nie je 
vždy ľahké zistiť, čo to môže byť, ale spýtajte sa svojho 
vyššieho ja o porozumenie problému. Odpoveď určite príde 
v priebehu krátkeho času. Tu treba zdôrazniť, že je nutné aby 
ste boli veľmi vnímaví, pretože vaše vyššie ja s vami 
komunikuje nenápadným a nevnucujúcim spôsobom. 
Načúvajte svojej intuícii, tá je hlasom vášho vyššieho ja, ktoré 
sa NIKDY nemýli. 
 
 
 
SLOBODNÁ VôĽA A OSUD  
 
Čo sa týka slobodnej vôľe a osudu, oboje sú reálne a existujú 
spoločne. Slobodná vôľa je vaša schopnosť sa rozhodnúť 
a konať na základe vášho rozhodnutia. Osud je plán, ktorý určí 
smer vášho života. Niektorí ľudia sa čudujú, ako môže 
existovať slobodná vôľa, keď váš osud je už vopred určený. 
Odpoveď je, že osud iba určí akou skúsenosťou musíte prejsť 
životom a prečo. Nie ako túto skúsenosť prežijete a kedy. Ako 
to všetko prebehne, záleží na vašich postojoch. Ako ste 
tvrdohlaví alebo vnímaví pri týchto lekciách. Osudom žaluďa 
je stať sa dubom, ale ako tento strom vyrastie, ešte nie je 
rozhodnuté. Vašim osudom je stať sa tým, čím v skutočnosti 
ste, ale ako sa to stane, záleží iba na vás. 
 
Keď žijeme v rámci nášho osudu, má sa na mysli, keď 
používame naše srdce, myseľ a hlavne intuíciu (vnútorný hlas 
– vaše vyššie ja), aby sme robili múdre rozhodnutia a učili sa 
rýchlo a jasno z našich skúseností, potom udalosti prebiehajú 
plynulo a s radosťou. Ľudia však majú tendenciu byť 
tvrdohlaví a nevnímaví. Málokedy splnia to, na čo sem prišli 
a čo sa mali naučiť, pretože ich život sa ukončí ešte pred tým, 
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ako by mohli napraviť svoje chyby. Toto je jeden z dôvodov 
reinkarnácie. Dokončiť čo začali. Ak by mali šancu 
pouvažovať nad ideami, o ktorých prave teraz čítate, potom by 
si mohli ušetriť niektoré trápenia a tým neopakovať mnoho 
bolestivých skúseností, ktoré si prežili. 
 
 
Jedinými skutočnými chybami vo vašom živote sú tie, ktoré 
idú priamo proti vášmu osudu. Ako keď ambiciózne idete za 
niečím, čo v hĺbke vášho vnútra viete, že je nesprávna vec. Ale 
dokonca aj keď nasledujete svoj osud, stále máte na výber 
mnoho spôsobov, ako ho naplniť. Osud je vaša cieľová 
stanica. Skutočné chyby nastávajú, keď si vyberiete zlý smer. 
Slobodná vôľa nezmanená, že si môžete vybrať cieľovú 
stanicu, ale byť slobodní si vybrať z rôznych ciest. 
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Vedomie nad hmotou 
 
 
 
VONKAJŠIE VPLYVY MYŠLIENOK A POCITOV 
 
Môže sa to zdať neuveritelné, ale každodenné myšlienky 
a pocity vplývajú na to, čo sa vám stane. Vonkajší svet, ktorý 
prežívate, odráža späť, to čo sa deje vo vašej hlave a srdci.  
 
Ľudia, ktorí sa stále na niečo sťažujú, priťahujú k sebe 
situácie, na ktoré sa treba sťažovať. Ľudia, ktorí sa stále 
stresujú, priťahujú stresujúce situácie. Ľudia, ktorí sú stále 
rozčúlení, priťahujú situácie, ktoré ich hnevajú. Ak začnete váš 
deň zlou náladou, s najväčšou pravdepodobnosťou máte pred 
sebou zlý deň. Ale ak začnete váš deň s pozitívnym prístupom, 
tak je pravdepodobnejšie, že máte pred sebou dobrý deň. Ľudia 
s pozitívnym myslením viac priťahujú príjemné okolnosti. 
Možno je to preto, že vidia dobro v iných, oceňujú krásu okolo 
nich. Do budúcnosti pozerajú s nádejou a z každej situácie si 
snažia zobrať len to dobré. 
 
Možno sa čudujete prečo myšlienky a pocity v nás, majú vplyv 
na to, čo sa stane mimo nás. Odpoveď je, že realita okolo nás, 
je len veľký sen, o ktorý sa všetci delíme. Sen spoločne 
vytvorený všetkými našimi vedomiami. Počas spánku je to 
práve vaše vedomie, ktoré vytvára všetko čo prežívate v sne. 
To čo ovplyvňje vaše vedomie, ovplyvňuje tiež váš sen. 
Podobne aj myšlienky a pocity počas bdelého stavu vplývajú 
na časť reality, ktorú vaše vedomie neustále vytvára. Svet sa 
otáča okolo vás, ale taktiež sa otáča okolo každého živého 
stvorenia. 
 
Predstavte si seba samého ako rádioprijímač a vaše myšlienky 
a pocity ako mechanizmus jeho ladenia. Frekvenciu si 
predstavte ako rýchlosť vibrácie. Signál prichádzajúci 
s rádiového vysielača taktiež vybruje určitou rýchlosťou. 
Každá rádiostanica vysiela na jej vlastnej frekvencii. Počas 
procesu ladenia sa rádioprijímač naladí na jednu z frekvencií 
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a tým sa naladí jednu z vysielacích rádiostaníc. Keď sa 
zamotáte do negatívnych myšlienok a pocitov, budete citliví 
(naladení) na nízke frekvencie a tým aj naladení na stanicu 
vysielajúcu takýto druh skúseností. Ale ak sa preladíte na 
vyššiu frekvenciu, na niečo viac pozitívne, začnete prijímať 
stanicu vysielajúcu viac pozitívne skúsenosti. 
 
Ak ste si vedomí nejakej okolnosti, vyžiarením na ňu svetla 
vášho uvedomenia, ju týmto pozastavíte na jej ceste a môžete s 
ňou začať narábať. Všimnite si, ako sa objavia problémy, keď 
ich najmenej očakávate. Ak sa naučíte ich očakávať, nabudúce 
sa im nepodarí prejaviť sa. To ukazuje, že očakávanie 
negatívnych okolností zabráni ich prejaveniu sa. 
Neuvedomovanie si ich, umožní ich ďalšie sa prejavenie. To 
isté platí tiež o pozitívnych možnostiach. Napríklad ste si istí, 
že budete úspešní pri očakávanej skúške, pričom následne 
zistíte, že ste ňou prešli s odrenými ušami alebo ste ju dokonca 
nezvládli. Alebo opačný príklad. Práve ste vyhrali cenu 
v lotérii, na ktorú ste už dávno zabudli alebo ste predpokladali, 
že v nej žiadnu cenu nevyhráte. Očakávanie niečoho znižuje 
možnosť, že sa to stane. Takže naučte sa byť si vedomí 
možných problémov za účelom predchádzaniu im, pričom sa 
vyhýbajte očakávniu pozitívnych udalostí. 
 
Pred vami, v rámci vášho časopriestoru, sa neustále pohybujú 
možné budúce udalosti. Toto sú možné skúsenosti, ktoré ešte 
len nastanú. Najpravdepodobnejšia budúcnosť ešte nie je 
vytesaná do kameňa, pretože vaše pocity, myšlienky 
a rozhodnuta neustále ovplyvňujú jej prejavenie sa. Zmena, 
ktorú urobíte teraz, zmení predpoklad, ktorá budúcnosť 
pravdepodobne nastane. Pokiaľ budúcnosť zostáva ešte 
otvorená, môžete ju tvarovať vaším myslením a cítením. 
Akonáhle budúcnosť sa stane realitou, potom jej čelíte 
prípravou a činmi (konaním). Takže sú dva spôsoby ako 
narábať so skúsenosťami: tvarovať ich ešte pred tým, ako sa 
stanú skutočnosťou alebo im čeliť priamo, keď sa stanú 
skutočnosťou∗. 
 

                                                 
∗ Autorov článok: „Realm dymaics“ a „Timeline dynamics“. 
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Napríklad vyberiete sa na výlet bicyklom, pričom máte zlú 
náladu. Úplne zabudnete, že tiež existuje možnosť defektu. 
Nie len že negatívne emócie priťahujú pravdepodobú 
negatívnu budúcnosť, v ktorej môžete dostať defekt, ale tiež 
vaše neuvedomenie si tejto možnosti znamená jej 
nevymedzenie. Teda obmedzenia možnosti, aby nastala. 
Prepichnutie vašej pneumatiky je teda veľmi pravdepodobné. 
Ale ak zmeníte svoj prístup tým, že budete pozitívne naladení 
a tiež si so sebou zoberiete sadu na defekty a vzduchovú 
pumpu, potom vymedzíte šancu prípadného budúceho defektu 
v prvom rade. V tomto prípade je budúcnosť  otvorená a vašim 
myslením a cítením ju presmerujete z negatívnej možnej 
budúcnosti na pozitívnu. 
 
Teraz si predstavte, že váš bicykel už mal porušenú 
pneumatiku ešte pred tým, ako ste sa vybrali na jazdu. Potom 
je úplne isté, že vaša pneumatika počas jazdy vyfučí. 
Akékoľvek pozitívne myslenie alebo budúce uvedomelé 
vymedzenie takejto situácie  pred jazdou nezabráni úniku 
vzduchu. Budúca udalosť nevyhnutného použitia vašej sady na 
defekty a vzduchovej pumpy je jednozačne uzamknutá 
v budúcnosti. Akonáhle ste si so bedou zobrali všetky 
nevyhnutné veci, čelíte budúcnosti pomocou prevencie 
a činmi. Vaším plusom bude tiež váš pozitívny prístup 
a nálada (emócie) pred jazdou. Možno nezabránite istej 
budúcnosti, teda vyfučaniu vašej pneumatiky, ale môžete 
pritiahnuť neočakávanú pomoc. Možno si aj zabudnete zobrať 
sadu na defekty, ale pretože priťahujete pozitívne okolnosti, 
niekto vám pomôže alebo poradí pri vzniknutom probléme. 
 
Je možné, že uvedomením si nebezpečenstva sa stanete 
posadnutí strachom až tak, že váš negatívny postoj toto 
nebezpečenstvo pritiahne. Sú dve riešenia na takýto problém. 
Prvým je účelovo nemyslieť na nebezpečenstvo: žišlo z očí, 
zišlo z mysle; ignorancia je požehnanie, atď. Ano, týmto 
spôsobom sa vyhneme pritiahnutiu nebezpečenstva, napriek 
tomu mu aj tak nezabránime. Skôr alebo neskôr príde a vaše 
nedostatočné uvedomenie si ho a nepripravenosť na neho, vám 
uškodí. Druhým riešením je prestať sa báť, nebyť depresívni, 
posadnutí alebo paranoidní ohľadne udalostí, o ktorých viete 
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alebo očakávate. Viem, že ľahko sa to povie ako prevedie, ale 
stojí to za to. Ak ste si vedomí nebezpečenstva, nájdete spôsob 
ako mu čeliť a pri tom si zachováte sebakontrolu (nebudete 
nekontrolovatelne vystrašení). Potom budete mať k dispozícii 
všetku potrebnú ochranu.  
 
Uvedomením, premýšľaním a očakávaním vyberiete 
a prefiltrujete možné budúcnosti, ale tiež vám to pomôže čeliť 
im. Nech sú akékoľvek. Takže ešte raz: budte si vedomí 
možných problémov a uvedomte si, ako im čeliť bez toho, aby 
ste nestratili váš pozitívny prístup. Uvedomenie je ako meč. 
Jeho vytasenie môže zastrašiť útočníka a vyhrať vám súboj 
ešte pred tým, ako vôbec začne. Ale ak aj napriek tomu bude 
útok pokračovať, váš meč vám napomôže k prežitiu. 
Uvedomenie je najväčšia ochrana, ktorú môžete mať. Vždy sa 
snažte si rozširovať vaše znalosti a rozhľad. Vyhnete sa dvom 
chybám: svojou ignoranciou pripustiť niečo negatívne alebo 
pritiahnutie negatívnosti svojimi prehnanými emóciami 
a strachom. 
 
 
 
ÚMYSEĽ A POŽIADAVKA 
 
V nasledujúcom nájdete pomôcku, ako pritiahnuť vaše túžby. 
Najskôr sa naladte do dobrej nálady a to tak, že budete myslieť 
na príjemné spomienky, za ktoré ste vďační. Alebo si 
spomente na niečo pekné okolo vás. Napríklad si môžete 
predstaviť, že ste nekonečne mocný duch, hrajúci hru, ktorá sa 
nazýva život. Teraz, keď ste plní žiary, uprene si predstavte, čo 
chcete mať alebo prežiť a prehláste: „Úprimne si želám, aby 
toto alebo ešte niečo lepšie sa stalo pre dobro všetkých“. 
Nakoniec precítte presvedčenie a vďačnosť, že vaša žiadosť 
bola vypočutá. Po tom všetkom na to zabudnite, dajte to von 
z vašej hlavy. Akonáhle to podmienky dovolia, neočakávane 
obdržíte to, o čo ste žadali. Môže to trvať niekoľko dní, 
týždňou alebo mesiacov, záleži iba na náročnosti vášho 
želania, kým sa pravdepodobné budúcnosti dostatočne 
poprelínajú a dovolia manifestovať váš úmysel a žiadosť. 
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Funguje to preto, že vašim precítením zvýšite energiu, ktorá 
pritiahne danú budúcnosť, ktorú vyberiete cez vašu živú 
predstavivosť a myseľ. Následne sa začne pohybovať smerom 
k vám. Tým, že ju potom dáte von z vašej hlavy (úmyselne na 
to zabudnete), dovolíte danej budúcnosti sa pohybovať bez 
toho, aby vašim nedočkavým očakávaním alebo 
pochybovaním zostala zamrznutá v priestore. Nemajte obavy 
ako sa vaša žiadosť bude realizovať, iba si budte vedomí, že 
tak alebo onak to nastane∗∗∗∗. 
 
Budte si však vedomí, že čím smiešnejšia, sebeckejšia, 
manipulačná alebo poškodzujúca bude vaša žiadosť, tým je 
menej pravdepodobné, že nastane. Alebo ak predsa len 
nastane, môže vám priniesť viac utrpenia a ľútosti, než si 
uvedomujete. Takže vyhnite sa želaniam ako napríklad: chcem 
aby mi z neba spadli milóny finančných prostriedkov, aby sa 
nejaká osoba do vás zamilovala proti svojej vlastnej vôle alebo 
aby niekomu, koho nemáte radi, sa stalo niečo zlé. Môžete si 
však želať, že nikdy nebudete bez peňazí, že stretnete niekoho, 
kto sa k vám hodí a bude vás milovať, že osoba, ktorú nemáte 
radi, vás nebude otravovať, atď. Pri vašich želaniach je treba si 
uvedomiť dôležitú zásadu, že vaše želanie by malo 
rešpektovať slobodnú vôľu ľudí. Želajte si z hĺbky vášho srdca 
a určite sa memôžete pomýliť. 
 
 
Poznámka prekladateľa:  
V nasledujúcom nájdete úryvok z knihy: „Ruce prič od této 
knihy“, od nemeckého autora  Jana Van Helsinga, krorý inými 
slovami potvrdzuje tvrdenia uvedené v predchádzajúcom. Silno 
doporučujem, aby ste si prečítali celú knihu a samozrejme aj 
nasledujúci úryvok z nej:  
 
DUCH OVLÁDA HMOTU! 
Všetko okolo nás, ako stroje, domy, obrazy, továrne, oblečenie, 
počítače,.... aj táto kniha boli najskôr myšlienkou. Potom sa stali 
činom a následne pevnou hmotou. Základom všetkého, čo bolo na 
tomto svete vytvorené, bola tvorivá myšlienka. Pochopiteľne táto je aj 
pôvodom všetkého „hnoja“ okolo nás. 

                                                 
∗ Rality creation, Manifestation abundance, Low of atraction 
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Myšlienka je príčinou aj všetkej reality. Všetko čo v živote stretneme, 
sme vytvorili sami. Myšlienkami a strachom. Myšlienka vytvára 
v kozmickom duchovnom poli formu, ktorá sa manifestuje v hmotnom 
svete o to rýchlejšie, čím viac ju kŕmime. To je zákon. 
 
Táto myšlienková forma pretrváva v kozmickom duchovnom poli, 
pokiaľ nenastane v našom živote vhodná situácia, aby sa mohla 
manifestovať(zhmotniť). A to okamžite alebo v ďaľšom živote. Závisí 
to od našej karmy a našich myšlienok. 
 
Ponúka sa otázka: Keď sme si spôsobili naše aktuálne životné 
podmienky, ako by sme mohli potom tvoriť našu budúcnosť? 
Odpoveď je: vedomým manifestovaním. Prízvukujem vedome! 
U väčšiny z nás vznikli aktuálne životné podmienky nevedome alebo 
podvedome. Niektorí si napríklad zvykli opakovať vetu: „Už to 
nemôžem viac počúvať“. Potom o niekoľko rokov neskôr sa čudujú, 
keď sa im zhorší sluch. S tým teraz ale skončíme. 
 
Teraz chceme tvoriť a nie si hrať. Chceme si usporiadať život 
a vytvoriť čo najlepšie podmienky. Dôležité je, aby sme tomu naozaj 
verili. Negatívna myšlienka a vaše pochybnosti neutralizujú  pozitívnu 
myšlienku. Preto musíme prianie formulovať tak, aby vás ani 
nenapadlo, že by sa nemuselo splniť. Keď sme prianie manifestovali, 
je vhodné o ňom nehovoriť. Pochybnosti iných by mohli našu 
predstavu zrušiť. Je veľmi dôležité, aby sme si nekládli príliš veľké 
ciele. Plán, ktorý si predstavíme, musí byť reálny, teda 
uskutočniteľný. Ak som napríklad robotník a o pár rokov chcem byť 
šéfom veľkého koncernu, neuverím tomu možno ani ja sám. No ak si 
predstavím, že najskôr sa stanem vedúcim oddelenia alebo si založím 
živnosť, moje vnútro to odsúhlasí a pravdepodobnosť, že sa predstava 
uskutoční, výrazne narastie. Prečo? Lebo tomu uverím. 
 
Čo sa týka schopnosti realizácie našich projektov, mali by sme dobre 
načúvať našemu vnútru. Srdce, náš božský aspekt, pozná náš 
pôvodný plán života - osobný matrix. Ak s ním súhlasia aj naše 
prestavy, potom životný cieľ dosiahneme. Postupujeme takto: Prianie 
formulujeme vždy v prítomnom čase, ako keby sa už realizovalo. 
Napríklad: „Mám vedľa seba ženu, ktorá sa ku mne najlepšie hodí“.  
 
....... autor tejto knihy v ďalšom pokračuje........... 
 
 
Prepáčte, .... ale toto je môj život! Väčšina z nás cíti, že náš život 
nezodpovedá našemu poslaniu. Celé dni sme zaneprázdnení, ale 
napriek tomu niečo chýba. Vďaka množstvu pernamentných 
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(neustálych) virtuálnych podnetov z interneru, televízie alebo videa si 
stále menej ľudí uvedomuje nezmyselnosť svojej existencie. 
Nechávajú sa životom žiť. Ppreto si stále menej ľudí kladie otázku: čo 
tu vlastne robím?  
 
Hlavne v našom západnom svete uznávame hmotné a iluzórne 
hodnoty. Preto ani deti nevychovávame ku kritickému mysleniu 
a k úvahám o zmysle bytia. Keď sa potom raz za čas predsa len 
zamyslíme a obrátime pozornosť do svojho vnútra, väčšinou nás to 
vystraší. Bojíme sa neznámeho a aj toho, že by sme sa o živote a aj o 
sebe dozvedeli niečo viac. Alebo by nám došlo, že by sme sa mali 
venovať predsa len niečomu inému. Vzápätí ale zazvoní telefón a sme 
vykúpní. Nemusíme o týchto náročných otázkach ďalej rozmyšľať.  
 
Náboženstvo tiež nepomáha. Kresťanské cirkvi sú natoľko 
„zastaralé“, že v nich nachádza svoj ideál stále menej ľudí. Vôbec sa 
nečudujem, že v kostoloch je stále menej ľudí. Ľudia cítia, že tu niečo 
nesedí a nová generácia detí to vie.  
 
Potom tu máme komunistov a socialistov. Trend, že náboženstvo je 
treba zo života vylúčiť úplne. To je druhý extrém. ............ Žijeme 
v spoločnosti, v ktorej sa ľudia prebíjajú lokťami a kde je odpustenie 
a ohľaduplnosť skôr výnimkou. Vytvorili sme si pohodlie 
a pohodlnosť, ktorá nám práve neposkytuje podnety na premýšľanie. 
Človek – konzument si z duchovna robí posmech a nie je sám. 
Podporujú ho v tom nielen ateisti (neveriaci), ale aj „kresťania“. 
O ďalšie sa potom postarajú masmédia. Sú najdôležitejším nástrojom 
skutočných mocných tejto planéty. ............... 
 
Neviete čo by vás bavilo alebo čo viete najlepšie? Tu je malý trik: 
predstavte si, že ste milionár a pracovať nemusíte vôbec. Ako by ste 
trávili čas? 
Iná pomôcka: predstavte si, že ste na smrtelnej posteli a pozeráte sa 
späť na svoj život. Čo ste chceli dosiahnuť, spraviť, zakúsiť a čo 
v žiadnom prípade nie. ............. 
 
A čo strach zo smrti? 
Strach zo smrti je iba jedným z mnohých iných strachou. Omnoho 
viac sa však môžeme báť života! Koľko z vás sa obáva vysloviť nahlas 
svoj názor? Bojíme sa zmeniť zamestnanie alebo  partnera, aj keď 
s ním vedieme neudstále hádky. Máme strach opustiť svoju krajinu, 
keď sa otvárajú pracovné ponuky v zhraničí. A vôbec, bojíme sa 
zmien. Máme strach pred samotou, hĺbkou či výškou. Bojíme sa 
ohovárania, toho, že prídeme o peniaze alebo kapitál. Bojíme sa 
o dieťa alebo rodinu, máme strach so zmeny pohľadu na svet a pred 
tým, že by sme svoj názor museli zdôvodňovať pred kolegasmi. 
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Obávame sa, že možno prídeme do neba alebo pekla, že nás ostatní 
budú odmietať, že budeme chorí a starí. Bojíme sa sklamania 
a výsmechu, ztraty náklonnosti a zrady, .... 
Všetci máme z niečoho alebo z niekoho strach. Väčšinou bez 
akýchkoľvek príčin. Strach, a to je treba vedieť, je najsilnejším 
nástrojom manipulácie. Telesnej aj duchovnej. Starch umožňuje 
kontrolu a manipuláciu človeka. 
 
Princíp víru: 
Máme princíp tlaku a princíp víru. Takmer všetci ľudia žijú podľa 
princípu tlaku, ktorý môžeme porovnať aj s vôľou alebo 
svojvolnosťou, pričom o tom vôbec nevieme.  
 
Príroda do víru špirálovite vnáša životnú energiu (=či, ki, ether, 
orgon, vril, prana ...). Používa k tomu krúživý pohyb opačného smeru 
a pôsobenie gravitácie sa tak ruší. Vonkajší obal víru ťahá smerom 
k východziemu bodu a vnútorná časť saje nahor. Podobne je to 
u hurikánu, ktorý nasáva predmety zo zeme. Ak je potom nejaký 
predmet v jeho centre, v oku, v neutrálnom bode, tak je bez tiaže, 
nepodlieha gravitácii a vznáša sa bez otáčania. Pstruh tiež využíva 
tento princíp. Nechá sa vírom nasať a skáče do výšky niekoľko 
metrov. Jeden príklad z oblasti vzťahov: Predstavte si partnerské 
súžitie. Čím viac sa budete svojho partnera pýtať, kam ide a kedy 
konečne príde domov, s kým bol, atď., tým viac sa bude od vás 
vnútorne vzďalovať. Prečo? Pretože sa bude cítiť pod tlakom. ...... 
Čím viac žiarlime a obmedzujeme partnera/ku, tým viac si môžeme 
byť istí, že nám k žiarlivosti naozaj poskytne dôvod. Bude sa 
dožadovať väčšej slobody, pretože mu/jej to pôjde na nervy, cíti sa 
obmedzovaný/ná. O čo viac slobody poskytneme, tým viac sa bude 
cítiť byť k nám priťahovaný/ná, pretože si svoju slobodu cení. 
 
V duchovných vedách sa princíp víru tiež nazýva princíp vyváženia 
alebo rovnováhy. Ako to uskutočniť? Takže. Niečo si prajem v mojej 
mysli  aj srdci. Potom sa dané prianie snažím zo seba úplne vypudiť, 
nemať s ním nič spoločného. Inak povedané, pred ním utekám. 
Vytvorím v sebe akúsi nechuť k tomu, čo by som vlastne chcel. Alebo 
inak povedané, upustím od toho. Moje želanie – prianie si potom 
automaticky nájde cestu ku mne.  
Vy to dokážete tiež. Dokonca to často aj robíte, ale podvedome, 
negatívne. Zaobchádzate tak napríklad so svojim strachom. Čím viac 
sa niečoho bojíte, tým viac to priťahujete. Však to predsa poznáte...  
 
Chcem povedať, že za posledných sto rokov sme sa nechali totálne 
a cielene zdecimovať. Univerzum pracuje na princípe víru, nasáva! 
Ano, tak postupuje dokonca aj boh a vôbec nie na zákklade tlaku 
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alebo spätného nárazu. Boh nikdy nezasahuje do svojho stvorenia, 
nechá ho, aby jednalo samo.  
 
Prenesené do života, by sme mohli princíp tlaku vyjadriť takto: 
musím, musím, musím .... A princíp víru takto: nechám, nechám, 
nechám ... Inak: čím viac niečo chcem, tým viac sa nám to vymyká 
z rúk. Preto je dôležité, aby sme prestali hľadať a konečne niečo 
našli. Inými slovami, aby si to, čo hľadáme, našlo nás. Podľa zákona 
rezonancie si nás náš osud vyhľadá sám. Ale ak stále hľadáme to, po 
čom príliš túžime, môže sa nám prihodiť, že prehliadneme riešenie 
problému, ktoré bolo možno už dlho na dsah.  
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Spätná odozva reality  
 
 
 
SYNCHRONIZÁCIE, ZNAMENIA A ČÍSLA  
 
Synchronizácie sú zhody okolností tak zváštne a zmyselné, že 
keď nastanú, pomyslíme si: „Hm, aké čudné!“. Nie sú to 
žiadne náhody. Synchronizácie sú tu preto, aby sme si ich 
všimli. Prinášajú správu, tak ako je to podobné so symbolmi 
v snoch. Realita okolo nás je iba veľký spoločný sen, ktorého 
malý kúsok prináleží práve vám a cez tento malý kúsok 
prichádzajú vaše synchronizácie. Môžu byť spôsobené vašim 
výšším ja alebo ktoroukoľvek inou bytosťou mimo vašej 
reality. Niekedy ich dokonca pritiahnu vaše vlastné pocity 
a myšlienky. 
 
Čo tieto synchronizácie znamenajú, záleži na tom, kde a ako 
nastanú. Môžu nastávať počas obdobia vášho života, keď sa 
začnú objavovať nové podstatné vnútorné podnety. Majú tiež 
tendenciu (snahu) sa objavovať hodiny alebo dni pred emočne 
vypätými životnými situáciami. Ich spoločný význam je v tom, 
že sú to okamžiité odozvy na vaše vnútorné zmeny. Keď 
zažiarite novým poznaním, navždy vás to zmení. To isté platí 
po prežití bolestivej a stresujúcej skúsenosti. Táto rýchla 
zmena vytvorí vo vašej duši šokovú vlnu, ktorá otrasie realitou 
okolo vás. Je to otras jak pre vašu budúcnosť, ale aj pre 
minulosť. Podobne ako keď zatrasiete jabloňou a následne 
popadajú jablká. Otrasom reality spôsobíte pád synchronizácií 
do vášho života.  Tieto „synchronizácie spätnej odozvy“ sú 
najčastejšie druhy synchronizácii, ktoré vám dávajú spätnú 
odozvu na to, čo práve robíte alebo je pred vami. 
 
Iné synchronizácie dávajú viac ako len znamenia. 
V skutočnosti vám poskytujú zaujímavé príležitosti, podnety 
a návrhy. Rozoznáte ich tak, že prichádzajú zvláštnym 
načasovaním, niekedy cez rozdielne zdroje naraz. Napríklad 
ráno sa môžete zamýšlať ako potrebujete prácu na leto a ešte 
počas toho dňa vám neočakávane zavolá kamarát a zmieni sa o 
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úžasnom pracovnom mieste, kde hľadajú potencionálneho 
pracovníka. Alebo na intenete môžete naraziť na webovú 
stránku so zaujímavou témou, o ktorej ste pred tým nikdy 
nepočuli. Následne na  druhý deň započujete rozhovor o tejto 
téme. Tieto „synchronizácie príležitostí“ vás pozastavia 
a čudujete sa, či niečo nadpozemské vám klepe na rameno. 
 
Väčšina synchronizácii je zaslaná pozitívnymi silami, aby vám 
pomohli. Majú tendenciu byť nenápadné a elegantné, ale 
dostatočne silné, aby zaujali vašu pozornosť a záujem. Skôr 
ako tlačiť vás do určitého rozhodnutia, tieto synchronizácie iba 
reagujú na to, čo ste si práve vybrali alebo ako ste sa rozhodli. 
Objavujú sa v správny čas, aby sa vám uľavilo. Váš vnútorný 
hlas (vaše výššie ja) a teda aj vaše srdce, intuícia a logika je 
v súhlase s danou príležitosťou. 
 
Nie všetky intuície sú pozitívne. Niektoré sú umelo vytvorené 
negatívnimi silami, aby vás zviedli na niečo nebezpečné. Tieto 
„umelé synchronizácie“ su nesmierne bizardné (čudné), aby 
vás vtlačili do rozhodnutia, ktoré je proti vášmu zdravému 
úsudku. Varovné signály sú, keď si pomyslíte: „Nie som si 
istý, lebo celá táto záležitosť je tak čudná, že sa mi to zdá byť 
...“. Ak vám vaše srdce, intuícia a logika hovorí, že niečo nie 
je v poriadku, nezhltnite túto návnadu. Bez ohľadu na to, ako 
daná príležitosť sa vám zdá byť jasná a výhodná. Ak 
pochybujete, tak vyčkávajte. 
 
Existujú „negatívne synchronizácie“, ktoré namiesto toho, aby 
sa vás snažili presvedčiť, skôr s vami manipulujú a komplikujú 
veci. Nastávajú náhody, rozruchy, nedorozumenia a iné 
komlikácie, ktoré sa dejú napriek všetkým pochybnostiam. 
Preto sa zdá, že sú naplánované. Tieto negatívne 
synchronizácie nemusia mať vždy na svedomí len negatívne 
sily. Môžu ich pritiahnuť aj iné okolnosti, ako napríklad 
negatívny postoj, karma alebo nasmerovanie sa nesprávnou 
životnou cestou. Ak s nimi narábate s nadhľadom a snahou im 
porozumieť alebo ako im zabrániť, môže to znížiť ich časté sa 
opakovanie. Samozrejme tým aj zabránite nesprávnym 
rozhodnutiam vo vašom živote. 
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Ak to zhrnieme, synchronizácie sú zmysluplné náhody, zhody 
okolností alebo nepravdepodobné udalosti, ktoré vznikli za 
určitým cieľom. Od charakteru ich prejavenia sa, môžete 
obdržať spätnú odozvu na niektorú zmenu, ktorou práve 
prechádzate vo vašom  živote. Či už je to zmena k lepšiemu 
alebo horšiemu. Prinášajú upozornenia na možnosti, ktoré by 
stáli za nasledovanie. Môžu vás manipulovať k zlému 
rozhodnutiu alebo útočiť na vašu emočnú (citovú) alebo 
mentálnu rovnováhu. Cez ne vidíte hyperdimenzionálnu 
(viacrozmernú) podstatu reality v akcii. Začínate vnímať, 
akým spôsobom realita reaguje na vaše vedomie a tiež 
prebiehajúcu vojnu medzi pozitívnymi a negatívnymi silami 
(medzi dobrom a zlom). Čím viac pozorujete tejto skrytej 
strane reality v akcii, tým viac porozumiete, prečo sa niektoré 
veci stanú tak, ako sa stali. Ale to najdôležitejšie je, že vy 
môžete spraviť informovanejšie rozhodnutie. 
 
 
Poznámka prekladateľa:  
V nasledujúcom nájdete znova úryvok z knihy: „Ruce prič od 
této knihy“, od nemeckého autora  Jana Van Helsinga, krorý 
inými slovami potvrdzuje tvrdenia uvedené 
v predchádzajúcom: 
 
ZNAMENIA SYNCHRONICITY  
Základom fenoménu synchronicity je zákon rezonancie: rovnaké 
priťahuje rovnaké. Inak povedané, všetko čo má rovnaké vibrácie 
alebo rovnakú frekvenciu, sa priťahuje. Všetko čo vysielame sa potom 
vracia k nám, rovnako ako všetko čo k nám patrí a s čím rezonujeme 
(=sme na rovnakej frekvencii). To je jeden druh znamení, ktoré nám 
ukazujú, kde sa v živote práve nachádzame............ Čím viac sa to „čo“ 
a „jak“ žijeme, prekrýva s našim skutočným (pravým ) osudom, tým 
viac sa hromadia aj rípady synchronicity. Prečo je to práve tak? 
Pretože sa stále častejšie nachádzame  v správnom čase na správnom 
mieste. A v tom je umenie života.  
 
Ale ako to dosiahnuť? V správny čas a na správnom mieste sme vždy 
vtedy, keď počúvame svoju intuíciu, pretože ona je kľúčom! Ona je 
hlasom boha v našom vnútri.............. O čo viacej prípadov rezonancie 
(=zdanlivých náhod) a synchronicity sa v našom živote objavuje, tým 
viac sa približujeme našemu životnému vzoru a tým bližšie sme sami 
sebe, na našej vlastnej ceste! 
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KARMA  
 
Koľko dáte, toľko dostanete späť. Koľko zoberiete, toľko vám 
bude zobraté. Toto je zákon karmy. Karma je typ duchovného 
dlhu alebo kreditu, ktorý nahromadíme. Tento priťahuje 
skúsenosti a zážitky, kedy sa prevádza platba, ktorá je 
kompenzáciou (vyrovnaním) za minulé rozhodnutia a činy. Ak 
ste sa niekedy rozhodli pomôcť tým, čo to potrebovali, toto 
vám prinesie pozitívnu karmu a určite v budúcnosti vám bude 
táto pomoc vrátená. Ak ste niekedy niekomu nevinnému 
ublížili, to vám spôsobí negatívnu karmu a skôr alebo neskôr 
sa vám stane rovnaká bolestivá skúsenosť.  
 
Zákon karmy je často zle pochopený alebo aplikovaný 
(používaný). Niektorí ľudia ho odmietajú, pretože ho 
nesprávne vnímajú. Účelom negatívnej karmy je vám 
napomôcť porozumieť, čo ste ignorovali, keď ste sa rozhodli 
pre negatívny výber. Zmyslom takejto skúsenosti je iba naučiť 
vás alebo zapamätať si danú lekciu najhlbším možným 
spôsobom. Tí, ktorí neporozumeli karme, môžu prísť k názoru, 
že ak čelia bolestivej skúsenosti, ako napríklad byť  
zneužívaní, mali by dovoliť, aby sa tak stalo, pretože si to 
zaslúžia za predchádzjúcu spôsobenú bolesť niekomu inému. 
Je to presne naopak. Ak je daná situácia spôsob platby za 
negatívnu karmu, táto lekcia sa ráta, akonáhle porozumiete, že 
zneužitie je nesprávne (podstata skúsenosti). Vy môžete 
a musíte sa jej postaviť a ukončiť dané zneužívanie. 
 
Karma začína a končí výberom. V prípade negatívnej karmy, 
táto začína výberom (rozhodnutím) poškodiť sebe alebo 
niekomu inému. Končí rozhodnutím napraviť alebo zabrániť 
ďalšej škode. Nastáva to tak, že porozumiete problému, ktorý 
to spôsobil. Ak nie je výber (rozhodnutie), potom nie je žiadna 
karma. Takže, ak niekto je nútený proti svojej vôľi, aby 
poškodil inému, privodzuje si málo alebo žiadnu negatívnu 
karmu. Môže len ľutovať, že sa dostal do takej situácie. 
Možným príkladom sú vojaci bojujúci vo vojne, ktorí zabíjajú 
nepriateľských vojakov v boji na život alebo smrť. Spôsobili 
smrť človeku a zdá sa to byť nesprávne. Toto privodí menšiu 
negatívnu karmu akokeby boli doma a zabili svojho suseda, 
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ktorý nie je životu nebezpečný. Podobná je situácia, keď sa 
niekto dobrovoľne prihlási do armády. Toto môže privodiť 
malú negatívnu karmu, ktorá sa neskôr môže prejaviť (možno 
až v ďaľšom živote), aby na budúce spravil rozumnejšie 
rozhodnutie. Ďaľším príkladom môžu byť tzv. kati, ktorí 
vykonávajú rozsudok smrti. Oni sú tí, ktorí popravujú 
usvedčených odsúdených. Niekedy aj nevinných a falošne 
obvinených. Rozhodnutie o poprave bolo prevedené súdnym 
systémom a nie vykonávateľom. Preto im to neprivodí veľa 
negatívnej karmy. Okrem tej, ktorá je následkom ich 
rozhodnutia, že si vybrali takéto zamestnanie. 
 
Karma nahromadená počas jedného života sa môže preniesť do 
nasledujúceho. Niektoré bolestivé skúsenosti, ktoré prežívame, 
môžu mať pôvod v rozhodnutiach urobených 
v predchádzajúcich životoch. Toto je veľmi iritujúce 
(znepokojujúce) pre ľudí, ktorí si nechcú pripustiť alebo 
pochopiť, že by sme mali byť ovplyvnení rozhodnutiami, ktoré 
si dokonca ani nepamätáme. Je to ako ísť do väzenia za 
neznáme zločiny.  
 
Na jednej strane je pravda, že zabudnutím našich 
predchádzajúcich životov, môžeme tvrdohlavo opakovať 
rovnaké chyby. Avšak z druhej strany ponaučenia na základe 
negatívnych karmických skúseností, sú dostatočne prenikavé 
a plnohodnotné ich obsahom, že si nevyžadujú naše 
zapamätanie ich. Zvlášť to, čo ich spôsobilo. Takýto generický 
(rodový) spôsob učenia zabezpečí, že je to vaša duša, ktorá sa 
učí a nie mechanický aspekt vášho rozumu. Keď si mozog 
zapamätá bolestivé následky predchádzjúcich činov, ten potom 
aj zabráni opakovaniu sa podobných činov, aby zamedzil 
podobným následkom. Takýto spôsob učenia nevychádza 
z vnútra vašej duše, pretože aj zvieratá sa učia takýmto 
spôsobom. Keď takéto zviera je donútené zabudnúť svoje 
chyby, bude ich opakovať mechanicky donekonečna. Avšak 
duša to môže zvládnuť omnoho lepšie, pretože sa nespolieha 
iba na pamäť alebo naprogramovaný inštinkt, ale priamo 
a okamžite rozumie hlbšej podstate problému a koná v danom 
momente. Takže nepamätanie si toho, čo vám privodilo 
negatívnu karmu, by vás nemalo privádzať do zúfalstva. 
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Načúvanie a porozumenie vášmu vnútornému hlasu je všetko, 
čo potrebujete.  
 
Poznanie zákona karmy je dôležité z niekoľkých dôvodov. Za 
prvé: mali by ste byť viac pozorní pri vašich výberoch, slovách 
a činoch. Pretože tie môžu spôsobyť následky, ktoré sa 
eventuálne vrátia k vám. Ako teraz vplývame na svet, určí ako 
svet bude vplývať na nás. Za druhe: donúti vás to pozrieť sa 
hlbšie na vaše súčasné neodvrátiteľné životné podmienky. 
Umožní vám to lepšie porozumieť a zmieriť sa s tým, čo 
nemôžete teraz zmeniť. A za tretie: môžete ukončiť inak 
neodvrátiteľné bolestivé skúsenosti tým, že objavíte 
a využijete premárnené ponaučenia. Takto zabránite 
pritiahnutiu ďalších negatívnych zážitkov v budúcnosti. 
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Kozmológia  
 
 
 
STVORENIE A EVOLÚCIA  
 
Ako vznikol život a realita okolo nás? Pochybujem, že niekto 
dokáže úplne a presne zodpovedať na túto otázku. Ale ak by 
sme mohli zobrať do úvahy všetky fakty a pozorovania, určite 
prídeme na niečo, čo ich logicky vysvetlí a budeme mať pre 
začiatok celkom dobrú teóriu. Veda poskytuje niektoré 
odpovede, ale je sama limitovaná (obmedzená) iba na fyzické 
objekty, pričom vôbec neberie do úvahy nič, čo má niečo 
spoločné s vedomím a dušou. Nasledujúca teória berie do 
úvahy jak fyzické, tak aj duševné fakty. 
 
Ak fyzická realita je výtvorom niečoho mimo nej, potom to 
niečo musí byť nefyzické, musí to byť myseľ alebo vedomie. 
Všimnite si, ako naše sny nevytvárajú naše vedomie, ale skôr 
naopak naše vedomie vytvára sny. V snoch môžeme niekedy 
spätne  pozorovať postupnosť udalostí, až sa dostanete do 
bodu, kedy sen začal. Čo je do momentu, keď ste zaspali. 
Veda dokáže spätne vysledovať vesmír až do okamihu tzv. 
veľkého tresku, ale nie už ďalej. Pretože za týmto bodom 
hmota, energia, priestor a čas, tak ako ich poznáme teraz, ešte 
neexistovali. Ešte neboli vytvorené. To čo existovalo pred tým 
a zároveň stále pokračuje vo svojej existencii mimo fyzickej 
reality, je vedomie. Vedomie je tak nekonečné, že v sebe 
obsahuje silu vzniku všetkého, čo kedy vzniklo a má 
schopnosť vnímania (skúsenosti) všetkého, čo bolo vytvorené. 
Môžeme to nazývať božie vedomie alebo stvoriteľ. 
 
Keď zaspíme, naše vedomie sa obráti samo do seba a premieta 
pre snívajúceho celé prostredie sna. Vytvára viacero postáv 
sna, ktoré sa zdajú, že majú vlastnú myseľ, napriek tomu, že sú 
projekciou vedomia snívajúceho. Pri snívaní môže jedno 
vedomie vnímať samo seba ako oddelené bytosti. Taktiež na 
začiatku bol stvoriteľ, jedno nekonečné vedomie, ale osamelé. 
 



 50 

Naša realita bola vysnívaná do svojej existencie stvoriteľom 
tak, že môže skúmať (objavovať) svoje jediné nekonečné ja 
cez nekonečné množstvo jednotlivých vedomí. Jedno z týchto 
jednotlivých vedomí sa po dlhom procese vývoja stalo vami. 
Vaše vedomie bude rásť, naberať na skúsenostiach 
a približovať sa k dokonalosti, až kým sa spojí s nekonečným 
vedomím stvoriteľa. Potom sa vaša cesta realitou ukončí. Toto 
je len jedna z ciest z nekonečného množstva ciest, ktorými 
stvoriteľ mohol ísť, za účelom vnímania samého seba. 
 
Fyzický vesmír poskytol priestor a hmotu, aby oddelené 
vedomia mohli mať telá, v ktorých vnímajú sami seba, svet 
a jeden druhého. Ale existuje viac ako len jeden vesmír. 
V skutočnosti je ich nekonečné množstvo. Každý pre každé 
usporiadanie hmoty, pre každý moment včase. To čo vnímame 
ako vesmír, ktorý sa časom mení, je v skutočnosti sekvencia 
(postupnosť) statických vesmírov, ktoré sú trochu rozdielne od 
predchádzjúceho. Podobne ako premietanie filmu na 
premietacom plátne vytvára zdanie pohybu. Je to iba sekvencia  
statických obrazov premietaných rýchlo za sebou. 
 
Nielen že existuje vesmír pre každý moment v čase, ale tiež 
pre každú predstaviteľnú možnosť. Ak sa v nasledujúcom 
momente niečo stane, mohlo sa to tiež stať nekonečne inými 
možnými spôsobmi. Existujú milióny rozdielnych vesmírov 
pre daný moment. Teraz si predstavte všetky po sebe 
nasledujúce momenty od začiatku až po koniec času. Potom 
budete mať predstavu, koľko vesmírov existuje. Všetky tieto 
vesmiry boli uvedené do existencie vedomím stvoriteľa počas 
zrodu reality. Inými slovami, všetko čo bolo, mohlo byť alebo 
bude fyzicky existovať, už existovalo. Tieto vesmiry tvoria 
nemenný, ale nekonečne zložitý matrix možností. Môžeme to 
tiež nazvať „matrix fraktálnej reality (fractal reality matrix)“. 
Fraktály sú štruktúry, ktoré si zachovávajú svoje detaily 
(podrobnosti) a matrix (vnútornú usporiadanosť), bez ohľadu 
na to, ako zväčšíte rozlišovaciu schopnosť pohľadu na daný 
fraktál. Preto sú aj nekonečne zložité, pretože ich matrix je 
pravidelne sa opakujúce rozloženie elementov (častí) média 
(prostredia), v ktorom môže niečo rásť. 
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Ak vedomie je neaktívne, matrix fraktálnej reality zostáva 
nemenný súhrn možností. Iba myšlienka stvoriteľa. To, čo 
vdýchne všetkému pohyb, je vedomie, ktoré priebežne určí, 
ktorý vesmír sa bude v ďaľšom momente vnímať. Možno ste si 
všimli, že tok času sa zdá akokeby plynul sám od seba, bez 
vašej možnosti si vybrať ďalší moment vašej existencie. Je to 
preto, lebo už od počiatku je prednadstavené, že váš výber 
(rozhodnutie) umožní tok času, čo je spôsobené niečim, čo je 
známe ako univerzálne vedomie. Je to všadeprítomná, ale 
primitívna energia, prelínajúca sa realitou. Ako metaforu  
môžeme použiť počítačovú hru, kde univerzálne vedomie je 
počítač, v ktorom beží hra. Matrix fraktálnej reality je kód 
programu hry a my sme postavy v hre.  
 
Život nevznikol z hmoty, ale cez ňu. Hmota iba poskytuje telá 
pre energiu jednotlivých vedomí, by ich obsadili a použili ako 
nástroj pre prežitie skúseností. Čím je vedomie viac vyvinuté, 
tým zložitejšie musí byť telo, aby mu dovolilo mu prejaviť sa. 
Rastlina má jednoduché vedomie, ktoré môže existovať 
v jednoduchom tele rastliny. Naša myseľ a duša sú relatívne 
viac vyvinuté a preto vyžadujú zložitejšie ľudské telo. To nám 
dovolí väčšiu slobodu prežívania skúseností, než telo rastliny.  
 
Duša postupným naberaním skúseností eventuálne prerastie 
svoje telo a potom je povýšená k novým a zložitejším druhom 
existencie. Energia vedomia rastliny sa môže dostatočne 
vyvinúť, aby následne vyžadovala formu, ktorá sa môže 
pohybovať, aby nebola zakorenená na jednom mieste. Takže 
inkarnuje do nižšej formy zvieraťa. Domáce mačky alebo psi 
môžu dostatočne dorásť vo svojom vedomí, že ďalší raz 
inkarnujú do ľudského tela.  
 
Ľudstvo ako celok sa eventuálne vyvinie do toho, čo 
nazývame superhuman (superčlovek), mimozemšťan alebo 
anielska bytosť. Dokonca už teraz je takýto postup možný pre 
jednotlivcov, ktorí dosiahnu dostatočnú duševnú úroveň počas 
ich životov. Mnohé tzv. sväté osobnosti z našej histórie môžu 
byť príkladom. Ich múdrosť,  schopnosti a činy boli 
príkladom, čo my všetci môžeme dosiahnuť, ak budeme na 
sebe pracovať. Vedomie môže pokračovať vo svojom vývoji aj 
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bez fyzického tela. Namiesto toho existuje v pernamentnom 
(neustálom) energetickom tele, úplne oslobodené od obmedzní 
priestoru a času. V takejto podobe môže vedomie cestovať 
späť v čase a komunikovať alebo napomáhať jeho rôznym 
inkarnáciám v minulosti. Príkladom toho môže byť aj vaše 
vyššie ja.  
 
Ak to zhrnieme, možnosti poskytnuté matrixom faraktálnej 
reality sú vybrané a animované (pohybované) univerzálnym 
vedomím, za účelom vytvorenia fyzickej reality. Táto fyzická 
realita poskytuje médium (prostredie, hmotu) na vývoj života 
pre jednotlivé vedomia, ktoré prechádzajú dlhou cetou vývoja. 
Stále bližšie k splynutiu so stvoriteľom. Majte na pamäti, že 
toto všetko prebieha vo vedomí stvoriteľa. Jak fyzické teľo, 
tak aj nefyzická myseľ, sú výtvorom jeho vedomia. Hmota je 
„zamrznuté“ vedomie, zatiaľ čo myseľ je „aktívne“ vedomie.   
 
 
Poznámka prekladateľa:  
Veľmi jednoducho to zhrnul pár slovami geniálny zabávač Bill 
Hicks:  
 
„Všetka hmota vo vesmíre nie je nič iné ako energia o nízkej 
frekvencii. Všetci sme súčasťou jedného vedomia, cez ktoré 
prechádzame individuálne (subjektívne). Nič také ako smrť 
neexistuje. Život je len sen, v ktorom sme my iba predstavou samého 
seba.“ 
 

 

 
RAST K POLARIZÁCII 
 
Ľudia sa nachádzajú v rôznych štádiách vývoja. Všetci majú 
rovnaký potenciál stať sa perfektnými, ale niektorým to trvá 
dlhšie než druhým. Sú to mladšie duše, ktoré majú pred sebou 
ešte veľa učenia. Niektoré tieto mladšie duše práve postúpili 
z kráľovstva zvierat a ich prvé životy sú krátke a surové. 
Väčšina ľudstva sa nachádza niekde mezi týmito extrémami: 
zvieratá alebo superhuman (superľudia).  
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Mladé duše nie sú dostatočne schopné si uvedomiť rozdiel 
a vzťah medzi nimi a ostatnými. Takže sú náchylné vidieť 
iných skôr ako veci alebo predmety pre ich vlastné prežitie než 
ako nezávislé bytosti, ktoré majú svoje vlastné potreby. Ale 
ako sa duša postupne vyvíja z jedného života do druhého, 
stáva sa viac sebauvedomelá a eventuálne si osvojí schopnosť 
nájisť vzťah k iným a ku svetu. Majú na výber medzi ziskom 
na úkor druhých a ich manipuláciou alebo získavať cez užitok 
pre druhých tým, že im budú nápomocní. V podstate je to 
otázka sebectva verzus pochopenie, nevyrovnanosť verzus 
vnútorný pokoj, krádež verzus podeliť sa, tma verzus svetlo... 
Za negatívnu môžeme považovať službu samému sebe a  
pozitívna môže byť služba všetkým. 
 
Výber medzi negatívnym a pozitívným je neustály súhrn 
malých rozhodnutí, ktoré robíme každý z nás a každý deň. Ak 
máte pocit uspokojenia z utrpenia iných, keď prejavíte 
nenávisť, pretože niekto je iný ako vy, keď iných donútite sa 
vzdať radostí pre službu vám, toto je ztotožnenie sa 
s negatívnym. Keď vás robí šťastným rast iných, keď si 
pamätáte, že napriek rozdielnosti, všetko je prejavom toho 
istého stvoriteľa, keď sa rozhodujete na základe toho, čo je 
z dlhodobého hľadiska najlepšie pre vštekých, toto je 
ztotožnenie sa s pozitívnym. Ľudia majú v sebe dve 
protichodné sily. Jedna vás ťahá vyššie k pozitívnemu, druhá 
vás ťahá  dole k negatívnemu. Niktoré dni je jedna silnejšia 
než druhá. Čím viac danú silu poslúchneme, tým silnejšia 
bude. Takže časom je vaša duša náchyľnejšia sa viac stotožniť 
s danou siliu, pričom druhá slabne.  
 
Na vrchole ľudského vývoja sú ľudia, ktorí sú buď veľmi 
pozitívni alebo ľudia, ktorý sú zase veľmi negatívni. Tí veľmi 
pozitívni majú zlaté srdcia a múdrosť, aby účinne slúžili 
ľudstvu, zatiaľ čo tí negatívni majú zatemnené srdcia a svoju 
inteligenciu využívajú na manipuláciu ľudstva. Pri dosiahnutí 
určitej úrovne pozitívnosti alebo negatívnosti, títo ľudia 
prerastú svoju ľudskú bytosť a stanú sa niečím viac anielskym 
alebo démonickým (diabolským). Každý z nás má v sebe 
potenciál niečoho podobného. Záleží iba na tom, ktorú silu 
v nás si vyberieme, aby sa prejavila. 
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Vyššie negatíne sily  
 
 
 
Čo motivuje negatívne bytosti? Väčšinou sú hnaní hladom, 
ktorý sa dá uspokojiť iba na úkor druhých. Oni veria, že náš 
svet je o prežití a súťaživosti, kde väčšia ryba zožerie menšiu, 
kde silnejší má právo žiť na úkor slabšieho. Takže ich hlavnou 
motiváciou je byť stále silnejší a stále stúpať vyššie na 
potravinovom reťazci. Čím viac dostanú, tým viac budú 
chcieť. Potrava nie je jediná vec, po ktorej túžia. Takýto ľudskí 
predátori (dravci) sú hladní hlavne po moci, ale tiež po 
peniazoch, sexe alebo drogách. 
 
Život v tomto vesmíre je už miliardy rokov starý. Teda 
dostatočne dlhý čas, aby sa vyvinuli extrémne negatívne 
bytosti. Títo starovekí superľudskí predátori sú to, čo môžeme 
nazývať démonmi alebo negatívnymi mimozemšťanmi. 
Usilujú sa o úplnú kontrolu nad všetkým životom vo všetkých 
vesmíroch, aby sa stali bohmi reality. Oni sú tiež časťou 
nekonečného stvoriteľa (Boha), ale odmietli ho. Hľadajú 
jednotu nie v tom, aby splynuli so stvoriteľom, ale aby pohltili 
všetok ostatný život pre seba. Toto pohlcovanie nastáva cez 
neustály proces manipulácie myslí ostatných bytostí 
a konzumáciou ich duševnej energie. 
 
Keď vyššie negatívne bytosti úspešne manipulujú vašu myseľ 
a konzumujú vašu duševnú energiu, vy pri tom strácate svoju 
slobodnú vôľu a stávate sa nástrojom týchto bytostí. Môžete 
byť zneužití na manipuláciu iných, ktorí sa tiež postupne 
vzdajú svojej slobodnej vôľe. Títo zase môžu spôsobiť to isté 
iným. Spomente si, ako upíri premieňajú svoje obete na 
upírov. Takýmto spôsobom negatívne bytosti vytvárajú veľké 
hierarchie (štruktúry ovládania),  kde jedna úroveň sa živý na 
úrovni pod ňou, zatiaľ čo zároveň slúži ako potrava pre úroveň 
nad ňou.  
 
Ak by nebolo dosť jednotlivcov, ktorým napomáhajú pozitívne 
sily a ktorí sú si vedomí tejto manipulácie, potom negatívne 
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hierarchie by mohli ovládnuť celú realitu. Avšak nie každý 
načúva pozitívnym silám. Tí, ktorí sa nechali zmanipulovať, sú 
postupne absorbovaní (vtiahnutí) do negatívnej hierarchie. 
S najväčšou pravdepodobnosťou polovica rozvinutého života 
v tomto vesmíre je negatívna a druhá polovica je pozitívna. 
Existuje rovnováha medi nimi, ale pomer sa mení časom 
a podľa danej lokality vo vesmíre. Niektoré planéty alebo 
oblasti galaxií sú vysoko negatívne a iné vysoko pozitívne. 
Zem sa nachádza v zmiešanej oblasti, kde rovnováha moci sa 
mení v častých cykloch. 
 
 
 
ENERGETICKÉ FARMY  
 
Tak ako pestujeme obilniny a hospodárske zvieratá na 
farmách, tak isto negatívne sily pestujú na farmách ľudí a iné 
inteligentné bytosti,  za účelom získavania ich duševnej 
energie a biologického materiálu. Pre nich sme iba dobytok, 
ktorý treba využiť. Trpezlivo cestujú po vesmíre a skúmajú 
jednotlivé galaxie. Následne vytvárajú alebo zotročujú pre 
nich vhodné civilizácie, aby slúžili ako ich zdroje. V mnohých 
ohľadoch je zem takouto farmou, na ktorej negatívni 
mimozemšťania a negatívne sily žnú našu duševnú energiu. 
 
Znie to hrozne, ale treba si uvedomiť, že sú spôsoby, ako sa 
oslobodiť od odsávania energie. Život na zemi je 
prirovnateľný škole alebo hre slúžiacej tiež pozitívnym 
cieľom. Takže  nádej existuje. Je to len otázkou poznania, ako 
fungujú negatívne sily. Na základe tohoto poznania si vedieť 
vybrať viac pozitívne možnosti a alternatívy než to, čo je nám 
dennodenne ponúkané. Taktiež byť viac zruční v odhaľovaní 
pokusov o manipuláciu, zradu, zneužitie a ovládanie. 
 
Aby sme porozumeli energetickej farme, musíme rozumieť 
duševnej energii, ktorá nám dáva život a tvorivosť. Je to 
palivo, ktoré poskytuje vašej duši výrazové prostriedky cez 
vaše telo. Palivo, ktoré vás poháňa k vyšším ideálom, palivo 
ktoré vám dovolí prispieť zmysluplným spôsobom vášmu 
okoliu. Keď máte málo duševnej energie, nič sa vám nechce, 
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cítite sa unavení a ste ľahko podtrážditeľní alebo sa necháte 
ľahko presvedčiť. Ak si dobre pospíte počas noci, zhlboka 
dýchate, meditujete, zdravo sa stravujete alebo sa necháte 
inšpirovať novými ideami, takýmto spôsobom si nabíjate vašu 
duševnú energiu na rôzne možné úrovne. Avšak život strávený 
každodenným vysávaním duševnej energie si vyberie svoju 
daň. Ľudia ktorí majú negatívny prístup, málo spávajú a sú vo 
svojom živote často ponižovaní, môžu duševne zakrpatieť ešte 
pred 40-tym rokom svojho života. Stávajú sa prázdnym 
obrazom predchádzjúceho samého seba. Stratili iskru v ich 
očiach, nemajú záujem spraviť čokoľvek nové a zmysluplné, 
pričom strávia zbytok ich života akoby slimačou jazdou na 
autopilota. 
 
Na začiatku života sa narodíme so základnou zásobou 
duševnej energie, ku ktorej sa buď pridáva alebo odoberá 
energia v závislosti od toho, čím prechádzame životom. 
Vačšina duševnej energie sa znovunabije počas spánku, keď 
naše eterické telo „otvára svoje póry“ a ako špongia nasáva 
energiu priamo od stvoriťeľa, ktorý ju vyžaruje zdarma 
z každého bodu priestoru po celom vesmíre. Akonáhle je 
v nás, stáva sa surovou energiou, ktorá nás udržuje bdelých 
počas dňa až dokiaľ sa nevyčerpá a my začneme byť ospalí. 
Emócie sú produktom tejto surovej energie, ktoré sa 
premieňajú do kvalitatívne iného štádia. Pozitívne emócie ju 
premenia do energie o vysokých frekvenciách (vibráciach) a 
negatívne emócie ju zase premenia do energie o nízkych 
frekvenciach.  
 
Negatívne bytosti, ktoré sme v predchádzjúcom nazvali ako 
superhuman (superľudia), operujú (prežívajú) na nízkych 
frekvenciách a preto sú udržovaní pri živote energiou s 
nízkymi frekvenciami. V skutočnosti ich nízka frekvencia im 
znemožňuje ľahký prístup k energii poskytovanej priamo od 
stvoriteľa, ako je to umožné nám. Oni namiesto toho sú 
donútení ju odoberať od nás. Z tohoto dôvodu je ich 
požiadavkou, aby sme my prežívali negatívne emócie, čím sa 
naša surová energia premení na negatívnu energiu o nízkej 
frekvenii, z ktorej sa oni živia. Keď nás prepadne zúfalstvo, 
nenávisť, utrpenie alebo strach, dočasne sa ponoríme do 
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nízkych vibrácíí a strácame energiu v prospech týchto bytostí. 
Takáto skúsenosť je pre nás zvlášť vyčerpávajúca, pretože 
dočasné zníženie vibrácií tiež obmedzuje tok energie, ktorú 
prijímame priamo od stvoriteľa. Nielen že strácame energiu, 
ale je nám tiež dočasne obmedzené znovunabíjanie. 
 
Energiu tiež vydávame, keď prežívame pozitívne emócie. Nie 
je to až tak škodlivé, nakoľko byť pozitívne naladený znamená 
zvýšiť svoju frekvenciu. Tým sa zároveň silnejšie prepojíme 
s energiou poskytovanou priamo stvoriteľom a tým aj zvýšime 
príjem surovej energie. Dokonca aj keď bdieme. Preto ak sme 
v dobrej nálade, tak sa usmievame, príjemne sa nám pohybuje 
a chce sa nám spievať. To nás doslova nabíja „životom“. 
Negatívne bytosti nemôžu ľahko konzumovať energiu 
vo vykých frekvenciach. Ak sme dobre naladení a v dobrej 
nálade, to je najlepší spôsob ako zabrániť strate energie v ich 
prospech. Avšak keď sme prehnane nadšení pre nejaké 
sebecké očakávania alebo túžby, je to jeden z mála príkladov, 
kedy pozitívne emócie nám odčerpávajú našu dennú dávku 
surovej energie. Pritom naše nízke úmysly obmedzujú naše 
spojenie so stvoriteľom.  
 
Okrem odoberania nešej energie cez negatívne emócie, tieto 
negatívne bytosti môžu tiež nasávať našu surovú energiu 
priamo, pokiaľ sú splnemé dve podmienky. Prvá podmienka 
je, že naše energetické telo musí mať „otvorené“ póry, čím sa 
stane energia v nás prístupná zvonka. Toto nastáva keď sme 
bdelí, ale zároveň v stave tranzu. Podobne ako keď sme tzv. 
mimo zmyslov. Druhá podmienka je, keď negatívna bytosť 
alebo nejaká osoba, cez ktorú je schopná negatívna bytosť 
operovať, sa nachádzala v dostatočnej blízkosti. Takto sa 
napojí cez naše eterické prepojenia a nasáva surovú energiu. 
 
Ľudia, cez ktorých môžu negatívne bytosti nasávať energiu 
z iných, nie sú si vedomí, že slúžia ako „trubička (slamka) na 
pitie“. Zostávať v prítomnosti takejto osoby, nám spôsobí 
rýchle vyčerpanie. Často po takejto skúsenosti máme silnú 
túžbu si pospať. Nikdy by sme nemali byť v prítomnosti 
nasávača energie. Treba byť mentálne (vedome) pozorní 
a povedať si v duchu sám sebe, že akýkoľvek pokus 
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o nasávanie energie bude neúspešný. Toto udrží naše 
energetické telo pevné a ochránené. Buďme si vedomí 
takýchto skutočností. Snaha o ochranu je veľmi dôležitá a tým 
účinnejšia, čím viac sa nám podarí udržiavať si dobrú náladu 
a pozitívny postoj.  
 
Nie každý, kto slúži ako nasávač energie (energetický parazit), 
je pod kontrolou negatívnych bytostí. Niektorí jednoducho 
absorbujú (nasávajú) energiu sami pre seba. Takýto jedinci si 
pravdepodobne osvojili tento zvyk bez toho, aby si toho boli 
vedomí. Možno boli niekedy v minulosti zneužívaní alebo bola 
zanedbaná ich citová výchova. V detstve dostatočne nepocítili 
pocit lásky a boli ignorovaní. Tým, že upútavajú pozornosť 
iných, sa cítia lepšie, čo je v skutočnosti spôsob kradnutia 
energie. Ako to funguje? Takéto osoby nás vždy žiadajú o náš 
čas a úsilie (energiu), pomoc alebo radu, bez toho, aby sa 
v skutočnosti niečo naučili alebo vnútorne rástli pri takomto 
kontakte s nami. Taktiež to môžu byť najhlasnejší a najviac 
vyrušujúci ľudia z danej sociálnej skupiny. Vždy chcú mať 
slovo a vyrušujú iných, aby im bola venovaná pozornosť 
a teda aj energia iných. Nech je to akýkoľvek z vyššie 
spomínaných prípadov, takýto ľudia sú energetickí upíri, či už 
sú si toho vedomí alebo nie. Pokiaľ sa nenaučia nájsť šťastie 
bez toho, aby upozorňovali na seba, budú neustále pokračovať 
v takomto konaní. Tým, že zostaneme pozorní a s vnútornou 
snahou o ochranu, zabránime takýmto ľuďom pri ich 
prípadnom nasávaní našej energie. Ak už nevidíme inú 
možnosť, jednoducho odídme a fyzicky sa vzdialme od 
takýchto ľudí, keď sa nám zdá, že si nás príliš vyžadujú alebo 
nebodaj nás komandujú. Na túto tému sa bude podrobnejšie 
písať ešte v nasledujúcich kapitolách. 
 
Môžeme si dať otázku, či negatívne emócie majú vôbec nejaký 
zmysel? Či je správne, že sa cítime smutní, keď nám zomrie 
domáce zviera alebo nahnevaní keď nám  niekto ublíži. Keď 
máme strach v nebezpečenstve. Tým, že máme pocit smútku,  
napomáha nám to spomenúť si na príjemné spomienky 
a rozoznať hodnotu vo veciach, ktoré sme predtým brali ako 
samozrejmé. Ale pozor, smútok nás môže naviesť k 
sebapoškodzovaniu, predčasnému  vzdávaniu sa prekonávať 
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prekážky alebo úplné opúšťanie sa samého seba. Hnev nás 
môže motivovať k náprave nespravodlivosti. A to buď 
rozumným spôsobom alebo nás môže zaslepiť, čím spravíme 
niečo, čo nás dostane napríklad do väzenia. Strach nás môže 
upozorniť na nebezpečenstvo a zrýchliť naše schopnosti 
a reakcie na odvarátenie ho. Starch nás môže donútiť vidieť 
nebezpečenstvo tam, kde žiadne nie je (tzv. paranoja). Takže 
ak nás naše emócie nasmerujú ku konštruktívnym činom 
a správaniu, potom tieto emócie sú oprávnené. Ale ak dané 
emócie majú za následok deštrukčné činy a násedky, potom 
z dlhodobého hľadiska tieto nie sú správne a oprávnené. 
 
Dokonca aj keď sú negatívne emócie na mieste, ich prežívanie 
uvoľňuje energiu, ktorú konzumujú negatívne bytosti. Za 
normálnych okolností je to v poriadku. Tak ako vyhodené 
odpadky z kuchyne sú následne skonzumované červami. 
Každá životná lekcia, ktorú prežijeme, si vyžaduje emócie, 
nakoľko je to nevyhnutný výdaj energie, aby sa táto lekcia 
hlboko vpečatila do našej duše. Negatívne emócie nám 
pomáhajú sa učiť, ale rovnaké lekcie môžu byť naučené lepšie 
pomocou pozitívnych skúseností a emócií. Je vhodnejšie ak 
dokážeme porozumieť a reagovať na  lekciu skôr kľudne 
a svižne, než aby sme dovolili nechať danú skúsenosť rozvinúť 
sa do takej miery, že nám privodí bolesť a utrpenie. Z tohoto 
dôvodu je pre negatívne bytosti najvýhodnejšie, keď my 
zostávame hlúpi a slepí čo možno najviac. Tým budeme 
nevyhnutne prežívať omnoho viac bolestivých skúseností, až 
konečne pochopíme a poučíme sa. Čim sú negatívne 
skúsenosti početnejšie a intenzívnejšie, tým viac nás to stojí 
energie pri poučení sa z takejto lekcie a o to viac môžu žať 
energiu negatívne bytosti. Sú ako obsluha mýtnych stanovíšť, 
keď je nám účtovaný poplatok za prechod cez ich cestu. 
Navyše nás vyrušujú a snažia sa nás zmiasť, aby sme stále 
dookola išli po danej ceste. My sa usilujeme nájsť východ, 
pričom pri každom prechode zaplatíme nevyhnutné mýto 
(energetický poplatok). 
 
Ak to zhrnieme, negatívne bytosti môžu odčerpávať našu 
duševnú energiu tým, že sa priamo napoja na naše eterické 
telá, za účelom zbierania surovej energie. Alebo tým, že 
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prežívame negatívne emócie počas našich životných 
skúseností. Nútia nás prejavovať negatívne emócie 
deštruktívnym spôsobom a následné dôsledky z toho 
vyplývajúce nám prinášajú viac utrpenia. Snažia sa oddialiť 
celkové ponaučenie zo životných skúseností tým, že 
prirodzene množia bolestivé skúsenosti. Tieto si daný jedinec 
zapamätáva a postupne prichádza k porozumeniu životných 
ponaučení. 
 
Existuje ďaľší spôsob, ktorý spôsobí prejavenie negatívnych 
emócií bez akéhokoľvek produktívneho dôvodu. Keď 
pozeráme v televízii správy a rozčúlime sa nad vecami, 
s ktorými nemôžeme nič robiť. My tým strácame energiu pre 
nič. Keď pozeráme filmy a sme extrémne vystrašení alebo 
smutní, strácame energiu iba kôli filmu. To isté platí, keď sa 
necháme uniesť športovými prenosmi a počítačovými hrami. 
Keď sa hádame pre nič, iba z dôvodu nedorozumenia. Naša 
energia sa tiež stráca pre nič. Keď v našej hlave stále dookola 
rozmýšľame nad fiktívnymi (vykonštruovanými) argumentami 
pravdepodobných konfliktných situácií. Keď sme neustále 
ponorení do mentálneho vnútorného rozhovoru. Tiež strácame 
energiu pre niečo čo dokonca ani nie je reálne  alebo 
neexistuje. Aj preto negatívne bytosti zase dostanú, čo chceli. 
Toto je pravdepodobne hlavný spôsob získavania energie od 
ľudí. Cez narúšanie nášich emočných stavov a vytváranie 
falošných ilúzií, čo spôsobuje nechcený výdaj energie. 
Dokonca nedostaneme ani žiadnu novú životnú skúsenosť. 
 
Čo je zlé na tom, keď strácame energiu? Veď stačí iba zaspať 
a zobudiť sa s lepším pocitom. Ak je vašim cieľom iba 
premotať sa životom, mať za sebou ďalší deň v práci alebo 
v škole, potom je dostatočné to, čo získate znovunabitím počas  
spánku. Viac energie je však potrebnej na to, aby ste boli 
skutočne duševne posilnení, aby ste sa oslobodili 
z energetickej farmy. Za týmto účelom je treba „akumulovať 
(nazhromažďovať )“ energiu aj počas dňa. Ľudia nemajú 
superschopnosti ako sú napríklad čítanie mysle, videnie 
eterických energetických polí, schopnosť levitovať (vznášať 
sa), liečiť seba alebo iných, stať sa neviditelnými alebo 
prechádzať cez steny, pretože im chýba nevyhnutná energia 
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a uvedomenie si toho. Ak budete pozorní a bdelí počas dňa, to 
vás donúti konečne fungovať ako človek. Oslobodenie sa spod 
kontroly negatívnych bytostí si vyžaduje, aby ste sa stali viac 
ako len človek. Za týmto účelom budete potrebovať viac 
energie než normálny človek. Je potrebné ústrážiť samého 
seba proti všetkým spomenutým spôsobom odsávania energie∗∗∗∗. 
Zároveň zvyšovať vaše vibrácie povyšovaním nálady 
a vedomia, za účelom zvýšenia príjmu energie od stvoriteľa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
∗ John Baines, Theun Mares, Carlos Castaneda, Franz Bardon, Boris Mouravieff, Rudolf Steiner, 
Dion Fortune 
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Mimozemšťania 
 
 
 

Podľa modernej vedy, ľudia sa prirodzene vyvinuli na zemi 
z ľudoopov (opíc), aby sa stali najinteligentnejším  druhom na 
tejto planéte a možno aj v tomto vesmire, pretože doteraz sa 
nedokázal žiadny inteligentný život niekde inde. Avšak pravda 
je úplne iná. Nie sme vo vesmíre sami, nie sme 
najinteligentnejší druh a na zemi sme sa nevyvinuli 
prirodzeným spôsobom. 
 
Nespočetné množstvo civilizácií mimozemšťanov obýva túto 
galaxiu. Mnohé civilizácie sú o milióny rokov staršie než tá 
naša. Vysoko pokročilí mimozemšťania navštevovali túto 
planétu počas dlhého obdobia. Niektorí sú zodpovední za 
vznik ľudského života na zemi a iných vhodných planétach. 
To znamená, že ľudstvo dokonca ani nemá svoj pôvod na 
zemi. Technicky povedané, my sme tiež mimozemšťania, ale 
žijeme tu už tak dlho, že si myslíme presný opak. 
Mimozemšťania stále obývajú túto planétu, pričom žijú na 
svojich základniach skrytých hlboko v podzemí pod vodou 
alebo vo nútri hôr. Cestujú neviditeľnými loďami, 
podzemnými tunelmi alebo cez teleportačné brány (stargate – 
hviezdne brány). 
 
Na zemi je prinajmenšom 50 rozdielnych druhov 
mimozemšťanov, ale len niekoľko z nich je vysoko 
negatívnych alebo vysoko pozitívnych. Tak ako už bolo 
spomenuté v predchádzajúcom, mimozemšťania využívajú 
ľudstvo ako svoj prirodzený zdroj. Neutrálni mimozemšťania 
tu poväčšinou len žijú, pozorujú a učia sa. Pozitívni 
mimozemšťania majú záujem o pomoc jednotlivcom, aby sa 
oslobodili od energetickej farmy a stali sa superhuman 
(superľudia). V skutočnosti sú veci omnoho komplikovanejšie, 
nakoľko každá jedna frakcia (skupina, druh,) mimozemšťanov 
má viacero cieľov. Podstata je v tom, že negatívni 
mimozemšťania majú hlavne snahu využiť nás a pozitívni sa 
nám snažia pomôcť. Najčastejšie typy mimozenšťanov, ktoré 
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sa pravidelne objavujú sú: šediví (grays), jašteričí alebo hadí 
(reptilians), mantids (druh pripomínajúci modlivku) a severský 
typ (nordics)∗∗∗∗. Šediví sú malé biorobotické bytosti s dlhými 
rukami, bledou pokožkou a tmavými veľkými očami. Jašteričí 
sú vysoké inteligentné bytosti s úzkymi vertikálnimi (zvislími) 
zreničkami ako jašter alebo mačka a s pokožkou podobnou 
hadom alebo krokodýlom. Mantids sú ľudskej veľkosti 
a vyzerajú ako modlivky (modliaca sa postava). Severské typy 
sú nerozoznateľní od ľudí, ale väčšinou sú viac svalovití, vždy 
s blond vlasmi a svetlými očami. 
 
Nie je možné povedať, že jeden druh mimozemšťanov je 
absolútne pozitívny a iný je len negatívny. V rámci jednoho 
druhu môžu byť príklady oboch, ale pre niektoré druhy je ich 
orientácia viac jednoznačná než u druhých. Napríklad šediví  
nie sú jedinečný druh bytostí so slobodnou vôľou. Skôr sú to 
geneticky vytvorené a naprogramované pracovné bioroboty. 
Ich tvorcami sú jašteričí mimozemšťania. Nakoľko iba 
negatívni mimozemšťania využívajú otrokov, znamená to, že 
pravdepodobnosť existencie pozitívnych šedivých je prakticky 
nulová. Jašteričí (reptilians) sú jednou z hodností v rámci 
hierarchie starodávnej ríše, ktorá porazila a zotročila množstvo 
svetov. Postupom času táto ich aktivita úplne potlačila veľkú 
časť ich pôvodnej osobnosti (charakteru a individuality). To 
má za následok veľmi nízku schopnosť empatie (vcítenia sa). 
Takže väčšina jašteričích sú dnes súčasťou negatívnej frakcie. 
Pozitívní jašteričí sú v menšine. Oddelili sa od negatívnej 
skupiny, aby využili svoju moc a schopnosti k oslobodeniu 
namiesto manipulácie. Severské typy (nordici) majú viac 
slobodnej vôľe a možností než jašteričí, nakoľko sú viac 
starodávna a dokonalejšia rasa. Asi polovica severského typu 
mimozemšťanov je negatívna a druhá polovica pozitívna. Tí 
negatívni vládnu nad jašteričími a fungujú ako ich temní 
vládcovia, ktorí sú vlastnení alebo ovládaní démonickými 
bytosťami. Pozitívni (nordici) sú rovnako mocní, ale sú 
v službách stvoriteľa, ako jeho boží bojovníci. 
 

                                                 
∗ Len veľmi málo zdrojov popisuje vyššie spomenuté druhy mimozemšťanov presne. Hľadajte na 
internete podľa nasledujúceho: Allies of humanity, Cassiopean transcript, David Jacobs, Eve Lorgen, 
Karla Turner, Blue planet project, Cosmic awarness, RA material, Alien Digest, Phil Schneider. 
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VYŠŠIE DIMENZIE  
 
Spomínaní mimozemšťania nie sú fyzickí v takom zmysle ako 
my. Môžu sa dematerializovať (znehmotniť) a prechádzať 
fyzickými prekážkami, cestovať v čase, levitovať (vznášať sa), 
hýbať predmetmi svojou mysľou, ukazovať sa nám v ich 
eterickom stave (bez fyzických tiel), telepaticky k nám 
prehovoriť a vstupovať do našej mysle a do našich snov. Toto 
sú schopnosti, ktoré sa stávajú prístupné aj pre superhuman 
(superľudí). Tito mimozemšťania sú vysoko pokročilí, pretože 
sa nachádzajú (žijú) vo vyššej dimenzii (vo vyšších 
vibráciach) a niekedy prechádzajú do našej reality∗∗∗∗. Aby 
vstúpili do nášho sveta, tieto vyššie dimenzionálne bytosti 
musia samých seba zamerať (preladiť) do úzkeho rozsahu 
vibrácií, za účelom preniknúť do našej dimenzie (do reality 
našich vibrácií). Inak zostávajú pre nás neviditeľní. My sme 
ako ryby v akváriu, ktoré nie sú si vedomé, že ich pozorujú 
bytosti mimo akvária. Ak niektorá z nich chce dať svoju 
prítomnosť najavo, zaklope na sklo alebo ponorí svoj prst do 
vody.  
 
Technicky povedané, negatívne bytosti existujú pod našou 
dimenziou (vibráciou, frekvenciou), aj keď hovoríme, že 
prichádzajú z vyššej dimenzie. Pre lepšie porozumenie, 
predstavte si plochu (rovinu) stola, ktorá má dve dimenzie 
(dĺžku a šírku), zatiaľ čo priestor pod a nad stolom má tri 
dimenzie (dĺžku, šírku a výšku). Naša realita je v podstate 
plocha obklopená negatívnou a pozitívnou 
vyššiedimenzionálnou realitou. Negatívne bytosti s ich 
nízkymi vibráciami duše sa nachádzjú pod touto plochou a nad 
sa nachádzajú pozitívne bytosti s ich vysokými vibráciami 
duše. Negatívne bytosti musia spotrebovať oveľa väčšie 
množstvo duševnej energie, aby mohli preniknúť do našej 
reality, zatiaľ čo pozitívne bytosti len jednoducho „zoskočia na 
návštevu“. 
 

                                                 
∗  Ultra terrestrial, transdimensional beings, interdimensional entities, fourth density, ... 
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Jašteričie bytosti (reptiliani) v ich prirodzenom stave sa 
nachádzajú v ich prirodzenej realite vibrácií (tzv. eterickej 
úrovni), kde čas a realita je viac plynulá a ovládateľná ich 
vedomím. Môžu zmeniť svoje vibrácie a stať sa dočasne 
fyzickými ako my, ale spotrebovávajú pri tom veľké množstvo 
svojej energiu. Preto dávajú prednosť zostávať v ich 
prirodzenom prostredí,  čím šetria svoju energiu. Šediví 
(grays) sú navrhnutí tak, aby operovali v našej realite, zatiaľ čo 
sú telepaticky ovládaní z vyššej dimenzie. Okrem toho, že sú 
umelými inteligentnými biorobotmi, tiež sú ovládaní na diaľku 
ako sondy, cez ktoré môže operovať jašteričia bytosť. 
Takýmto spôsobom môžu jašteričie bytosti zostať v ich 
dimenzii a stále na diaľku interagovať (pôsobiť) na nás. Pre 
severanov (nordikov) je jednoduchšie zostávať v našej 
dimenzii, nakoľko sú relatívne mocnejší. 
 
Byť vyššie dimenzionálnou bytosťou prináša mnoho výhod, 
ale aj  nevýhod. Ako výhoda je, že ich eterická technológia je 
viacdimenzionálna a schopná operovať mimo konceptu 
chápania nášho času. Takže jašteričí môžu simultánne 
(súčasne) manipulovať našu možnú minulosť, sučasnosť 
a budúcnosť. Je to ako byť v helikoptére a vidieť všetky cesty 
a ulice mesta pod vami, zatiaľ čo niekto v aute na ceste vidí 
len ulicu pred sebou. Sú schopní vytvoriť veľmi komplikované 
a ďaleko siahajúce manipulácie, ako napríklad zmeniť 
minulosť len malým spôsobom, aby ovplyvnili výber alebo 
rozhodnutie, ktoré pravdepodobne spravíme v sučasnosti. 
Negatívni mimozemšťania nevedia aké rozhodnutie alebo 
výber spravíme a nemôžu zmeniť rozhodnutia, ktoré sme už 
spravili. Oni môžu vidieť a zmeniť len všetko ostatné okolo 
nás.  
 
Nevýhodou je, že ich eterický stav existencie im nedovolí 
ľahko narušiť našu slobodnú vôľu. Nemôžu použiť silu, aby 
prekonali naše rozhodnutia, nakoľko sila je vlastnosťou 
fyzickej existencie. Stále ale môžu prekrútiť okolnosti našich 
rozhodnutí, čím vytvoria tlak na nás, aby sme sa rozhodli pre 
niečo zlé pre nás a dobré pre nich. Deje sa to prekrútením 
minulosti, aby vytvorili problémy v súčasnosti, pričom 
zároveň pozerajú dopredu, aby videli, čo by sme 
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pravdepodobne urobili. Telepaticky manipulujú najslabšie 
mysle (osobnosti) okolo nás, čím môžu vytvoriť negatívne 
a umelé synchronizácie. Pomocou takýchto nástrojov môžu 
manipulovať myseľ jednotlivca a tak donútiť duše trpieť. To 
znamená žať energiu z energetickej farmy, ktorú riadia 
a obsluhujú. 
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Pôvod ľudstva 
 
 
 
Ľudia sa nevyvíjali prirodzene na tejto planéte. Po milióny 
rokov sa prirodzene vyvíjali len rôzne druhy primátov, ktoré 
vedci považujú za našich predkov. Ale začalo to pred niekoľko 
sto tisíc rokmi, keď vyvinuté skupiny mimozemšťanov začali 
geneticky modifikovať tieto primitívne ľudoopy, aby sa stali 
viac inteligentnejšími a zručnejšími. Aby ich mohli využiť ako 
pracovnú silu, ako otrokov. Od daného obdobia, tieto 
vylepšené druhy boli vylepšované znova a znova, čím sa 
stávali menej podobní ľudoopom a viac sa začínali podobať 
mimozemšťanom. Iné mimozemské skupiny previedli ich  
vlastné modifikácie. Vytvorili sa tak vlastné jedinečné typy 
ľudí, tým že sa do nich vkladali gény niekoľkých rozdielnych 
mimozemských rás. Toto viedlo k veľkej diverzifikácii 
(rozdielnosťam) ľudského druhu. Tým vznikli rozdielnosti vo 
farbe pokožky, typu vlasov a iných menej očividných 
charakteristík. 
 
Mimozemšťania geneticky vytvorili ľudstvo. To znamená, že 
vytvorili iba naše telá, ale nie naše duše. Duša pre svoje telo je 
ako vodič pre svoje auto. Keď automobilka vyrobí nový 
model, vodič môže presadnúť to takéhoto nového modelu auta. 
Vodiči teraz jazdia v automobiloch, ktoré vyzerajú veľmi 
rozdielne od modelov spred sto rokov. To isté platí pre naše 
telá, ktoré si obliekajú naše duše. Sú omnoho rozdielnejšie 
oproti tým, ktoré si obliekali pri počiatku ľudstva. Dnešné 
rozdielne rasy ľudí, ktoré môžeme vidieť, majú pôvod 
od rozdielnych skupín mimozemšťanov, ktoré ich vytvorili, 
aby vyhovovali rozdielnym prostrediam a cieľom. 
V skutočnosti bieli ľudia s bledými vlasmi a očami nemali 
pôvodne žiť na zemi, ale boli vytvorení, aby existovali na 
vzdialenejších planétach od slnka, kde nie je tak jasné denné 
svetlo. Jedna teória  prakticky dokazuje, že existovala planéta 
medzi marsom a jupiterom, ktorá bola zničená v dávnej 
minulosti. Svedčí o tom aj pás asteroidov, ktorý sa nachádza 
na jej pôvodnom orbite (obežnej dráhe) a ktorého pôvod sa 
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vysvetluje rozpadom pôvodnej planéty v dôsledku kozmickej 
zrážky s iným vesmírnym telesom. Pôvodní obyvatelia 
s bledou pokožkou boli donútení evakuovať (odísť) k ďalšej 
najvhodnejšej  planéte. A to buď k Zemi alebo Marsu. 
Objavenie sa biekych ľudí v histórii ľudstva nastalo tak rýchlo, 
že prirodzená evolúcia to nie je schopná vysvetliť. Nakoľko 
toto nie je ich prirodzená planéta, bieli ľudia trpia väčšími 
zdravotnými problémami (citlivosť na svetlo, akné, spálenie 
pokožky od slnka, atď.), než ostatné rasy vhodnejšie pre 
zemské prostredie. To najdôležitejšie je, že humánne bytosti 
existujú po celej galaxii. Rozdielnosti sú v ich vonkajšom 
výzore a vrodených schopnostiach, ktoré závisia od toho, ktorá 
skupina mimozešťanov ich vytvorila. 
 
Zatiaľ čo niektoré ľudské duše nachádzajúce sa v súčasnosti 
v ľudkých telách na tejto zemi majú svoj pôvod vo zvieracej 
ríši len z nedávnej minulosti alebo súčasnosti, iné duše sú 
dokonca staršie než samotná existencia ľudského druhu. To 
platí pre všetky ľudské rasy na tejto planéte bez vínimky. Tieto 
staroveké duše kedysi existovali vo vyššom a menej fyzickom 
stave, ale rozhodli sa zostúpiť do hustejšieho ľudského tela, za 
účelom získania nových skúseností. Rozhodli sa čeliť náročnej 
vyzve, byť vo fyzickej forme. Cenu, ktorú zaplatili, bolo že 
zabudli kto v skutočnosti sú. Žili v primitívnych a násilných 
podmienkach po stovky životov na tejto planéte, slúžili ako 
otroci a zdroj duševnej energie pre negatívne skupiny 
mimozemšťanov, ktoré vytvorili tieto fyzické telá. Dnes sa 
nachádzame v období, kedy tieto starodávne duše majú 
konečne šancu získať späť svoju pôvodnú identitu a moc 
nazad, spolu so všetkými dodatočnými znalosťami a silou, 
ktorú získali tým, že boli tak dlho ľudmi. To najdôležitejšie čo 
získali, je múdrosť a schopnosť posudzovať, rozmýšľať 
a rozoznať rozdiel medzi pravdou a zradou. Niečo čo neboli 
schopní pred tým, ako vstúpili do ľudskej formy. Predtým boli 
izolovaní a naivní ako nevinné a príliš ochraňované deti. 
 
Toto je jeden z výkladov príbehu o Adamovi a Eve. Dvaja 
nevinní ľudia (starodávne duše), ktorých „had“ (reptilian) 
zlákal, aby jedli zo stromu poznania (príležitosť naučiť sa 
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schopnosti posúdenia). Následne boli vyhnaní z raja (vyššia 
eterická existencia) do divočiny (fyzická existencia). 
 
ZNOVUZRODENIE CIVILIZÁCIE  
 
To čo dnes akceptujeme ako históriu ľudskej civilizácie, siaha 
späť do minulosti nie viac ako desať tisíc rokov.   Začína sa 
písomnosťami zaznamenanými na hlinenných tabuľkách 
starodávnymi kultúrami blízkeho východu, známymi ako 
sumerská a neskôr babylónska ríša. Žiadne významné 
písomnosti nemáme k dispozícii z obdobia pred týmito 
kultúrami. Takže sa predpokladá, že pred viac ako desať tisíc 
rokmi ľudia boli primitívnymi lovcami a zberačmi. Následne 
sa začali usadzovať v osadách a mestách. Učili sa 
poľnohospodárstvu a chovu domácich zvierat. Táto verzia 
histórie, ktorá sa učí v školách, je tragicky a nebezpečne 
neúplná. 
 
Tisíce rokov pred tým, ako sa objavili Sumerovia (dnešný 
Irak), rozkvitala vyvinutá civilizácia nazývaná Atlantída∗. 
Rozliehala sa na niekoľkých kontinentoch a ovládala 
technológiu dokonca ešte  viac sofistikovanejšiu (modernejšia, 
prepracovanejšia), než je dnes tá naša. Ako táto rozvinutá 
civilizácia skolabovala a zdegradovala na primitývnych lovcov 
a zberačov, ktorí sa neskôr vyvinuli do starých vyššie 
spomínaných kultur? Atlantída bola zničená devastačnou 
globálnou katastrófou. Legenda hovorí, že kontinent Atlantídy 
bol zaplavený, ponoril sa do oceánu ako trest za to, že boli 
skorumpovaní a diabolskí. Vrcholky hôr sa stali ostrovmi 
obklopenými vodou, ku ktorým priplávali lode tých, čo sa 
zachránili. Tí čo prežili, použili znalosti a technológiu, ktorú 
zachránili, aby vybudovali nové sídla a začali ľudskú 
civilizáciu od znova. Avšak tieto ich znalosti a technológie 
boli počas niekoľkých generácií zabudnuté a stratené z dôvodu 
vnútorných rozbrojov a častej migrácie. Rôzne regióny sa stali 
domovom rôznych skupín, pričom každá prežívajúca skupina  
zostala izolovaná od ostatných. Niektoré skupiny degenerovali 
rýchlo a iné zase rástli do rozvinutej úrovne, čím boli 

                                                 
∗ Graham Hancock 
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zatiahnuté do vojen, vnútorných a vonkajších rozvratov alebo 
chorôb. 
 
Zásadná príčina rozdelenia bola v tom, že sofistikovanejšia 
menšina prežitých si zachovala svoje vyššie znalosti 
a technológiu, pričom ostatné skupiny prežitých degradovali 
do primitívnych kultúr. Sofistikovaní sa ukryli a žili 
v podzemných bázach, jaskyniach, vzdialených horách 
a masívnych pevnostiach. Týmto si zabezpečili dostatok času, 
aby spolupracovali s nápomocnými skupinami 
mimozemšťanov, krorí im pomohli vytvoriť a implementovať 
(uviesť do života) dlhodobý plán prebudovania novej ľudskej 
civilizácie. Keď boli pripravení, začali navštevovať a učiť 
primitívnu väčšinu, ako obrábať zem a zdomácňovať zvieratá. 
Často boli týmito primitívnymi skupinami považovaní za 
dobrých bohov. To ostatné je už história nám dnes známa. 
 
Po páde Atlantídy vysoko pokročilí preživší, ktorí sa stali 
architektami novej civilizácie, súhlasili, že bolo nevyhnutné 
postaviť všetko od základu. Týmto sa vymaže akákoľvek 
spomienka na danú kataklizmu a potlačí sa všetko nevhodné 
poznanie. Takto sa ľudstvo znova vyvinulo do rozvinutej, ale 
stabilnej a kontrolovatelnej formy. Odvtedy zem prekonala 
niekoľko pohrôm. Od pravekých nukleárnych (atómových) 
vojen∗∗∗∗ až po bombardovanie objektmi z vesmíru∗∗∗∗∗∗∗∗. Všetky 
tieto udalosti sú udržované v tajnosti a zamlčované, okrem 
niekoľko málo fragmentov pravdy zachovaných v mýtoch 
a náboženských textoch. Napríklad zem bola okolo roku 535 
nášho letopočtu (po kristovi) zasiahnutá rozžhavenou sprchov 
fragmentov z kométy, čo privodilo Európe historické obdobie 
temna. Táto informácia bola tiež zamlčovaná a dnes sa učíme 
v školách, že obdobie temna začalo, keď Rímska ríša bola 
porazená barbarskými hordami. Pričom je zamlčaná 
informácia, že pre barbarov sa to podarilo preto, lebo Rímska 
ríša bola oslabená všetkým tým horiacim chaosom. 
 
Podstata je v tom, že to čo sa učíme o histórii, je úmyselne 
neúplné alebo dokonca nepravdivé. Manipulovaním nášho 
                                                 
∗   Mohenjo Daro radiation, Ancient atomic warfare, vitrified forts 
∗∗  Imanuel Velikovsky, cyclical cometary impact 
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vnímania minulosti mocní môžu takto ovplyvňovať naše 
vytváranie budúcnosti takým smerom, aby  si oni zachovali 
a ešte zväčšili svoju moc nad nami. 
 
Samozrejme, že tzv. moderná veda nepripustí tento väčší obraz 
histórie, pretože z ich pohľadu nie je dostatok dôkazov, ktoré 
by to potvrdili. Lepšie povedané, nimi akceptovaná verzia 
histórie je založená na falošných predpokladoch a neúplných 
dôkazoch. Časom sa ich verzia stala hlboko zakorenená 
v mysliach archeológov a tým aj verejnosti. Keď aj objavia 
niečo, čo nevyhovuje ich verzii histórie, mlčí sa o tom, zničia 
sa dôkazy alebo sa príde s výhovorkou, ktorá to úplne inak 
vysvetlí. Konajú tak preto, aby zabránili strate zamestnania, 
pretože budú označní za bláznov alebo podvodníkov, ak 
navrhnú teórie, ktoré su v rozpore s tradičným myslením 
ostatných archeológov a vedcov∗∗∗∗.  
 
Táto ignorancie nie je žiadna náhoda. Skôr je to medzinárodný 
výsledok nášho tzv. vyššieho vzdelávacieho systému, ktorý 
podporuje potláčanie pravdy. Univerzity a výskumné inštitúcie 
obdržia financie iba na také výskumy, ktoré slúžia 
negatívnemu systému ovládania, ktorý dominuje svetu. 
 
Pokiaľ ľudia veria, že ľudstvo sa postupne vyvinulo 
z primitívnych jaskynných praľudí na modernú technologickú 
civilizáciu, bez katastrofálnych udalostí v minulosti, potom sa 
budú nepretržite cítiť v bezpečí ohľadne budúcnosti. Budú 
dôverovať a pokračovať v súčasnom spôsobe života 
v domnení, že v budúcnosti sa dočkajú odmeny. Akonáhle 
zistia, že pred viac ako 12 tisíc rokmi zrazu vyhynula 
rozvinutá civilizácia a že to isté sa môže stať aj našej 
civilzácii, ich viera v budúcnosť nebude tak silná. Potom 
namiesto toho, aby sa obetovali a utiahli si opasky pre 
ekonomické prísľuby energetickej farmy z nádejou, že si 
jedného dňa užíjú svoje dôchodkové fondy, prídu na to, že by 
mohli presmerovať svoje priority (uprednostnenia) a urobiť 
niečo, čo ich naplní a urobí šťastnými už teraz ako možno 
neskôr. Taktiež by to viedlo k mnohým otázkam, ako 

                                                 
∗   Klaus Dona – Zakázaná archeológia 
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napríklad: Akú technológiu používali tieto staré civilizácie 
a ako funguje? Prečo pravda bola potlačovaná tak dlho? Koľko 
času máme do ďalšej katastrofickej udalosti alebo ako jej 
môžeme predísť, prípadne zmierniť následky? Ako v minulosti 
budovali pyramídy alebo poháňali ich lietajúce stroje?∗∗∗∗∗∗∗∗ Toto 
by mohlo viesť k obávaným. Ak by sme sa naučili nové 
princípy a používanie týchto technológií, namiesto neustáleho 
platenia peňazí energetickým a ropným spoločnostiam za 
energiu alebo dopravným spoločnostiam za prepravu, 
znamenalo by to oslabenie súčasného systému ovládania. Preto 
pravda je tvrdo potlačovaná, aby sa veci a udalosti udržali 
stabilné a meniace sa podľa plánu mocných. Avšak nie 
v prospech nás. 
 
 
Poznámka prekladateľa: 
Už pred viac ako sto rokmi geniálny vynálezca Nikola Tesla 
dokázal prenášať elektrickú energiu na dialku bezdrátovo. 
Dokonca jeho gerátory po uvedení do činnosti, nepotrebovali 
žiadny vonkajší pohon. Nikola Tesla si bol plne vedomý, že 
vesmír a teda aj priestor okolo nás je plný enrgie. Núka sa tu 
prirovnanie: ryba si vôbec neuvedomuje, že pláva vo vode, až 
pokiaľ ju nevytiahnete nad hladinu.  
Je to len otázka nového pohľadu na fyziku a na nové poznatky 
o prírodných zákonitostiach, ktoré sa dodnes neučia na 
univerzitách. My sa doslova topíme v mori energie a vôbec si 
to neuvedomujeme. Pre nás je úplne samozrejmé, že naša 
planéta sa už miliardy rokov pohybuje okolo slnka a zároveň 
celá slnečná sústava sa pohybuje v rámci našej galaxie, ktorá 
taktiež rotuje ako celok. Doposiaľ nikto nespozoroval 
akýkoľvek motor, ktorý túto sústavu dáva do pohybu. Dokonca 
ani súčasná oficialne uznávana klasická fyzika tento jav 
uspokojivo nevysvetlila. Takže či sa vám to páči alebo nie, my 
žijeme na povrchu stroja, ktorý by sme kľudne mohli nazvať 
perpetuum  mobile.  
 
Ktokoľvek, kto počas našej známej histórie prišiel s novými 
nápadmi, ako napríklad nové spôsoby výroby energie, bol 

                                                 
∗∗ Antigravity princip, Free energy, Zero Point Energy, Nikola Tesla, Nassim Haramein, ... 
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okamžite zosmiešňovaný, potom spoločensky izolovaný alebo 
umiestnený do psychiatrickej liečebne. Veľmi často tí, ktorí 
boli vo svojom výskume neúnavní a priniesli presvedčujúce 
dôkazy, boli v konečnom dôsledku násilne usmrtení.  
 
Aj na samotného Nikolu Teslu bol spáchaný pokus o atentát. 
Jeho laboratórium bolo zničené následkom umiestnenia 
výbušniny. Len šťastnou zhodou okolností sa práve 
nenachádzal vo svojom laboratóriu. Keď sa mocní presvedčili, 
že Tesla je schpný doviesť svoje výzkumy do praktického 
života, donútili ho žiť v domácom väzení až do konca jeho 
života. Zabránili mu akúkoľvek praktickú komunikáciu 
s verejnosťou a médiami. 
 
Málokto si dnes uvedomuje, že Teslov prvý veľký čin pre 
ľudstvo bol vývoj a uvedenie do prevádzky trojfázového 
rozvodu  elektrickej energie. Tento jeho systém sa používa 
dodnes. To znamená viac ako sto rokov. Nie je to zarážajúce, 
že za týchto sto rokov sme sa nepohli ani o krok ďalej! 
 
Tesla už po uvedení tohoto spomínaného klasického rozvodu 
elektrickej energie oznámil, že ho považuje za nedokonalý 
a následne ponúkol svoj bezdrátový prenos energie, ktorý aj 
prakticky prezentoval. Finančníci a priemyselníci zistili, že by 
neboli treba žiadne merače odberu elektickej energie a tým ani 
žiadne poplatky od odberateľov. Pochopili, že ich 
metalurgické továrne by nemali taký obrovský odbyt oceli, 
medi, hliníku a iných materialov, potrebných na výstavbu 
elektrární a rozvodnej siete. Samozrejme okamžite zakročili. 
 
Ďalším príkladom by mohol byť vynálezca Stan Meyer, ktorý 
vynašiel spalovací motor na vodu. Bol otrávený jedom, práve 
keď sa rozhodoval, že svoj vynález začne sériovo vyrábať. 
Verejne používal vlasnoručne upravený automobil, kde 
všetkým jednoznačne dokazoval, že jediné palivo, ktoré 
používa, je voda. 
 
John Searl bol uväznený, keďˇsa snažil prakticky predstaviť 
verejnosti svoj magnetický generátor, ktorý nielenže vyrábal 
obrovské nadbytočné množstvo elektrickej energie, ale 
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predovšetkým mal slúžiť ako antigravitačný pohon. Akonáhle 
si John Searl začal stavať svoj súkromný lietajúci tanier na 
základe predchádzajúcich úspešných pokusov s menšími 
modelmi, zakročila tzv. vyššia moc a prakticky mu bol zničený 
jak profesionálny, tak aj súkromný život. 
 
Ďalšie dnes známe mená vynálezcov, ktorým bolo zabránené, 
aby verejnosť mohla využíva ich myšlienky a nápady: Otis 
Carr, Edwin Gray, Paul Brown, Paul Pantone, Henry Moray, 
John Hutchinson, Erik Dollar, ...  
 
Je možné vo vymenovávaní pokračovať. Pre ilustráciu sú 
uvedené len mená, ktoré prenikli na verejnosť. Osobne som sa 
tiež stretol s geniálnym vynálezcom priamo tu na Slovensku, 
ktorý nakoniec dal prednosť finančnej ponuke na predaj 
svojho patentu, akoby mal čeliť vyššie spomínamým 
následkom. Mne osobne je jasné, že jeho vynález už nikdy 
nebude uvedený na trh. Taktiež tento vynálezca bez 
akéhokoľvek vysvetlenia ukončil komunikáciu so mnou. 
 
Záujemcov o  túto problematiku by som chcel upozorniť na 
geniálneho  fyzika, ktorého meno je Nassim Haramein. Tento 
veľmi zaujímavý mladý človek s najväčšou pravdepodobnosťou 
predstavil svetu tzv. zjednocujúcu teóriu fungovania vesmíru 
(a teda aj nášho sveta), o ktorú sa neúspešne pokúšal aj taký 
slávny fyzik ako Einstein, ale aj mnohí iní. Harameinove 
vysvetlenia a následky z toho vyplívajúce sú tak úžasné, že je 
až zarážajúce, prečo sme na teké niečo neprišli skôr. Tento 
človek má dokonca ten dar, že dokáže danú problematiku 
vysvetlovať veľmi jednoduchým spôsom, že aj malé dieťa 
pochopí podstatu. Neviem, či niektoré jeho práce už boli 
preložené do slovečiny, ale na internete si môžete nájsť videá s 
niektorými jeho prednáškami v anglickom jazyku. Poprípade 
ísť na jeho webovú stránku: www.theresonanceproject.org. 
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Systém ovládania  
 
 
 
Dnes žijeme v systéme ovládania, ktorý je navrhnutý tak, aby 
reguloval každý aspekt ľudskej existencie. Jeho cieľom je 
monitorovanie a eliminovanie každého, kto môže objaviť 
alebo urobiť niečo, čo by daný systém mohlo destabilizovať. 
Značne potláča ľudí, ktorí odovzdávajú iným vedomosť, cez 
ktorú im napomôže vidieť zradu a tým im napomôcť si vziať  
nazad svoju moc a slobodu. Samozrejme aj svoju silu. 
V konečnom dôsledku to siaha späť k energetickej farme, 
ktorá pestuje ignoranciu a utrpenie medzi ľudmi, aby bola 
zožatá energia pre vyvinuté negatívne bytosti. Bez účinného 
systému ovládania by nebolo možné žiadnej účinnej žatvy. 
Podobne ako v kravíne. Čím je kravín výkonnejší a účinnejšie 
je jeho zariadenie na dojenie, tým väčší zisk je možné utržiť. 
V nasledujúcom nájdete stručný a jednoduchý prehľad 
hlavných foriem spôsobu ovládania a príklady, ako tento 
systém vplýva na naše životy. 
 
 
 
NÁBOŽENSTVO  
 
Náboženstvo dáva ľuďom pocit istoty, zámenou za ich 
poslušnosť. Pozitívna stránka je, že povzbudzuje oddanosť 
ideálom vyšším ako je len materiálny nadbytok, pomoc 
druhým alebo slúžiť pre vyšší cieľ. Negatívna stránka 
náboženstva je tá, že môže byť desivo zneužité, aby 
naprogramovalo ľudí na roboty a donútilo ich prevádzať hlúpe 
veci, ako nenávisť a zabíjanie tých, ktorí vyznávajú iné 
náboženstvo alebo inak rozmýšľajú.  
 
Hlavnou úlohou náboženstva počas histórie bolo, aby udržalo 
spoločnosť v poslušnosti. Prevádzalo sa to tak, že už deťom 
bol vnútený morálny kód a strach z autorít, čo ich vyformovalo 
na zákon poslúchajúcich a tvrdo pracujúcich občanov. 
Narozdiel od priblíženia sa duchovnu, cieľom náboženstva 
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bolo dobré správanie veriacich pomocou naprogramovania 
a zastrašovania, namiesto skutočného porozumenia 
a pochopenia. Prevažujúca ignorancia rástla na úkor možného 
zlepšenia spoločnosti. 
 
Dnes tí, ktorí sú duchovne múdri a zruční, môžu nájsť 
a oddeliť pravdu z ktoréhokoľvek náboženstva, aby prehĺbili 
svoju múdrosť. Tí, ktorí sú duchovne slabí, sa pridajú 
k niektorému z náboženstiev jednoducho preto, aby k niekomu 
prináležali. Nasávajú a opakujú ich skostnatelý systém viery, 
ktorému dokonca ani nerozumejú. Smutné je, že niektorí krutí 
jednotlivci zneužívajú náboženstvo, aby vyzerali lepší než 
v skutočne sú. Ako vlci prezlečení za ovce. Niektorí z nich sa 
dokonca stali slávnymi kazateľmi alebo náboženskými 
vodcami, ktorí podvádzali tisíce svojich naivných 
nasledovníkov a veriacich. 
 
Ten najhorší cieľ, pre ktorý náboženstvo slúži, je duchovne 
vysávať a zotročovať ľudstvo. Ak niekto slepo poslúcha 
pochybnú autoritu, skôr ako by počúval svoje vlastné srdce, 
časť jeho duše zakrpatie od ignorancie. Kedykoľvek niekto 
žobre, žiada alebo prosí vonkajšiu autoritu o pomoc a silu, než 
aby skôr pochopil, že úžasná sila a moc je v ňom samotnom, 
potom duševná energia sa stráca v prospech tejto vonkajšej 
autority. Následne daný jednotlivec má ťažší prístup k svojej 
vlastnej vnútornej sile. Kedykoľvek niekto verí niečomu bez 
toho, aby mal vlastnú snahu o poznanie alebo používal svoju 
intuíciu a zároveň núti iných do danej viery, jeho schopnosť 
nových myšlienok a vlastného názoru sa znižuje a stáva sa 
viac a viac robotom. Organizované náboženstvo si je takéhoto 
javu plne vedomé a podporuje ho. 
  
Vyššie negatívne bytosti chcú, aby ľudia sa stali dobre 
správajúcimi sa robotmi, ktorí sa slobodne vzdajú svojej 
duševnej energie, pričom náboženstvo im v tom napomáha. 
Keď sa ľudia v kostole modlia k nejakej soche alebo obrazu, 
ich energia uniká do okolitého priestoru, kde ju negatívne sily 
zhromažďujú pre svoje vlastné použitie. Kostoly preto môžu 
slúžiť ako eterický ekvivalent (prirovnanie) s farmou na 
mlieko. Každý človek s prirodzeným duchovným zmyslom by 
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spravil dobre, ak by sa zameral na svoj osobný duchovný rast 
a múdrosť cez svoje vlastné vzdelávanie a cez osobnú 
skúsenosť, než neuvedomele odovzdával svoju energiu cez 
organizované náboženstvo.  
 
 
Poznámka prekladateľa: 
Myslím, že úplne jednoznačne sa v tomto zmysle vyjadril 
Jordan Maxwell v najsledovanejšom dokumentárnom filme na 
internete s názvom „Zeitgeist“. Vysoko doporučujem každému 
si ho pozrieť. Z tohoto filmu sú tiež nasledovné slová Jordana 
Maxwella: 
 
Čím viac začnete skúmať to, čo si myslíte, že viete. To odkiaľ 
prichádzate a to čo si myslíte, že robíte, tým viac začnete chápať, že 
nás oklamali. Klamú nás všetky možné inštitúcie. Prečo si myslíte, že 
církev je tá jediná, ktorej sa to nikdy netýka? 
 
Církevné inštítucie tohoto sveta sú na úplnom dne všetkej tejto špiny. 
Dosadili ich sem tí istí ľudia, ktorí dosadili vašu vládu, váš 
skorumpovaný vzdelávací systém a ktorí tiež zriadili vaše 
medzinárodné bankové kartely. 
 
Našich vládcov vôbec nezaujímate vy a ani vaša rodina. Zaujíma ich 
iba to, po čom vždy bažili. Ako ovládnuť celý tento prekliaty svet. 
Odvrátili nás od skutočnej božskej prítomnosti vo vesmíre, ktorú 
ľudia nazývajú Bohom. Neviem kto je Boh, ale viem čím nie je.  
 
Ak budete pripravení sa pozrieť na celú pravdu, nech už vás táto 
zavedie kdekoľvek a kamkoľvek a ak úmyselne hľadáte iný pohľad 
na veci alebo uprednostňujete niečo iné, potom niekde počas tejto 
cesty spoznávania zistíte, že máte čo dočinenia s božskou 
spravodlivosťou. Čím viac sa budete vzdelávať a čím viac 
porozumiete, ako sa veci majú, tým jasnejší sa vám bude javiť tento 
svet a všade začnete objavovať len samé bohapusté klamstvá.  
 
Musíte poznať pravdu, hladať ju a táto pravda vás oslobodí.  
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ŠKOLSTVO  
 
Školy sú nevyhnutné, ale majú ďaleko do perfektnosti. 
Vplyvní ľudia, ktorí založili náš moderný vzdelávací systém, 
boli biznismeni (podnikatelia), ktorí potrebovali naše deti, aby 
sa stali zručnými a poslušnými pracovnými silami pre ich 
továrne a kancelárie. Preto vybudovali školy tak, aby chrlili 
nevedomých pracovníkov a nie aby vychovávali duševne 
slobodných a nezávislých jedincov, ktorí premýšľajú a majú 
snahu o svoj vlastný názor. Študenti, ktorí si zachovajú svoju 
kreativitu (tvorivosť) a nezávislosť mysle, sú schopní si 
zarobiť na život bez toho, aby pracovali vo veľkých firmách a 
spoločnostiach, ktoré sú súčasťou ekonomického systému 
ovládania. Možno dokonca začnú svoj vlastný biznis 
(podnikanie) a odoberú peniaze a moc zo systému ovládania. 
 
Napriek tomu, že školy učia študentov dôležité zručnosti 
v matematike, čítaní a písaní, slúžia skôr na to, aby 
vyprodukovali efektívnych pracovníkov, ktorí sú závislí na 
systéme ovládania, než aby boli nezávislí myslitelia, ktorí sú 
schopní si nájsť svoj vlastný spôsob obživy a života. V školách 
sa to deje za pomoci niekoľkých manipulačných metód 
(techník)∗∗∗∗.  
 
Prvou metódou je využívanie viac času a energie na vnútenie 
poslušného správania než učenia. Za účelom presadenia 
poslušného správania sa používajú rôzne pravidlá, odmeny 
a tresty, aby sa cielene narušilo myslenie, pocity a správanie 
študentov. Príliš veľa školských pravidiel a predpisov je 
nevyhnutných a cielených k tomu, aby skôr vytvorili 
u študentov pocity bezmocnosti a hnevu, než aby zlepšili 
vyučovací proces. 
 
Druhou metódou je vnucovanie študentom taký spôsob a cestu 
ich života, ktorý zahrňuje klaňanie sa autoritám za účelom 
obdržania pochvál a doporučení. Študentovi sa vnucuje snaha 
dostať na dobrú strednú školu alebo univerzitu, kde obdrží 
diplom a tým aj dobré zamestnanie vo veľkej firme, čím si 

                                                 
∗ John Taylor Gatto, Prussian school system, Charlotte Thomson Iserbyt 
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zabezpečí dobrý dôchodok. Vyššie spomenutý vnucovaný 
obraz života prichádza zároveň s varovaním, že ak sa študent 
odkloní od tejto cesty, skončí ako chudobný bezdomovec. 
Toto je samozrejme celé falošné a zavádzajúce. Ako pozitívny 
príklad môžu slúžiť mnohí veľmi bohatí ľudia, ktorí nikdy 
nedokončili univerzitu a možno ani strednú školu. 
Nepotrebujete obetovať vašu slobodu a sny, aby sa na oplátku 
o vás postaral systém ovládania. Skôr môžete využiť svoju 
šikovnosť, kreativitu (tvorivosť) a príležitosť na vytýčenie si 
svojej vlastnej životnej cesty. 
 
Treťou metódou je štrukturovanie učebníc a predmetov tak, 
aby boli čo možno najviac fragmentované (rozkúskované), čo 
spôsobí, že všetko sa učí bez vysvetlenia vzájomných 
súvislostí. Takýmto spôsobom si študenti zapamätajú fakty 
jednotlivých fragmentov, aby mohli riešiť domáce úlohy. 
Avšak v ich mysliach sa tieto fakty nikdy nezlejú do 
celkového obrazu daného predmetu, čo je nevyhnutnou 
podmienkou pre vytváranie nových nápadov a originálnych 
spôsobov riešenia. Študenti sa tak stanú zruční v danom 
predmete iba natoľko, ako boli naučení. Stratia schopnosť 
prichádzať s novými nápadmi, čo je spôsob ako sa postupne 
stanú naprogramovaní roboti, ktorí robia svoju prácu bez 
zbytočných otázok. 
 
Štvrtou metódou je prekrúcanie faktov v učebniciach, aby sa 
vytvoril nesprávny a falošný obraz sveta okolo nás. Najhoršie 
sú na tom učebnice histórie a vedy, pretože sú napísané 
zjednodušene pre priemernú myseľ. Sú navrhnuté 
a koncipované komisiami s politickým pozadím. Ponúkaný 
obraz je málokedy presný, pretože jeho účelom je odkloniť 
názory tak, aby vyhovovali názorom podporovaným 
systémom. Pravdivejšie knihy o histórii a vede môžu byť 
nájdené v knižniciach, ale tie najnebezpečnejšie  pre systém sú 
prístupné iba cez internet alebo katalógy kníh špecializujúcich 
sa na tzv. okrajové oblasti, ako sú napríklad konšpirácie, 
paranormálne javy, esoterika, alternatívna história, 
mimozemšťania, atď. Treba si byť vedomí, že nie všetky knihy 
vo verejných knižniciach a v katalógoch sú pravdivé. Tie ozaj 
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dobré nie sú určite spomínané v školách a často sa ani 
nenachádzajú v knižných katalógoch. 
 
Kľúčom k porazeniu školského systému je zobrať si z neho iba 
to, čo potrebujete pre svoj život, pre naplnenie svojich cieľov, 
ktoré odolajú ovládaciemu systému. Získavajte väčšinu svojich 
znalostí mimo školy, cez životné skúsenosti, rozhovormi so 
zaujímavými ľudmi, vyhľadávaním, experimentovaním, 
tvorivými koníčkami, atď. Skutočná sloboda znamená zarábať 
peniaze na tom, čo vás baví, pričom vám zostáva dostatok času 
a energie, aby ste si to užili. Lepšie je jednoduché 
zamestnanie, kde si zarobíte dostatok peňazí na prežitie, než 
stresujúce a čas vyžadujúce zamestnanie, kde zarobíte veľa. 
Čokoľvek čo získate časom stráveným v rámci systému 
ovládania, či už je to výučba strávená v škole alebo peniaze 
zarobené v zamestnaní, použite pre pozitívne a nevyhnutné 
aktivity. Také aktivity, ktoré idú proti systému ovládania, ako 
napríklad sebavzdelávanie (aj iných) alebo informovanie sa 
o faktoch a témach, ktoré sa neučia v školách alebo sa o nich 
nehovorí v médiách. Týmto odoberáte silu a moc z niečoho 
negatívneho a využívate ju pre niečo pozitívne. Ak ste si 
vedomí celkového obrazu, tak máte šancu prejsť školským 
systémom bez toho, aby vám bol vymletý mozog a boli ste 
donútení prijať ciele, ktoré vám boli vnútené zastrašovaním. 
Životné ciele, ktoré nie sú v súlade s tým, čo vás robí 
šťastnými, vám skomplikujú život a prinesú mnoho trápenia. 
 
 
Poznámka pekladateľa: 
Počas 20-ho storočia sme sa dostali do situácie, kedy 
spoločnosť berie ako samozrejmé, že rodičia odovzdajú svoje 
deti dobrovoľne do rúk systému a oni medzitým chodia do 
práce. Je úplne pre nás normálne, že dieťa už od veľmi malého 
veku začne navštevovať jasle, potom škôlku, potom základnú 
školu, pričom poobede zostáva stále v škole alebo na ulici, 
pretože rodičia sú ešte v práci.  
Ak si rodičia predsa len nájdu nejaký čas, aby strávili 
s dieťaťom, tak často sa to zvrhne na výčitky rodičov typu: 
prečo sa ich dieťa správne nepodriaďuje systému, ktorý ho 
vychováva, kontrolujú a kritizujú dieťa za obdržané známky 
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v žiackej knížke alebo poznámky za správanie, atď. Rodičia sa 
takto stali dobrovoľnými nápomocníkmi systému, aby sa z ich 
detí stali pošlušné roboty, bez vlastného názoru a postoja, aby 
si zvykli na obmedzenia nastavené spoločnosťou.  
To najdôležitejšie čo sa snažím teraz zdôrazniť je, že 
vzdelávací systém je chorý a pokrivený. Vôbec nie je v jeho 
záujme vychovať plnohodnotné osobnosti s vlastným a ak treba 
aj kritickým názorom. Nepoznám učiteľa, ktorý by sa mňa 
alebo môjho dieťaťa niekedy spýtal, či som šťastný a čo ma 
baví, o čom snívam alebo čo by som chcel v živote robiť. 
 
 
 
MÉDIÁ  
 
Školy programujú ľudí do určitého veku, médiá ich 
programujú po zbytok života. Noviny, časopipsy, večerné 
správy, televízne relácie, rádiá, filmy, atď. Toto sú všetko 
prostriedky, ktorými je možné manipulovať ľudské názory. 
Domnievate sa, že správy sú na to, aby povedali občanom, čo 
sa deje vo svete. V skutočnosti je to iba ďalší spôsob zarábania 
peňazí a zároveň presadzovanie manipulačných metód 
systému ovládania. Preto aj reportáže o udalostiach sú 
cieľavadome vyberané tak, aby podporovali vládnu agendu, 
aby nepríjemné udalosti vykreslili v dobrom svetle alebo aby 
divákov zabávali príbehmi, ktoré neobsahijú žiadny praktický 
význam alebo zmysel. 
 
Z miliónov udalostí, ktoré sa stanú každý deň, iba málo sa 
dostane do správ. Ak sa vyberie určitá téma udalostí, divákovi 
je zobrazená ako celkový obraz udalostí daného dňa. Ak by sa 
vybrala iná skupina udalostí, divák by uvidel úplne iný obraz 
toho istého dňa. Napríklad americké média vytvárajú taký 
obraz, aby američania boli prehnane paranoidní (prestrašení) 
z teroristov a zločincov. Aby podporovali vládne rozhodnutia 
o bombardovaní ďalšej krajiny a súhlasili s väčším 
obmedzovaním osobnej slobody a súkromia. Takýmto 
spôsobom je  manipulované vnímanie ľudí. Ukáže sa len to, čo 
mediálne spoločnosti a vláda chce, aby divák videl. O čom by 
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nemali vedieť, nie je vysielané. Dôležité správy, ktoré by 
mohli ohroziť systém ovládania, sú ignorované a vytláčané 
menej dôležitými správami. Ako napríklad informáciami zo 
súkromného života celebrít alebo nejaký dojímavý príbeh 
o zácharne domáceho zviaratka. 
 
 
Poznámka prekladateľa: 
Myslím, že veľmi presne opisuje televízny biznis hlavný hrdina 
z filmu „Network (1976)“, ktorého už unavovalo byť len 
televízna figúrka na čítanie večerných správ. Rozhodol sa byť 
rebelom a na vlastnú päsť vo svojej televíznej relácii 
v priamom prenose popísal televízny biznis  nasledovne: 
 
„Menej ako tri percentá z vás číta knihy. Menej ako pätnásť percent 
z vás číta noviny. Jedinú pravdu, ktorú viete je tá, ktorá sa k vám 
dostane cez obrazovku. Práve teraz je celá generácia, ktorá nevie nič 
iné, len to čo sa k nej dostane cez obrazovku. Táto obrazovka je váš 
kazateľ a definitívne osvietenie. Táto obrazovka dosadí alebo odstráni 
prezidentov, pápežov alebo predsedov vlád. Táto obrazovka je 
najstrašnejšia prekliata sila v tomto bezbožnom svete a beda ak sa 
dostane do rúk nesprávnych ľudí...  
 
Televízia je zábavný park. Je to len cirkus, karneval, vystúpenie 
akrobatov, vyprávačov príbehov, tanečníkov, spevákov, žonglérov, 
kúzelníkov, krotiteľov šeliem a športovcov. Náš kšeft je zabíjanie 
nudy. Ak chcete pravdu, obráte sa k Bohu alebo najlepšie obrátte sa 
sami do svojho vnútra. Pretože to je jediné miesto, kde najdete 
skutočnú pravdu. Od nás nikdy nebudete počuť žiadnu pravdu. My 
vám povieme čokoľvek, čo potrebujete počuť. My sme prekliati 
klamári. My vám povieme, že policajný detekíiv vždy vyrieši prípad, že 
hlavný hrdina filmu vždy zvíťazí, nech sa nachádza v akomkoľvek 
nebezpečenstve. Stačí iba vydržať a na konci filmu bude všetko 
v poriadku. My vám povieme akekoľvek klamstvo, ktoré chcete počuť. 
My pracujeme s ilúziami. Nič z toho čo vidíte na obrazovke nie je 
pravda.....  
 
Ale vy ľudia sedíte pred obrazovkov každý deň a každý večer. Všetky 
vekové skupiny, národnosti a  vierovyznania. My sme všetko čo 
vlastne viete. Vy ste uverili v ilúzie, ktoré vám vtláčame do hlavy. Vy 
ste uverili, že to čo je na orazovke, je realita a váš skutočný život je 
nereálny. Vy robíte všetko tak, ako vám obrazovka povie, aby ste 
robili. Obliekate sa podľa obrazovky, stravujete sa podľa obrazovky, 
vychovávate deti, tak ako vám obrazovka povie. Vy dokonca 
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rozmýšľate ako obrazovka. Toto je masové bláznovstvo vy maniaci. 
Preboha veď vy ľudia,  vy ste skutoční, ale my sme iba ilúzia....“   
 
Samozrejme že po takýchto a podobných vystúpeniach bol 
hrdina filmu pozvaný „na koberec“ k šéfovi danej televíznej 
siete. V nasledovnej scéne filmu mu takto jeho nadriadený 
vysvetlil fungovanie sveta, ktoré považujem za veľmi výstižné 
a preto ho aj uvádzam: 
 
„Vy ste starší muž, ktorý rozmýšľa v  rámci národností a ľudí. Nie sú 
žiadne národy a nie sú žiadni ľudia. Nie je žiadny rozvojový svet a ani 
žiadny západný svet. Je iba jeden holistický (celkový) systém systémov. 
Jeden obrovský popreplietaný, navzájom na seba pôsobiací, 
rôznorodý, nadnárodný, dominujúci systém peňazí. Petro doláre, 
elektro doláre, multi doláre, marky, libry, ruble a šekle. Je to 
medzinárodný finančný systém, ktorý určuje totalitu živata na tejto 
planéte. Toto je prirodzený poriadok vecí. Toto je atómová, 
subatómová a galaktická štruktúra diania udalostí dnes. A vy ste sa 
zahrávali s týmito základnými silami prírody. A vy za to budete 
pykať... 
 
Vy ste na našej obrazovke vykrikovali o Amerike a demokracii. Nie je 
žiadna Amerika. Nie je žiadna demokracia. Je iba IBM, ITT, AT&T, 
Du Pont, Dow, Union Carbine, Exxon, atď. Toto sú národnosti 
dnešného sveta...  
 
Čo si myslíte, o čom jednajú napríklad Rusi pri ich zasadnutiach 
centrálnej vlády? Prejednávajú jednotný ekonomický plán, teóriu 
štatistických rozhodnutí, minimálne a maximálne riešenia, 
kalkulovanú finančnú hodnotu pravdepodobností ich tranzakcií 
a investícii. Tak isto, ako to aj my robíme. Už nežijeme vo svete 
národností a ideológií. Svet je kolégium  korporácií neúprosne sami 
seba určujúcich na základe nemeného zákona biznisu. Svet je jeden 
veľký biznis. A vždy bol, už odkedy človek zliezol zo stromov... 
 
Naše deti budú žiť v perfektnom svete, kde nebude žiadna vojna, 
hladomor, utlačovanie alebo brutalita. Bude jedna obrovská 
a univerzálna holdingová spoločnosť, pre ktorú budú všetci ľudia 
pracovať, aby slúžili spoločnému zisku. Kde každý človek bude 
vlastniť svoj podiel na akciách. Všetky základné ľudské  potreby budú 
poskytnuté. Všetky emócie vybalancované a všetka nuda 
uspokojená....“ 
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Takže toto majú pre nás nachystané mocní tohoto sveta. 
Nebude dovolený akýkoľvek prejav individuality, iba jednotné 
rozmýšľanie a názor, ľudia bez emócii a túžob, jedno 
nábožensto, jednotná mena peňazí a úplná poslušnosť voči 
autoritám. Kto bude vytŕčať z davu, pre toho budú nachystané 
pracovné tábory alebo dokonca väzenie...  
 
Čo k tomu dodať. Ja za seba len toľko, že nechcem, aby naše 
deti žili v takomto svete. Ja som z generácie, ktorá zažila 
socializmus (komunizmus) a súčasná doba sa svojou 
charakteristikou pomaly, ale iste k takémuto systému znova 
začína približovať. 
Súčasné média (hlavne televízia) sú principiálnym nástrojom 
na postupné ohlupovanie a hypnotizovanie obrovských más 
obyvateľstva. Pričom princíp celej manipulácie je tak starý 
ako možno samotné ľudstvo.  
Určite každý z vás bol na vystúpení kúzelníka. Jednou rukou 
upútaval vašu pozornosť, pričom druhou rukou si nenápadne 
pripravil trik, ktorým vás potom udivil. Dnešné médiá sú 
presne tá ruka kúzelníka, ktorá odpútava vašu pozornosť. 
Potom nebudte prekvapení, že následný trik kúzelníka sa vám 
vôbec nebude páčiť. 
 
 
Našťastie existujú alternatívne zdroje správ, ktoré sa zaoberajú 
skutočnými problémamy. Ako je napríklad fakt, že americká 
vláda je zodpovedná za útok dopravnými lietadlami na dvojicu 
mrakodrapov Svetového obchodného centra v New Yorku z 
11.septembra 2001, že spojené štáty a nielen oni sa stávajú 
policajným štátom, kde občania sú pod neustálym sledovaním 
alebo že globálne oteplovavanie nie je spôsobené splodinami 
CO2 a bude zodpovedné za nárast prírodných katastrof. 
Našťastie alternatívne médiá∗∗∗∗ existujú, aby imformovali 
o vyššie spomínanom. Sú však donútené operovať cez internet, 
DVD a časopisy, pretože tieto sú menej regulované. Zatiaľ čo 
alternatívne médiá prinášajú potláčanú pravdu do svetla 
pozornosti, niektoré informačné portále sú prehnane zamerané 
na najnovšie krutosti a nespravodlivosťi vo svete, s ktorými 

                                                 
∗ Alternative news, conspiracy news, ... 
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žiadny z čitateľov alebo divákov nemôže nič spraviť a ktoré sa 
dejú neúmyselne. Takéto správy slúžia tiež negatívnym 
bytostiam, ktoré sa živia na všetkej tej bezmocnosti a hneve, 
ktorý sa vygeneruje zverejnením týchto správ. Aby ste sa 
mohli s týmto vysporiadať, je dôležité si spomenúť na celkový 
obraz, udržať si pozitívny prístup, nádej a porozumenie pri 
oboznamovaní sa s narastajúcimi problémami tohoto sveta. 
 
 
 
POTRAVINY A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ 
 
Zdraví ľudia mávajú viac peňazí, času a energie, aby 
napomohli k zmenám, narozdiel od ľudí chorých, zlomených 
a depresívnych. Potravinársky priemysel bol nastvený tak, aby 
produkoval nezdravé konzervované potraviny a vytváral 
nevhodné stravovacie návyky, čo spôsobuje oslabenie 
ľudského imunitného systému a zvyšuje riziko ochorenia alebo 
vzniku rakoviny. Zdravotníctvo je skorumpované a poskytuje 
cenovo nadhodnotenú liečbu a lieky, ktoré iba zťažka 
potláčajú symptóny (prejavy) chorôb, namiesto toho, aby 
liečili ich príčiny. Výsledkom tohoto všetkého je, že ľudia sú 
častejšie chorí a platia peniaze na nie nevyhnutné účty za 
lieky.  
 
Úlohou doktorov je diagnostikovať (určiť) a následne liečiť 
choroby, ktoré pacient sám nedokáže. Preto je dôležité pre 
pacientov, aby boli oboznámení so symptómami bežných 
chorôb, čím sa vyhnú drahým návštevám u doktora, len aby 
počuli to zvyčajné: pite veľa tekutín a užívajte lieky na 
potláčenie bolesti alebo teploty∗. Mnoho bežných chorôb si 
dokážeme diagnostikovať a vyliečiť sami, použitím prírodných 
prostriedkov a receptov. Napríklad koreň zo zázvora vám 
pomôže zbaviť sa nachladnutia a pocitu slabosti po ránu. 
Avšak zdravotný priemysel by uprednostnil, aby ste zaplatili 
za nejaký lákavý liek, ktorý má rovnakú silu, ale omnoho viac 
vedľajších účinkov a stojí desať krát viac. Napríklad 
melatoninove doplnky napomáhajú pri poruchách spánku 

                                                 
∗ MUDr. Jan Hnízdil – celková a psychosomatická medicína  
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a prášok zo spiruliny (sušená vodná riasa) zabraňuje ukladaniu 
tukov. Ľudia si úspešne vyliečili rakovinu tým, že boli na 
slnku, čerstvom vzduchu, pozitívnym prístupom a stravou 
obsahujúcou čerstvé potraviny a rastlinné džúsy. Tým, že sa 
budete vzdelávať o zdravom životnom štýle a prírodnom 
liečení, získate väčšiu nezávislosť od systému ovládania∗∗∗∗. 
 
Bežné stravovacie návyky ľudí oslabujú, spôsobujú obezitu, 
ohlupujú a celkovo spôsobujú choroby. Fluor v zubných 
pastách a v pitnej vode je omnoho viac nebezpečnejší pre jeho 
negatívny účinok na modzgovú činnosť, než jeho pozitívny 
účinok  na zabránenie tvorby zubného kazu. Fluór dokazateľne 
znižuje vaše IQ. Biela múka na pečenie chleba a výrobu 
cestovín oslabuje imunitný systém, urýchľuje v tele tvorbu 
tukových buniek a je hlavnou príčinou vzniku cukrovky. 
Margarín je úplne nevhodný k jedlu (našim telom prakticky 
nestrávitelný) a ukladá sa v cievnom systéme, kde blokuje 
artérie a spôsobuje infarkt. Nefermentované sójové produkty 
obsahujú tiež nestráviteľné zložky a chemické napodobeniny 
hormónov, ktoré narušujú rast detí a hormonálny vývoj 
dospelých. Napriek tomu, všetky vyššie spomínané potraviny 
sú podporované a doporučované vládnou administratívou, 
médiami a potravinárskym priemyslom∗∗. 
   
Vyvážená strava biopotravín ako ovsené vločky, hnedá ryža, 
ľahké (chudé) mäso, olivový olej, maslo, čerstvé ovocie 
a zelenina sú zdravšie, jednoduchšie a lacnejšie než potraviny 
z múky, cereálií s potravinárskymi farbivami, konzervované 
mäso, atď. Potravinársky priemysel zarába časť svojich peňazí 
tým, že pridáva do potravín stráviteľný priemyselný odpad, čo 
je dôvodom, že na obale niektorých potravín si môžete prečítať 
zloženie alebo prídavky, ktorých názvy su dokonca ťažko 
vysloviteľné. Sú to predovšetkým polotovary pre mikrovlnky, 
chipsy, instantné jedlá a polievky. To je ďalší dôvod vymeniť 
tieto potraviny za prírodné zdravé alternatívy. 
 
 

                                                 
∗  MMS Jim Humble – zázračný minerálny doplnok (Miracle Mineral Supplement),  Raw Food      
(surová strava) - Viktoria Boutenko  
∗∗ Aspartame, MSG danger, margarine hydrogenate, fluoride toxic, soy myth, 
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ELITA  
 
Po tisíce rokov jednotlivci, ktorí sa považujú za iných a lepších 
než my všetci ostatní, sa zoskupovali do rôznych skupín, aby 
skombinovali svoje zručnosti a možnosti za účelom získania 
moci. Po stáročia nazhromaždili bohatstvo a vedomosti, ktoré 
doteraz utajujú a ktoré si predávali z generácie na generáciu. 
Takto vznikli tajné spolky a nepredstaviteľne bohaté rodinné 
klany, ktoré dnes majú v rukách takú moc, že môžu 
manipulovať s dôležitými svetovými udalosťami ako sú vojny, 
ekonomické krízy alebo vzostup a pád vlád jednotlivých štátov 
a národov. Táto mocná elita dnes riadi svet a vystupuje ako 
ľudský správca systému ovládania. Tieto pokrvé línie 
a okultné (skryté) skupiny sú v každej ľudskej rase na zemi, 
pričom niektoré sú staršie a mocnejšie než iné. Vidia sami seba 
ako vlkov, ktorí majú prirodzené právo stáť nad nami 
ostatnými a pozerajú na nás ako na masy ignoranských oviec, 
ktoré si zaslúžia, ako žijú. Samozrejme že sa jedná o falošný 
a zvrátený postoj, nakoľko veľa ľudí by preukázalo svoj 
potenciál uvedomelej a mocnej duše, ak by dostali nejakú 
šancu, namieto neustáleho manipulovania a utláčania 
systémom ovládania.  
 
Tieto jednotlivé skupiny elít sú podriadené vyšším negatívnym 
bytosťiam∗∗∗∗, ktoré pozostávajú z tých, čo prežili dávnu 
kataklizmu (katastrófu) a ktorí obývajú rozsiahlu sieť 
podzemných miest. Patria medzi nich tiež mimozemšťania 
a démonické skupiny, ktoré riadia a programujú túto elitu. Ako 
odmena pre túto elitu slúžia poskytnuté informácie, okultná  
moc a utajené starodávne praktiky. Skôr akoby zotročili svet 
sami, tieto vyššie negatívne bytosti vždy manipulujú cielenú 
časť elity, aby zotročili zbytok populácie.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
∗ David Icke, Jordan Maxwell, Viliam Bramley, Michael Tsarion ale aj mnohí iní, ktorí venovali 
celý svoj život  bádaniu a štúdiu  skutočnej histórie a súčasného stavu spoločnosti. 
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Zrada mimozemšťanov  
 
 
 

Okrem toho, že existujú pozitívni mimozemšťania, teraz sa 
zameriame na negatívnych a dôvody prečo sú tu. Tak ako iné 
negatívne bytosti, oni tiež vidia ľudstvo ako prirodzený zdroj 
na využitie. Náš genetický materiál, latentná (neprejavená, 
skrytá) sila a schopnosť produkovať množstvo duševnej 
energie, sú pre nich veľmi atraktívne. Naša zem má pre nich 
tiež obrovskú hodnotu. Pre jej zásoby minerálov, cenné 
nálezisko pokročilej technológie, ktoré tu v minulosti 
zanechali iné mimozemské civilizácie a tiež pre jej strategicky 
dôležitú pozíciu pre ich vojenskú a politickú moc v galaxii. 
Ľudstvo má nesmierny potenciál, aby hralo aktívnu úlohu 
v budúcich osudoch iných svetov. Preto tí, ktorí nás zotročia s 
našim dobrovoľným a zmanipulovaným súhlasom, nám ako 
odmenu ponúknu účasť na efektívnom riadení budúcnosti 
iných svetov. Pričom niektoré tieto bytosti a ich svety ani nie 
sú z našej fyzickej dimenzie. Toto je hlavný cieľ, o ktorý sa 
títo negatívni mimozemšťania usilujú: Nadvláda nad všetkými 
dušami vo všetkých dimenziách a  čase! 
 
Podľa duchovného a galaktického zákona, títo mimozemšťania 
požadujú, aby sme z vlastnej vôle odovzdali planétu a samých 
seba do ich rúk. Ak odmietneme a oni použijú silu, potom 
ostatné mimozemské rasy majú právo intervenovať (zakročiť) 
a vynútiť si tieto zákony v náš prospech. Ak si však vyberieme 
otroctvo, potom dané vynútenie zákona nemá právo nastať. 
Z vyššie uvedených dôvodov sa negatívne sily usilujú už od 
počiatku časov nás manipulovať, aby sme sa dobrovolne 
vzdali našej slobodnej vôle. Dôvod prečo neprevzali kontorolu 
už skôr je v tom, že potrebovali, aby sme už dostatočne stáli na 
vlastných nohách, boli zjednotení a odhodlaní na rozhodnutie 
sa nechať zotročiť a pridať sa k ich ríši. Doteraz bola naša 
populácia príliš malá, roztrúsená a príliš primitívna. Dnes už 
existuje technológia na monitorovanie a ovládanie nás 
všetkých. Armáda môže zasiahnuť kdekoľvek na svete 
a národy, ktoré sa odmietajú prispôsobyť ostatným, môžu byť 
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bombardované alebo sankcionované, až pokiaľ sa nevzdajú. 
V podstate nastáva ten správny čas pre negatívne sily, aby 
začali ich záverečnú fázu úplného prevzatia tejto planéty. Ak 
uspejú, ľudstvo sa stane ich najnovším a možno aj 
najcennejším majetkom. Týmto získajú omnoho väčšiu moc 
a zdroje na nastolenie systému ovládania v iných svetoch a tak 
aj ďalšie rozšírenie svojej energetickej farmy.  
 
Záverečná fáza pozostáva v zmanipulovaní nás tak, že ich 
budeme vítať ako pokrokových pomocníkov, ktorí budú 
sprevádzať ľudstvo do nového veku mieru a osvietenia. 
Metódy, ktoré títo mimozemšťania pripravili, sú zradné 
a prinesú presný opak. Tie isté sily, ktoré skryte zatiahli 
ľudstvo k používaniu znečisťujúcich technológií, ktoré 
prikázali ľudskej elite, aby rozpútavala vojny, ktorí 
zkorumpovali naše vlády a vytvorili náboženstké organizácie 
zodpovedné za utláčanie miliónov ľudí, tieto isté sily budú 
teraz ponúkať riešenie problémov, za vznik ktorých sú sami 
zodpovední. Samozrejme za podmienky, že sa zjednotíme ako 
celá planéta pod ich vedením∗∗∗∗. Naša negatívna vládnuca elita 
v priebenu nasledujúcich rokov je schopná uviesť do pohybu 
sériu predcízne naplánovaných šokov pre náš svet, ktoré budú 
pozostávať z rozšírenia chorôb, hľadomorov, ekonomických 
krachov, vojen a energetických kríz. Toto všetko bude 
oprávňovať negatívne sily prehlásiť, že ľudská vládna 
administratíva je zkorumpovaná a neefektívna. Chýba jej 
duchovný rozmer a múdrosť, ktorú majú títo mimozemšťania 
a preto všetky vlády by sa mali podriadiť múdrejším 
mimozemšťanom. Prehlásia, že ľudstvo zničilo životné 
prostredie a iba použitím mimozemskej technológie môžeme 
zachrániť planétu. Zaplavia nás medicínskymi 
a technologickými zázrakmi. Mimozemšťania môžu dokonca 
tvrdiť, že oni sú tí „dobrí“, ktorí potrebujú našu spoluprácu, za 
účelom vypudenia tých „zlých“ mimozenšťanov z tejto 
planéty. Ak my odmietneme spolupracovať s nimi, potom títo 
diabolskí mimozemšťania eventuálne ovládnu planétu. 
Samozrejme to budú tí istí negatívny mimozemšťania, ktorí 
budú hrať obidve role dobrých aj zlých. 

                                                 
∗ Aliens of humanity, Cassiopean transcripts, William Bramley 
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Na základe všetkých vojen, znečistenia, korupcie a mizérie na 
tomto svete, kto by bol proti, aby nás mimozemšťania 
zachránili od všetkých týchto problémov? Zrady si budú 
vedomí iba tí, ktorí poznajú, že toto všetko je príliš dobré, aby 
to bola pravda a iba tí, ktorí budú tušiť niečo zlé. Ostatní budú 
príliš unesenení od úžasu takýmto mimozemským kontaktom, 
aby mysleli priamočiaro. Budú príliš nadšení prísľubmi 
epochálnych zmien, čo spôsobí, že nerozoznajú zradu. Ľudia 
zúfalo chcú ukončiť utrpenie, avšak toto zúfalstvo ich môže 
prinútiť k rozhodnutiu k niečomu, čo v konečnom dôsledku nie 
je v ich záujme. Je to ako keď stroskotanec na záchrannom 
člne na mori začne od smedu piť morskú vodu, aby následne 
zomrel na otravu s predávkovania soľou v morskej vode.  
 
Ako by vyzerala budúcnosť ak mimozemšťania uspejú? Ľudia 
očarení  mierom a šťastím si nevšimnú drobných rozporov 
medzi sľubmi a skutkami. Budú pracovať pre spoločné dobro 
pod vedením nadradenej inteligencie. Ktokoľvek kto bude 
namietať, ako napríklad tí čo rozoznajú zradu, budú 
považovaní za nepriateľov ľudstva, teroristov konajúcích na 
základe rasovej nenávisti voči mimozemšťanom, usilujúci sa o 
sabotáciu jednoty a mieru pre naše deti. Táto opozícia bude 
potlačovaná pod zámienkou novej „vojny proti teroru“, pričom 
budú používané najmodernejšie technológie sledovania. 
Občania s nesúhlasným postojom budú odosielaní na 
„prevychovanie“. Pre takéto prípady vlády už minuli nemalé 
sumy peňazí na vývoj životu nie nebezpečných zbraní. Sú to 
zbrane, ktoré umožnia autoritám potlačiť nahnevané davy 
a zpacifikovať (ukľudniť, zmierniť) veľké počty ľudí, bez toho 
aby ich zabili. Takýmto spôsobom môžu byť milióny ľudí 
obkľúčení do izolácie, vypočúvaní, môže byť manipulované 
s ich vedomím alebo ešte horšie.  
 
Po čase by bola spoločnosť zmenená mimozemskou 
technoloógiou. Mali by sme k dispozícii napríklad 
antigravitačný pohon, generátory produkujúce energiu bez 
spotreby fosilných palív (tzv. voľná energia)∗∗∗∗, liečba všetkých 
chorôb vrátane rakoviny, technológia na vzdialené videnie∗∗∗∗∗∗∗∗, 
                                                 
∗ Antigravity, free energy, scalar physics, overunity devices, .... 
∗∗ Remote viewing, Ingo Swan –Penetration 
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predpovedanie zločinov ešte pred tým ako sa stanú, funkcie 
mozgu vylepšené počítačom, genetické prepojenie ľudskej 
a mimozemskej DNA na vytvorenie nových generácií, ktoré 
budú mať menej emócií, väčšiu iteligenciu a väčšie psychické 
schopnosti, atď. Náboženstvo bude nahradené 
mimozemšťanmi vytvoreným duchovným učením, ktoré bude 
hlásať jednotu a spojenectvo za účelom svätého plánu, ktorý 
títo mimozemšťania prišli implementovať (uviesť do života). 
 
Táto technológia spôsobí návyk a závislosť. Bude vysávať 
z ľudí ich duševnú silu a schopnosť rozmýšľať nezávisle. Tieto 
schopnosti budú nahradené technologickými prostriedkami, 
ktoré budú poskytované a ovládané neľudskými 
manipulátormi. Mimozemské duchovné učenie bude mať za 
cieľ odstrániť slobodnú vôľu ľudí pomocou ich 
naprogramovania k slepej poslušnosti a zabránenia schopnosti 
rozoznať pravdu alebo zradu. Aj keď genetické zmeny budú 
mať za cieľ zvýšiť intelekt a psychické schopnosti ľudí, 
pravým účelom bude ich vylepšenie na viac efektívnu ľudskú 
rasu sluhov alebo skôr otrokov. Podstatne dôležitejšie 
schopnosti ako napríklad rozlíšenie správneho od zlého, 
slobodná vôľa, emócie, vlastný úsudok a vnútorné duchovné 
vedomie, budú sabotované kombinovaním ľudskej 
a mimozemskej DNA. 
 
Nakoniec sa ľudia stanú mentálne zotročení, duchovne 
deformovaní, geneticky poškodení a dokonale zotročení, aby 
boli použití ako korzári (piráti), ktorí budú súčasťou negatívnej 
agendy na dobitie iných svetov. Takéto niečo sa už stalo na 
iných planétach a niektorí zotročení korzári sú teraz tu a robia 
to isté nám. 
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Čas pre zmenu  
 
 
 
Budúcnosť nie je jednoznačná. Balancuje medzi pravým 
zlatým vekom duchovnej slobody a falošným vekom 
duchovného otroctva. Nech to dopadne akokoľvek, náš spôsob 
života za 15 rokov od teraz bude nepredstaviteľne rozdielny od 
toho dnešného. Ak si dôkladne domyslíme kam smerujú 
súčasné trendy, je ľahké vidieť, že v nasledujúcich 
desaťročiach spoločnosť bude transformovaná vonkajšími 
vplyvmi ako napríklad narastajúce prírodné katastrófy, 
ekonomické náhle zmeny, hromadiace sa strety medzi 
zkorumpovanými vládami a protestujúcimi občanmi, otvorené 
priznanie o existencii mimozemšťanov, sprístupnenie doteraz 
utajovaných technológií ako antigravitácia a voľná energia. 
 
Avšak deje sa niečo iné, niečo väčšie ako len sociálna zmena 
z dôvodu vonkajších vplyvov. Stále viac ľudí sa mení 
vnútorne. Ich vedomie narastá a stávajú sa duchovne 
silnejšími. Zárovaň viac ľudí sa stáva viac ignoranskými 
a duchovne zatemnenými. Polarizačný fenomén spôsobuje, že 
temné je temnejšie a osvietené je ešte osvietenejšie. Pozitívni 
ľudia sú viac pozitívni a negatívni ľudia viac negatívni. Takáto 
polarizácia vytvára napätie a konflikt, ktorý eventuálne vyústi 
k rázcestiu. Polarizácia tiež nastáva v globálnom rozmere, 
ktorý naznačuje, že sa jedná o veľké napätie a konflikt 
nasledovaný rozdelením ciest a odlúčením sa navzájom.  
 
Ktokoľvek kto sa stane dostatočne pozitívny, duchovne 
prebudený a nabitý energiou, získa prístup k silám 
umožňujúcim  mu opustiť fyzickú realitu a usadiť sa vo vyššej 
dimenzii. Toto je ďalší krok evolúcie spomínanej už 
v predchádzjúcich kapitolách, kedy pripravení ľudia sa stanú 
superľudmi. Dosiahnuť to osamote je veľmi zložité, pretože 
každý jednotlivec je obklopený a ťahaný dole nízkym 
vedomím a energiou všetkých ostatných na tomto svete. Avšak 
čím väčšiemu množstvu ľudí sa to podarí, tým to budú mať 
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ľahšie ostatní, aby prenikli za túto fyzickú realitu. Takéto 
niečo sa už začína diať. 
 
Dostali sme sa v našich osudoch do bodu, kde sú pootvorené 
dvere do vyššej existencie. Nie každý využije príležitosť. Iba 
tí, ktorí svojou vlastnou rozhodnosťou hľadajú a praktizujú 
vyššie alternatívy inak obmedzeného spôsobu života, 
ponúkaného systémom ovládania. To znamená, že skupina 
populácie s pozitívnou orientáciou buď odvráti temné sily 
a zmení tento svet na miesto uvedomenia a duchovnej slobody 
alebo spoločne prenikne za tento fyzický svet a vstúpi do 
vyšších pozitívnych vibrácií (dimenzií). Alternatíva tomuto 
scenáru bude, že tí s negatívnou polarizáciou buď nadobudnú 
dostatočnú silu, aby ovládli tento svet alebo sa stanú tak 
negatívni, že sa „prepadnú pod zem“ a stanú sa negatívnymi 
nadľudmi, ktorí sa pripoja k negatívnym mimozemšťanom vo 
vyššej negatívnej dimenzii. 
 
Ak fyzický svet sa stane neobývateľný, povedzme z dôvodu 
klimatických zmien alebo stretu s kométou, potom vstup do 
vyššej dimenzie bude tá najvhodnejšia možnosť. Ideálne by 
bolo ak by obidve, jak pozitívne tak aj negatívne duše, prenikli 
súčasne do svojich náležitých úrovní v rámci vyššej dimenzie. 
Potom by nebol žiadny zápas o túto fyzickú planétu. Avšak 
táto zem nie je jediná vec, o ktorú usilujú negatívne sily. Oni 
túžia po nadvláde nad všetkými dušami vo všetkých časoch 
a dimenziách. Čím viac duší ovládajú, tým viac energie 
a zdrojov môžu využiť na ovládnutie ďalších duší. Preto 
stiahnutie ich otrokov do vyššej negatívnej dimenzie im 
nebude stačiť. Budú sa snažiť, aby tých čo zajali, využili na 
ďalšie dobívanie. To znamená, že dokonca aj po zmene, zápas 
bude pokračovať. Pozitívni ľudia, ktorí sa usilovali 
o rovnováhu tu na zemi, keď sa stanú nadľudmi (superhuman), 
budú ďalej usilovať o rovnováhu naprieč všetkých časov 
a dimenzií. 
 
 
 
 
 



 97 

VOJNA ČASOV  
 
Možno je to zvláštne, ale naša budúcnosť sa už stala. 
V súčasnosti prežívame spätné efekty vojny časov medzi 
vyššími dimenzionálnymi silami našej budúcnosti. Ich 
technológia a ich status bytia im umožňuje obmedzené 
cestovanie časom a pretváranie reality.  
 
Pre lepšie pochopenie uvediem príklad. Skupina temných 
bytostí cestuje späť v čase a pokúša sa sabotovať udalosť, 
ktorá eventuálne bude výhodnou pre pozitívne sily. Takouto 
sabotážou vznikne iná budúcnosť, kde tieto negatívne sily 
získajú prevahu pre seba. Reakciou na to bude, že pozitívne 
sily  môžu znova nastoliť rovnováhu tým, že budú cestovať 
späť v čase a vytvoria novú udalosť, ktorá bude kompenzáciou 
za sabotáž. Tam a späť, hore a dole, dobre a zle, atď. 
Medzitým život ide ďalej a my prežívame ďalší úder vojny 
medzi oboma stranami. Snahu jednej strany manipulovať nás 
alebo zničiť snahu druhej strany, aby nám ponúkla kritickú 
inšpiráciu a nevyhnutnú intervenciu za účelom kompenzácie 
týchto pokusov o sabotáž.  
 
Podľa zákonou cestovania v čase, tieto súperiace sily 
podliehajú obmedzeniam v možnostiach kontaktu a tým aj 
interakcie (kontaktu) s vybratými jednotlivcami. Ak sa jedná 
o negatívne sily, obyčajne musia zostať neviditelní a iba 
vytvárať emočný tlak alebo telepatické presviedčanie. Ak sú to 
pozitívne sily, tieto potom poskytujú emocionálnu podporu 
a mentálnu inšpiráciu∗∗∗∗. Čím vážnejší je pokus o narušenie 
negatívnymi silami, potom je tým viac vážnejšie 
a kontaktnejšie protiopatrenie pozitívnych síl. Napríklad ak 
šofér riadiaci automobil vo vašom protismere je telepaticky 
manipulovaný, aby vybočil zo svojho jazdného pruhu a čelne 
sa s vami zrazil a tým vám bola spôsobená smrť skôr, než je 
váš čas, potom pozitívne sily môžu fyzicky pohnúť vašim 
autom a zabrániť tak zrážke alebo mentálne vás prinútia 
spomaliť auto a tým predísť zrážke. Tieto situácie sú 
zriedkavé, ale stávajú sa. Je omnoho pravdepodobnejšie 

                                                 
∗ Článok autora „Time dynamics“ – vysvetluje tieto súvislosti v podrobných detailoch. 
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a bežnejšie, že vojna časov sa bojuje pomocou manipulácie 
našich myšlienok a emócií, než priamo fyzickými pokusmi 
o zabitie. Ak je na vás telepaticky vytváraný tlak, aby ste sa 
vzdali pozitívnej cesty alebo ak sa necháte mentálane 
vyprovokovať k chybnému rozhodnutiu, potom takýmto 
spôsobom môže byť zmenená budúcnosť.  
 
Väčšina z nás si nikdy neuvedomí do akej miery budúcnosť 
závisí od našich rozhodnutí. Možno nemusíme vedieť, ktoré 
rozhodnutie je kritické alebo dôležité, ale čím viac sa budeme 
držať hlasu nášho srdca a konať s rozvahou, tým viac 
v konečnom dôsledku posilníme pozitívnu budúcnosť a tým 
ľahšie môžu pozitívne sily z budúcnosti podporovať našu 
cestu, aby sme sa sa stali pozitívnymi nadľudmi (superhuman), 
aby sme sa stali nimi. 
 
 
 
PLÁN  
 
Väčšina ľudí je relatívne nepolarizovaná alebo inak povedané 
neutrálna. V zásade nemanipulujú alebo nepomáhajú iným. Ich 
želaním je iba pohodlný život, pričom nemajú záujem sa niečo 
naučiť o vyššej pravde, ak to nie je nevyhnutné. Sú to 
priemerní obyvatelia energetickej farmy, ktorí nie sú hrozbou 
pre negatívne sily a ani nie sú užitoční pre pozitívne sily. 
 
Niektorí ľudia sa však narodili so schopnosťou vytvárať 
zmeny. Oni preukazujú prirodzenú zvedavosť o vyššiu pravdu, 
vyvinula sa v ich živote túžba pomáhať iným a majú vrodené 
schopnosti, ktoré sú viac než zdedené vlastnosti alebo 
spoločensky naprogramované schopnosti. Títo sú nápomocné 
duše, spomínané už v predchádzajúcom. Presnejšie povedané, 
oni sú duše nadľudí (superhuman), ktorí dobrovoľne súhlasili 
s inkarnáciou späť do minulosti, do obyčajného fyzického tela, 
aby pomohli ľuďom, ktorí prejavili záujem alebo túžbu 
uniknúť zo systému ovládania. Oni sú vyvinuté bytosti 
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narodené do systému ovládania, aby ho pomohli zničiť 
z vnútra∗∗∗∗. 
 
Nápomocné duše slúžia dôležitému cieľu v rámci vyššieho 
plánu. Majú čeliť agende negatínych mimozemšťanov. Pre 
vyššie pozitívne sily sú ako odvážni parašutisti, ktorí súhlasili 
byť vysadení na územie nepriateľa na nebezpečnú 
oslobodzovaciu misiju. Ako už bolo povedané, jedno z rizík, 
ktorému čelia, je že si nespomínajú, kto v skutočnosti sú pri 
ich príchode sem. Byť narodený ako ľudské dieťa je nesmierne 
traumatická (bolestivá) skúsenosť. Následné roky 
spoločenského tvarovania (manipulácie a programovania 
myslenia) utlmia ich vyššie schopnosti a spomienky. 
V prípade, že prežijú vonkajšie tlaky s dostatočným zbytkom 
ich skúseností, potom majú šancu vykonať to, prečo sem prišli. 
 
Ak nie ste si istý, či ste nápomocná duša, mali by ste vedieť, že 
na tom v skutočnosti nezáleží, pretože vy sa môžete rozhodnúť 
žiť ako nápomocná duša. Stačí aby ste rozmýšľali, cítili, 
rozprávali a konali v súlade s vašim vyšším ja, aby ste 
odstránili masku strachu a nízkych túžob, ktorá vám bola 
vnútená systémom ovládania. Ak sa tak rozhodnú milóny ľudí 
a následne budú v tom zmysle aj konať, vytvorí sa narastajúci 
tlak na steny väzenia. Objaví sa trhlina, ktorá umožní únik. 
Možno to znie príliš dramaticky, ale prakticky to znamená, že 
vyššie duše, ktoré zostanú sami sebou, takto vštepia 
sebadôveru druhým a ukážu im cestu k úniku z thoto 
fyzického sveta. V podstate je treba si zachovať optimistický 
prístup, ktorý ukáže na nástrahy a napomôže im predísť. 
Rohodovať sa na základe intuície a múdrosti, nie pod tlakom 
spoločenského očakávania. Napomáhať duchovnému 
posilnenju iných podľa vlastných schopností a okolností. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗ RA material wanderer, Bringers of the Dawn system buster 
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Hyperdimenzionálny systém ovládania 
 
 
 
Negatívne sily vidia nápomocné duše ako nepredvídateľné 
a nekontrolovateľné hrozby pre ich ciele. Systém ovládania je 
závislý na ľuďoch, ktorí sa vzdali svojej sily z dôvodu 
naprogramovanej viery v iluzórne obmedzenia a ignorancie 
lepších alternatív. Ak dostatok jednotlivcov sa duchovne 
prebudí a začne využívať svoje vyššie schopnosti a vedomosti, 
potom ovládací systém sa rozpadne ako domček z karát. Takže 
okrem manipulácie a odsávania duševnej energie, negatívne 
bytosti využívajú systém ovládania na potlačenie alebo 
zničenie nápomocných duší ešte pred tým, ako vyrastú do 
dostatočnej sily a naplnia svoje poslanie. 
 
Dolná polovica systému ovládania (médiá, školy, armáda, 
náboženstvo, politika, atď) manipuluje masy a je riadená 
ľudmi, ktorí profitujú na úkor ostatných. Horná polovica je 
ovládaná priamo negatívnym astrálom, mimozemšťanmi 
a démonickými silami, ktoré využívajú sofistikované vyššie 
dimenzionálne techniky, aby sa zamerali na nápomocné duše 
alebo sa snažia získať špecifikých jednotlivcov, užitočných pre 
ich agendu. V ďalšom budú uvedené najviac používané 
techniky a budú ukázané niektoré metódy obrany. 
 
 
 
AGENTI MANIPULÁCIE  
 
Hyperdimenzionálny systém ovládania má k dispozícii šesť 
miliárd ľudí, z ktorých sa dajú vybrať slabšie povahy, ktoré 
môžu byť vmanipulované do blízkosti práve rozkvitajúcej 
duše, aby ju duchovne dusili a utláčali. 
 
Čím má daná osoba menej prítomnú a aktívnu dušu, tým viac 
je on alebo ona ovládatelnejšia negatívnymi silami. 
V momentoch, keď sme tzv. mimo seba, ktokoľvek môže byť 
telepaticky nabádaný, aby spravil alebo povedal niečo, čoho 



 101 

mu je neskôr ľúto. Keď nie sme si plne vedomí sami seba, 
naše emócie môžu byť umelo kontrolované technologickou 
alebo psychickou manipuláciou, čo spôsobí, že sa budeme cítiť 
neobvykle podráždení a reaktívni (hádaví). Naše myšlienky 
môžu byť zavedené k falošným podozreniam 
a nedorozumeniam. Toto môže byť zneužité za účelom 
vytvorenia hádok a nedôvery medzi nápomocnými dušami 
a tými najbližšími v ich živote. Môže to spôsobiť rozdelenie 
inak sľubného alebo perspektívneho nápomocného vzťahu. 
 
Medzi nami sú takí, ktorým chýba duševná vyzrelosť alebo 
trpia nedostatkom ducha, čím sa stávajú „pernamentnými 
agentami“ systému ovládania. Títo ľudia majú sklony 
k nedostatku sebauvedomenia si samého seba a precítenia 
vlastnej osobnosti. Nemajú schopnosť prejaviť pravú empatiu 
(vcítenie sa) a porozumenie, pričom fungujú ako tyrani alebo 
pijavice v životoch iných. Niečo chýba v ich vnútri, čo 
spôsobuje ich bezcitné konanie, keď okolnosťami sú nútení 
ukázať svoju pravú tvár. Nápomocné duše sa často narodia do 
rodín, kde aspoň jeden z rodičov, súrodencov alebo blízkych 
príbuzných∗∗∗∗ vyhovuje takémuto popisu. Ak nápomocná duša 
odolá výchove neustáleho mučenia, táto skúsenosť ju posilní. 
Ak duša podľahne, stane sa bezmocnou a traumatizovanou. 
Toto spôsobí jej zlyhanie pri následných úlohách v ďalšom 
živote. Takýmto spôsobom systém ovládania zaobchádza 
s nápomocnými dušami. Pomocou permanentných agentov ich 
narušuje alebo úplne zlomí. Ak nápomocná duša je tvarovaná 
tak, aby podľahla nedôvere, nedostatku sebavedomia, 
nedostatku emócií, nenávisti inými, odsudzovaniu alebo inému 
narúšaniu, toto potom vážne oslabí jej schopnosť byť 
nápomocná v živote iných. 
 
Ak sa vám stane, že ste okolnosťami nútení byť v prítomnosti 
agenta tyrana, budte si vedomí, že to nebude trvať navždy. 
Zachovajte si aspoň časť svojho súkromia, aby ste sa mohli 
venovať aktivitám, ktoré vás bavia, vnútorne uspokojujú 
a podporujú vašu tvorivosť. Tým si udržíte pri živote 
zostávajúci plamienok vo vašj duši počas dočasného obdobia 

                                                 
∗ Toxic parents, psychopaths, narcissistic disorder, petty tyrants 
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temna. Odmietnite sa stotožniť s kriticizmom miereným proti 
vám a tým aj vnucovanou nenávisťou voči sebe samému. 
Nestrácajte sebadôveru vo vaše schopnosti alebo nepripustite 
si pocit porážky. Odmietnite pocity, ktoré vás tlačia do úsilia 
za účelom dosiahnutia prázdnych bezduchých cieľov, ktoré ani 
nie sú v súlade s vašimi vnútornými prioritami. Ako napríklad 
snaha o vytvorenie dojmu tvrdého chlapa bez emócií, len aby 
ste zakryli svoje slabosti. Odmietnite prijať systém prirodzenej 
ignorancie, ktorý oceňuje negativistické postoje a vysmieva sa 
pozitívnym. Konečnou odmenou pre negatívne bytosti je to, že 
vy sa stanete jedným z nich. Takže bojujte proti tomu a vždy si 
spomente, čo naozaj reprezentuje vaše skutočné ja. 
 
Pernamentní agenti sú tiež niekedy využívaní, aby sa spriatelili 
s nápomocnou dušou počas jej aktívneho stavu prebúdzania sa. 
Chcú ju zviesť k falošným názorom a viere. Napríklad ak sa 
rozhodnete vydať cestou intenzívneho sebavzdelávania 
a poznávania reality okolo vás, hyperdimenzionálny systém 
ovládania si to všimne a môže do vašej cesty poslať niekoho 
pochybného. Táto osoba bude silno odzrkadlovať mnoho 
vašich názorov, pričom sa vám bude zdať príliš rýchla 
a neprirodzená jej snaha o spriatelenie sa s vami. Potom 
v momente keď táto osoba dosiahne vašu úplnú pozornosť, 
rýchlo vás zahrnie množstvom dezinformácií. Snaží sa, aby ste 
uverili zmesi názorov, ktoré budú pre vás vnútorne 
rozporuplné a bude sa snažiť vyvolať vo vás vnnútorné 
pochybnosti o vašich predchádzjúcich znalostiach 
a múdrostiach. Nie však cez prirodzený zmysel 
a porozumenie, ale cez taktickú manipuláciu. Často 
pernamentní agenti vstupujú do vášho života počas čudných 
sérií náhod (synchronizácií), ako napríklad poukazovanie na 
špecifické veci, ktorými ste sa práve zaoberali, ale nikto o tom 
nevedel alebo budú rozprávať o osobných zážitkoch z detstva, 
pričom popíšu detaily, ktoré sa zvláštnym spôsobom príliš 
podobajú vašim vlastným. Akonáhle však niekedy ukážete 
svoj nezáujem a nesúhlas, títo sa zmenia v zlomku sekundy 
z príjemných a prívetivých na útočných a nevraživých. 
Považujte to za červenú signálnu vlajku, keď sa obrátia o 180 
stupňov, akonáhle sa vy odmietnete prispôsobiť ich vôli. 
Takéto niečo odhaľuje to, o čo im v skutočnosti ide. 
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Iní pernamentní agenti môžu byť poslaní do vášho života, aby 
vás neustále zdržiavali a vyčerpávali. Takéto osoby si 
vyžadujú od vás, aby ste sa stali ich učiteľom, záchrancom, 
poradcom, atď. Majú zúfalé postoje a pritom si vyžadujú vašu 
emočnú potrebu. Čokoľvek im poviete alebo poradíte, oni 
v skutočnosti nepočúvajú alebo sa inak nezlepšujú. Toto je 
rozdieľ medzi tými, čo skutočne úprimne hľadajú vašu radu 
a pomoc. Nevidno, že by skutočne mali prospech s interakcie 
s vami, pričom oni len žiadajú od vás stále viac a viac času 
a energie. Nezáleží im na radách, ktoré im poskytujete. 
Uspokojuje ich, že vás tiež sťahujú nadol spolu s nimi. 
Fungujú ako energetické pijavice. Dajte im šancu, aby sa 
mohli niečo naučiť z vašich rád, ale akonáhle sa stanú príliš 
otravní neustálym ignorovaním ponúkanej rady a pomoci od 
vás, jednoducho sa im doslova fyzicky vyhýbajte. Budte pri 
tom dôslední.  
 
Obidva tieto typy sa dajú rozoznať, keď sa s nimi stretnete 
počas vášho života. Pod ich maskou sa nachádza niečo kruté, 
ktoré z času na čas prenikne na povrch. Je to len otázka času, 
kedy sa táto krutá črta charakteru pred vami objaví. Buďte si 
vedomí rozdielu medzi príjemnou osobou, ktorá nemá práve 
svoj deň a nechtiac vás rozčúli a nebezpečnou osobou, ktorá 
predstiera, že je príjemná. Príde moment, kedy ukáže svoju 
pravú tvár. 
 
Intuitívne môžete cítiť, čo sa nachádza pod niekoho maskou. 
Zdá sa ich láskavosť falošná? Je ich hrubosť iba dočasné 
vybočenie? Aj malá chyba môže napovedať, kto je pozitívne 
alebo negatívne naladený. Už od nepamäti podvodníci 
spoliehajú na svoj šarm, aby zamotali hlavu starším dámam. 
Vyžaduje si to niekedy čítanie medzi riadkami, aby sa 
rozoznal pernamentný agent. V konce koncov nezáleži na tom, 
či takýto agenti sú duchovne neprebudení alebo úplne 
bezduchí ľudia, pretože za zlé môžeme považovať správanie 
ktorejkoľvek osoby, ktorá nie je schopná sebaovládania 
a správa sa škodlivo pre svoje okolie. Ak vás niekto sťahuje so 
sebou nadol, vážte a rešpektujte sami seba a udržujte si odstup 
od takýchto osôb.  
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Správne zaobchádzanie so zradnými agentami si vyžaduje 
používať intuíciu. Trénujte si vašu intuíciu tým, že budete 
venovať svoju pozornosť vašim pocitom. Keď ste 
v spoločnosti niekoho takého, zapamätajte si tieto pocity. 
Neskôr po nejakom čase, keď ukážu svoju pravú tvár, môžete 
si pripomenúť tieto pocity a postupne sa ich naučiť využívať. 
Každý pri  kom som sa necítil správne, eventuálne časom 
prejavil jeho alebo jej negatívne úmysly a ciele. Naopak, 
každý pri kom som mal rovnovážny pocit a bol normálne 
prirodzený, nakoniec sa prejavil ako tvorivá duša s iskrou 
života. 
 
Aby ste sa vyhli podozrievaniu nesprávnych ľudí, 
nezameriavajte sa na pozorovanie varovných signálov 
v správaní niekoho, kto sa vám zdá podozrivý. Môže sa stať, 
že veci začnete vidieť tak, ako si ich želáte vidieť a nie aké 
v skutočnosti sú. Ak existujú varovné signály, potom sa vám 
ukážu. Všetko čo potrebujete, je vyhnúť sa okamžitému 
súdeniu takýchto varovných signálov, keď vám priamo udrú 
do tváre. Neriadte sa pocitmi prvého dojmu. Prvý dojem nie je 
dôležitý. Ba čo viac, môže byť veľmi zavádzajúci. 
Zapametajte si, že ľudí prezrádzajú ich činy, nie reči. Najviac 
si všímajte činov iných, keď sa nachádzajú v kritickej situácii. 
V takýchto momentoch sa vždy prejaví ich skutočná povaha. 
V kritických situáciách človek nikdy nepôjde proti svojej 
vnútornej podstate.  
 
Vy zostávajte kľudní a neutrálni, aby ste zabránili vplyvu 
vonkajších činiteľov do vášho pozorovania. Negatívne bytosti 
môžu použiť kombináciu vnútených myšlienokových slučiek 
a naplánovaných nedorozumení, aby spôsobili nedôveru medzi 
dvoma pozitívnymi dušami. Takže budte si toho vedomí. 
Narozdiel od skutočných varovných signálov, umelo vyvolaná 
paranoja (strach), prichádza s iracionálnymi (nezmyselnými) 
impulzami podráždenia a precitlivelosti. Rozdiel medzi 
opatrnosťou a paranojou je v tom, že opatrnosť je jasný 
a kľudný pocit, oslobodený od iracionálnych (nezmyselných) 
činov. Paranoja je chorobný satav mysle alebo bytia. Taktiež 
niekedy môže prejisť až do stavu tzv. chronickej paranoje. 
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Je dôležité si uvedomiť, že takýto ľudia často nie sú si vedomí, 
čo spôsobujú. Oni nie sú tí, ktorých treba viniť za ich činy, 
pretože nie sú schopní sebaovládania. Majte pochopenie pre 
nich a uvedomte si, že sú iba bezmocní pešiaci zneužívaní 
v hre, ktorá je mimo dosahu ich chápania. Mať pochopenie ale 
neznamená, že sa necháte nimi prevalcovať. Skôr to znamená 
byť pevní v rozhodnutiach a postojoch, mať odvahu povedať 
rozhodné „nie“ bez toho, aby ste sa dopustili odsudzovania 
alebo nenávisti. To najdôležitejšie je, aby ste nestratili svoju 
nádej v humánnosť (ľudskosť) po skúsenostiach s negatívnymi 
indivíduami. Budte si vedomí, že existujú pozitívne duše ako 
vy, ktoré budú krížiť cestu vášho osudu, keď nastane ten 
správny čas. Spriatelenie sa s ľudmi na rovnakej vlnovej dĺžke 
môže byť zdrojom veľkého uvoľnenia, sily a radosti. 
 
 
 
ÚNOSY A PROGRAMOVANIE MYSLE 
 
Tá najpriamejšia a najzákernejšia metóda používaná 
negatívnymi bytosťami na zneškodnenie potencionálnych 
ohrozovateľov, je ich únos, následný zásah do ich mysle 
a vrátenie domov s vymazanými spomienkami na túto udalosť. 
Vnoci idete spať, počas spánku ste unesení a následné ráno sa 
zobudíte s nevysvetliteľným pocitom unavy a napätia. Avšak 
počas noci ste mohli byť niekoľko hodín na palube 
mimozemskej lode alebo v podzemnom zariadení, pričom bola 
hypnotickými príkazmi naprogramovaná vaša myseľ∗∗∗∗, čo 
zostalo vo vašom podvedomí ako tikajúca bomba. Potom 
v nasledujúcich dňoch sú tieto príkazy potichu aktivované a vy 
zrazu začnete pociťovať náhly sklon k depresii. Začnete cítiť 
nenávisť, stratíte dôveru v seba samých alebo iných. Budete 
mať iracionálne (nezmyselné) a nemorálne túžby alebo poviete 
niečo, čo vyvolá konflikt medzi vami a ostatnými, ktorí mohli 
byť tiež takto naprogramovaní.  
 
Únosy sú prevádzané buď negatívnymi mimozemšťanmi alebo 
negatívnymi agentúrami s mimozemskou technológiou. Tí 

                                                 
∗ Posthypnotic sugestion, Hypnosis, Brainwashing, Mindcontrol 
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druhí pozostávajú s vysoko utajovaných zložiek vrámci 
vojenských rozviedok Spojených štátov, Veľkej británie 
a Izraela. Samozrejme môžu medzi ne patriť aj iné krajiny. 
Tieto zložky sú úplne pod priamym velením negatívnych 
mimozemšťanov. Všetky tieto skupiny boli videné unesenými, 
ktorí si náhodne (zhodou okolností alebo spontánne) 
spomenuli na svoje zážitky počas únosu. Tieto technológie nie 
sú dokonalé, preto ich účinok môže byť silnými osobnosťami 
prekonaný, čo vedie k úplným spomienkam počas únosu. 
 
Únoscovia vlastnia vysoko sofistikovnú (modernú) 
technológiu. Ako už bolo spomenuté, mimozemšťania majú 
schopnosť zamraziť (zastaviť) čas, paralyzovať (znehybniť) 
a levitovať (vznášať) ľudí cez pevné stropy, steny alebo okná 
do ich lodí alebo oddeliť dušu od osoby, zatiaľ čo telo zostalo 
v posteli. Ich lode sú schopné vstúpiť do inej vibračnej hladiny 
(dimenzie), vyletieť rýchlo do vesmíru, zmeniť veľkosť 
a vytvoriť dojem, že sú z vnútra omnohom väčšie než sa zdajú 
zvonka. Dobre vybavené vojenské zložky vlastnia portálovú 
technológiu, ktorá vytvorý červiu dieru (wormhole) medzi 
podzemnou základňou a vašou spálňov, cez ktorú vás 
transportujú. Ich základňa môže manipulovať čas tak, že vy sa 
tam môžete nachádzť mnoho hodín, ale u vás doma prebehlo 
len niekoľko minút. Môžu dokonca vložiť implantát (cudzie 
teliesko) do vášho mozgu, cez ktorý vás naprogramujú 
nadiaľku počas vášho spánku. 
 
Toto všetko znie veľmi fantasticky, strašidelne a bláznivo. 
Avšak existuje dostatočne veľa ľudí, ktorí si pamätajú svoje 
zážitky a poskytujú informácie, na základe ktorých sa dá 
predpokladať, že vyššie popísané sa deje. Podstata únosov je 
omnoho hlbšia než to, čo tu bolo popísané. Napríklad je 
faktom, že mimozemšťania tiež unášajú ľudí, aby 
zhromažďovali genetický materiál, z ktorého následne vytárajú 
rasu hybridov. Stvorenia niečo medzi človekom 
a mimozemšťanom, ktorí budú vystupovať ako 
sprostredkovatelia medzi ľudmi a mimozemšťanmi. Dôležité 
je zapamätať si, že nie všetky vaše myšlienky a túžby sú 
nevyhnutne vaše vlastné. 
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Mimozemšťania môžu naprogramovať ľudí, aby sa zamilovali 
do seba a potom jeden opustí toho druhého a zanechá ho 
v citovej bolesti bez opätovania emócií∗∗∗∗. Môžu tiež 
naprogramovať pocity stratenosti, zúfalstva a beznádeje. Alebo 
sa môžu zamerať na niekoho ešte v mladom veku 
a programovať ho niekoľko rokov, aby nalomili jeho (jej) 
nápomocnú dušu a zmenili ho na antisociálneho, morálne 
pokryveného a emočne nefunkčného jedinca. Vojenské služby 
majú snahu naprogramovať do vybratých jednotlivcov postoje 
súťažlivosti a prežitia, vytvorenie prehnanej vášne o zbrane 
a používanie násilia na riešenie problémov. Niektorí z nich sa 
stanú tzv. pomätení strelci v školách alebo fanatickí bomboví 
samovrahovia, o ktorých počúvate v správach a čítate 
v novinách. Z tohoto dôvodu je veľmi dôležité, aby ste 
pozorovali svoje myšlienky a pocity. Vyhýbali sa 
nepremysleným reakciám na tie podnety, ktoré nie sú 
nevyhnutne nebezpečné, depresívne, posadnuté alebo seba 
poškodzujúce. 
 
Nasledujúce sú niektoré príznaky, že ste boli pravdepodobne 
unesení: Náhle prebudenie sa s panickým pocitom, že niečo 
zlé sa deje v izbe. Skoré ranné prebudenie s pocitom akoby ste 
ani nespali alebo prebudenie sa v obvyklom čase, ale cítite sa 
veľmi unaveno a podráždene, čo nie nie je v súlade 
s aktivitami predchádzjúceho dňa. Ak máte domáce zvieratá, 
tieto môžu byť tiež vystrašené a podráždené, ak sa stali 
svedkami únosu. Vaša myseľ počas nasledujúceho dňa môže 
byť rozhádzaná ako následok intenzívneho programovania. Na 
svojom tele môžete nájsť neobvyklé škrabance, modriny alebo 
jazvy, ktoré tam pred danou nocou ešte neboli. Niektoré sú 
dôsledkom vloženia implantátov, aby mohla byť monitorovaná 
(sledovaná) vaša poloha, životné funkcie vášho tela, myšlienky 
a pocity. Predzvesťou prichádzjúceho únosu sú vidiny 
mimozemšťanov pri zavretých očiach pred spánkom. Videnie 
varovných čísiel alebo piskľavý tón (ľudovo zvonenie 
v ušiach) hodinu alebo dve pred tým ako idete spať. Ak máte 
domáce zvieratá, môžete pozorovať ich neobvyklú 

                                                 
∗ Alien love bite, Eve Morgen 
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podráždenosť alebo pohybovú reakciu na neviditeľné veci 
pohybujúce sa po miestnosti.  
 
Zabrániť únosom nie je vždy možné. Treba potláčať 
naprogramované myšlienky už v ich zárodku. Tým spôsobíte 
dostatočnú škodu programovaniu už na začiatku. Avšak 
môžete znížiť počet únosov a ich krutosť pri používaní 
nasledovných metód: 

1. Je dôležité si zachovať humor a sebadôveru. Odháňať 
strach a posadnutosť strachom. Strach a stres znižujú 
vibrácie vašej duše a uľahčujú mimozemšťanom alebo 
vojenskej teleportačnej technológii sa naladiť 
a extrahovať vás na únos. 

2. Je dobre známe, že väčšina únosov nastáva, keď spíte. 
Ľudia, ktorí môžu byť zobratí počas bdelého stavu 
(napríklad pri šoférovaní po tmavej odľahlej ceste) sú tí, 
ktorí majú oslabenú duševnú silu a vedomie. Toto 
ukazuje, že slobodná vôľa, duševná sila a vedomé si 
uvedomovanie, sú mocné prekážky pre únos. Zostať 
bdelí počas noci, keď sa objavia signály a predzvesti 
prichádzjúceho únosu, úplne tomu zabránia. Avšak nie je 
možné zostať bdelí počas celej noci. Potom požite 
zvukom a pohybom aktivované zariadenie, aby ste 
zachytili akékoľvek fyzické aktivity počas noci. Tým, že 
si nahrávku ráno prehráte a budete si vedomí zachytenej 
aktivity, únoscovia budú mať zložitejšiu situáciu 
nabudúce. Pred niekoľkými rokmi počas obdobia častých 
únosov som si nainštaloval pohybom aktivovateľnú 
webkameru, aby som si nahrával sám seba počas spánku. 
V tú noc elektrika vypadla šesť krát, pričom každý raz sa 
reštartoval počítač, čím sa zastavilo nahrávanie. 
Únoscovia neboli nadšení. Táto skúsenosť poukazuje, že 
takéto opatrenia komplikujú ich schopnosti prevádzať, čo 
sa im zachce. 

3. Pred spánkom si silno želajte, aby sa vám vyhýbali 
negatívne sily počas noci. Môžete požiadať pozitívne sily 
a vaše vyššie ja, aby vás ochraňovalo. Môžete sa pokúsiť 
nakrátko zvýšiť svoju duševnú frekvenciu tým, že budete 
myslieť alebo si spomeniete na niečo, čo vám privodí 
dobrý pocit. Potom si predstavte vašu izbu alebo byt 
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obklopený pevným ochranným sférickým (guľovým) 
štítom, ktorý žiarivo svieti. Všetko toto napomôže 
ukotviť vaše želanie a posilniť rozhodnutie nebyť 
unesení. 

 
Technológia používaná na únosy je na tak vysokej úrovni, že 
musí brať do úvahy metafyzické zákony, nie len fyzikálne. 
Tieto zákony v podstate hovoria:  
„Môžete robiť čokoľvek vášmu subjektu (cielu, osobe), okrem 
toho, čo je v úplnom rozpore s jeho (jej) slobodnou vôľou. 
Takže sú určité manipulácie, ktoré zistíte, že je nemožné 
previesť.“  
Jednou z takých prekážok je zabiť priamo subjekt. Toto je 
zriedka kedy dovolené. Iba ak subjekt je slabý. Napríklad ak je 
oslabená duševná sila dlhým užívaním drog, ak boli prizvané 
negatívane sily cez okultné rituály, ak si subjekt myslí, že 
všetci mimozemšťania sú dobrí a žiada ich o stretnutie, atď. 
Z dôvodu týchto obmedzení, únoscovia využívajú viac vhodné 
metódy, ako je napríklad programovanie mysle, ktoré časom 
privádza uneseného k sebazničeniu. To v prípade, že sa 
rozhodne počúvať tieto iracionálne myšlienky a túžby. 
Skutočnosť, že subjekt má možnosť výberu, je to, čo podľa 
metafyzických zákonov zachováva slobodnú vôľu. Takže čím 
viac ste si vedomí čo s vami robia a čím silnejšie si budete 
želať oslobodenie od únosov, tým ťažšie vás môžu uniesť bez 
toho, aby porušili vašu slobodnú vôľu. 
 
 
    
DIMENZIONÁLNE POČASIE A PRAVIDELNÉ VPLYVY 
 
Nie sú žiadne pochybnosti o tom, že určité dni sa zdajú byť 
lepšie a kľudnejšie než iné. Počas niektorých dní sa zase zdá, 
akoby sa všetci čerti ženili. Keď mnoho jedincov na 
rozdielnych miestach zažíva podobné negatívne skúsenosti 
v rovnaký čas, potom musí existovať nejaký vyšší vplyv, než 
len vysvetlenie, že sme ráno vstali z postele nesprávnou 
nohou. 
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Jeden z najsilnejších vplyvov má mesiac. Podľa povier, počas 
mesačného splnu sa niektorí obyčajní ľudia menia na 
vlkodlakov – krvilačné beštie. Výraz „námesačný“ pochádza 
z pradávnej viery, že mesiac vplýva na mentálne chorých. Toto 
je veľmi blízko pravde. Dva alebo tri dni pred, počas a po 
mesačnom splne alebo mesačnej novy sú dni, keď je veľmi 
zvýšený negatívny potenciál. Temno v nás je zosilnené 
a máme sklon k podráždenosti, impulzívnosti, sme skôr 
urážliví alebo depresívni. Počas mesačného splnu extrovertné 
povahy sú útočnejšie na druhých, zatiaľ čo počas mesačnej 
novy introvertné povahy sa stávajú precitlivenými, ľahko 
urážlivými a demoralizovanými∗∗∗∗.  
 
To čo nastáva počas týchto lunárnych (mesačných) období je 
podobné, ako keď sa počasie zmení na turbulentné a vytvárajú 
sa podmienky na náhly príchod búrky. Niekedy je počuť len 
hromy, inokedy tornádo zdecimuje celé mesto. Vytvoria sa 
podmienky pre náhly vznik napätia medzi ľudmi. Zhoršujú to 
ešte negatívne synchronizácie, vysoko nepravdepodobné 
„náhody“, ktoré vás niekedy naozaj dostávajú na kolená. 
Mechanizmus, ktorý sa naozaj skrýva za mesačnými vlyvmi je 
dôsledkom vzájomnej pozície medzi zemou, slnkom 
a mesiacom (keď sú v zákryte – v jednej línii), čo vytvára 
poruchy v gravitačnom poli. Toto dočasne naruší hranice 
medzi našou a vyššou negatívnou dimenziou, čo umožní 
negatívnym silám a energiám jednoduchšie manipulovať 
s nami. Ďalšie vplyvy, ktoré narušujú hranice medzi 
dimenziami sú: slnečné škvrny, slnečný vietor, geomagnetické 
búrky, frontálne systémy počasia prechádzajúce priamo nad 
našimi hlavami, aktuálne veľké pohromy vo svete, pretože 
zvýšená úmrtnosť a utrpenie umožňuje systému ovládania 
extra energiu na manipulovanie ďalších ľudí.  
 
Toto sú obdobia, keď energetická farma si vyberá svoju „daň“. 
Dôležitá vec, ktorej treba porozumieť je tá, že keď počas 
mesačného splnu a novy máte zlý deň, potom majte na 
vedomí, že toto prejde ako akákoľvek iná búrka. Jednoducho 
niektorí ľudia nie sú sami sebou. Venujte pozornosť snom, 

                                                 
∗ Pozrite autorov článok: Food for Moon (Potrava pre mesiac) 
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ktoré máte počas niekoľkých dní pred mesačným splnom alebo 
novou. Tieto vám často symbolicky naznačia, čo vás čaká za 
rohom. Ak úspešne rozoznáte podstatu prichádzjúceho 
problému, vaše vedomie môže zabrániť, aby vôbec nastal. 
Taktiež tomu napomôže aj vaša snaha byť pozitívny počas 
mesačného splnu alebo novy. Budte zvlášť pozorní počas 
tohoto obdobia a držte pevne uzdu vašim emočným reakciám. 
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Emocionálna rovnováha  
 
 
 
Keď sa cítite mizerne, všetko okolo vás sa zdá byť mizerné. 
Najväčší problém je v tom, že neoprávnené negatívne emócie 
obmedzujú vaše vnímanie. To znamená, že nie ste schopní 
rozoznať, vzpomenúť si alebo pozorovať pozitívnu stránku 
vecí, udalostí alebo okolností. Vaše rozhodnutia a reťazce 
myšlienok sú ovplyvnené a vy si následne vytvárate negatívne 
závery, ktoré vás zatlačia ešte hlbšie do blata. Toto vytvorí 
začarovaný kruh, kde negatívny postoj vytvára negatívny 
zážitok, ktorý zase posilní negatívny postoj. 
 
Za neoprávnenú negatívnu emóciu považujeme takú, ktorá 
buď príliš dlho pretrváva po udalosti, ktorá ju sôsobila a už 
neslúži účelu, aby vás motivovala k riešeniu daného problému. 
Alebo táto neoprávnená negatívna emócia sa objavila (zrodila 
vo vašej hlave) bez akejkoľvek predchádzajúcej vonkajšej 
udalosti. Príkladom tej druhej možnosti by mohol byť vplyv 
mesiaca. Určité dni sa môžete cítiť podráždení alebo 
depresívni, pričom tieto pocity vznikli sami od seba. Ak ich 
necháte, aby ovládli vaše myšlienky, tieto potom vytvoria 
zdanie ich oprávnenosti. Keď príde na vás pocit smútku, 
začnete premýšľať o všetkých zlých veciach vo svojom  
živote, čo iba prehĺbi vašu melanchóliu. Napríklad keď sa 
cítite bezdôvodne podráždení a niekto vás nechtiac rozhnevá 
a vy mu to slovne vrátite, pričom začne hádka. Takéto niečo 
vás ešte viac vyvedie z miery. Všetko to začína 
neoprávnenými negatívnymi postojmi, ktoré keď potlačíte pri 
ich zárodku, zabránite tak vytvoreniu mentálnych alebo 
dokonca fyzických následkov, ktoré by inak ďalej posilovali 
dané negatívne postoje. 
 
Jediný spôsob ako prežiť negatívny stav, je zvoliť si viac 
pozitívnu možnosť, pomocou vašej vlastnej slobodnej vôle. 
Vaša slobodná vôľa umožní výber, ktorý uprednostníte pre 
budúcnosť. Nie to, čo cítite ako oprávnené pokračovanie 
založené na minulosti. Takže keď ste ponorení v negatívnom 
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postoji podporovanom všetkými vašimi myšlienkami, 
spomienkami a následkami z toho vyplývajúcimi, môžete si 
ľahko pomyslieť: „Prečo by som sa mal(a) cítiť pozitívne? 
Pozri sa na tú všetku mizériu okolo mňa a v mojom živote“. 
To však znamená výber pokračovania minulosti, nie začatie 
novej budúcnosti. Správna reakcia by mala byť: „Je mi jasné, 
že emočne práve nie som na tom  dobre, preto sa rozhodnem 
veci meniť“. Zmenou (otočením) vášho emočného stavu, 
môžete následne veci vidieť jasnejšie a zistíte, že jediným 
spôsobom prečo váš negatívny postoj sa vám zdal byť predtým 
oprávnený, je že vaše uvedomenie bolo obmedzené 
(ohraničené, zúžené, atď). 
 
Keď ste ponorení do negatívnych emócií, prvým krokom je 
uvedomiť si sám seba. Namiesto slepého utápania sa v 
emóciách, začnite jednoduch pozorovať  svoje vlastné 
vnútorné deje (zrýchlený pulz, váš dych, úzkosť v hrdle, 
ťažoba na vašich pleciach, atď.). Toto napomôže zbaviť sa 
prvotného stresu (hnevu, strachu) a vrátiť sa do normálu. 
 
Akonáhle si uvedomíte situáciu, potom môžete zvoliť techniku 
tzv. vytiahnutia seba samého. Medzi pevné záchranné body 
môžeme považovať: začať rátať aspoň do desiatich, spraviť 
zopár plných nádychov, niečo ziesť (doporučuje sa čokoláda, 
med alebo čokoľvek sladké), ísť na prechádzku alebo si 
zdriemnuť. Vyššie spomenuté predstavuje len dočasné 
riešenie, ktoré vám zabráni vykonať niečo nepremyslené. 
Ďalšia možnosť je porozprávať sa s niekým, komu dôverujete. 
Často, keď negatívny postoj je vám len vnucovaný temnými 
silami, aby vás dostali do bojovej nálady, porozprávanie sa 
o tom s inou osobou, zastaví takýto pokus a spôsobí uvolnenie 
negatívneho tlaku. 
 
Ideálna technika je vnútorná, kedy krok za krokom premeníte 
vaše negatívne emócie na pozitívne∗∗∗∗. Jedna takáto technika sa 
volá „záchranné lano“ . Keď sa topíte, potrebujete záchranné 
lano, aby ste sa mohli vytiahnuť späť na palubu alebo breh. 
Niečo, čoho sa budete držať, aby vám napomohlo vytiahnuť sa 

                                                 
∗ Kybalion, emotional mangament 
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von z vášho nabudeného stavu. Bez takéhoto niečoho nie ste 
dobre vybavení na danú zmenu. Počas neoddôvodnitelných 
negatívnych stavov, skôr ako vymýšľať cestu von, jednoducho 
vytiahnite seba samého pomocou „lana“ do vyváženého stavu. 
Tým lanom môže byť modlidba, meditácia, inšpiratívna kniha, 
atď. Niečo čo vám vnútorne napomôže získať znova 
emocionálnu rovnováhu. Ako už bolo spomenuté, negativita 
zahlmieva vnímanie a subjektívne prekrúca a narúša vnímané 
fakty a situácie. Modlidba alebo meditácia prichádzajúca 
z triezveho vnútra a uložená do pamäte, pomôže prekonať 
prechod negatívnymi stavmi a slúži ako záchranné lano späť 
k jasnosti a vyváženosti. 
 
Ak vás táto idea oslovila, potom sa snažte vytvoriť si svoje 
vlastné záchranné lano života, aby ste ho mohli využiť, keď to 
bude potrebné. Môže to byť vnútorná predstava (myšlienka, 
spomienka, atď.), ktorú ste si vytvorili počas pozitívneho stavu 
a pripomente si ju, keď ste pod tlakom. Môže to byť tiež 
krátka báseň, na ktorú si spomeniete a ktorá sa postupne vyvíja 
z negatívneho do pozitívneho (ľútosť, pochopenie, zmierenie, 
nádej, vďačnosť, odhodlanosť, radosť a nakoniec láska). Môže 
to byť múdra kniha, ktorá vám pripomenie vyššie pravdy 
a napomôže k nadhľadu. Niekedy sa stačí iba zamerať na pár 
okamihov na slovo „kľud“ alebo „vďačnosť“. V skutočnosti 
pri dostatočnej vôli môžete bez použitia mechanických 
pomôcok úplne zmeniť váš stav. Myslite na svoje vyššie ja 
a vesmírnu veľkosť, čím zvýšite vašu vnútornú vibráciu. Ak 
ste pod veľkým tlakom (stresom), záchranné lano môže byť 
ako boží dar. 
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Pomoc iným  
 
 
 

Keď sa stane pre vás vášňou štúdium jednotlivých tém 
popísaných v tejto knihe, budete mať neodolateľný pocit 
a nutkanie rozprávať o tom ostatným. Veľmi rýchlo zistíte, že 
väčšina ľudí je uzavretá a nemá záujem o alternatívne názory 
a témy. Poprípade sa budú s vami hádať, považovať vás za 
čudáka alebo vás vysmejú. Možno jedem z desiatich bude 
otvorený k rozumnej debate, ale ostatní nebudú vôbec ochotní 
sa ani rozprávať na danú tému. Nie každý je pripravený 
rozmýšľať mimo nežného rámca. Čím dlhšie niekto zostane 
v prostredí obmedzeného rozhľadu a uvažovania, o to ťažšie sa 
mu potom z neho uniká. Preto aj staršia generácia je menej 
prístupná a otvorená než tá mladšia. Najhorší sú 
vysokoškolsky vzdelaní ľudia, ktorí všetko vedia a pozerajú sa 
z vrchu na každého, kto má iný názor. Ale nikdy neviete, aký 
ľudia sú, pokiaľ ich hlbšie nepoznáte. Počkajte z úsudkom, až 
pokiaľ ich činy budú hovoriť za nich. Činy každého prezradia, 
nie slová. Hlavne v kritických situáciách daný človek nebude 
nikdy konať proti svojmu vnútornému presvedčeniu. Všímajte 
si takéto situácie a postupne sa naučíte, ako ľahko je možné si 
ľudí prečítať. Nedajte nikdy na prvý dojem, ten je zavádzajúci. 
Tak isto ako reči. Činy odhaľujú skutočný charakter a povahu 
daného jednotlivca. 
 
Dobrá správa je, že niektorí jednotlivci sa prebúdzajú 
a nachádzajú sami seba v situácii podobnej vašej. Na druhej 
strane, mnohí duševne zakrpatievajú, stávajú sa vnútorne 
prázdnymi a znechutenými. Takže zapamätajte si, aby ste 
„zachránili svet“, je potrebné, aby každý najskôr zachránil sám 
seba. Nemá žiadny význam byť neustále znechutení 
odmietavými postojmi a zosmiešňovaním ľudmi, ktorí nie sú 
pripravení si rozšíriť svoj rozhľad a myseľ. 
 
Ten najspoľahlivejší spôsob ako prispieť k lepšiemu ľudstvu, 
je zlepšiť samého seba, vzdelávať sa, stávať sa zručným 
v prinášaní daného vedomia iným, ktorí prejavia záujem. Je to 
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viac o zvyšovaní vášho potenciálu slúžiť iným, než 
nepremyslene chodiť po svete a za každú cenu konať dobro. 
Skutočné príležitosti, kedy je možné „niečo urobiť“, 
prichádzajú neočakávane. Príde dobrý nápad a vy budete 
zhodou okolností v správnej situácii, aby ste ho realizovali. 
Medzitým sa pripravujte. 
 
 
Poznámka prekladateľa: 
Z knihy „Prastaré tajomstvo kvetu života“ od Drunvala 
Melchizedeka uvádzam nasledujúci úryvok, ktorý popisuje 
veľmi zaujímavý experiment, ako sa vedomosti šíria medzi 
ľuďmi: 
 
Teória o „stej opici“ popisuje tridsať rokov trvajúci experiment 
výskumníka Dr. Lyalla Watsona na opici druhu „Macaca Fuscata“. 
Na ostrove Košima v Japonsku žije kolónia týchto opíc. Vedci vzali 
batátu (druh sladkých zemiakov) a hodili ich do piesku. Tieto opice 
milujú batátu, ale nie piesok a prach. Jedna mladá opičia samica, 
ktorú pomenovali Imo, našla riešenie tohoto problému a batáty začala 
umývať vo vode. Naučila tento trik aj svoju matku. Jej partner sa 
nový spôsob sám tiež naučil a naučil ho tiež svoju matku. Veľmi 
skoro si vedeli všetky mladé opice poumývať batáty vo vode. 
Z dospelých sa tomuto chovaniu naučili iba tí, ktorí imitovali 
chovanie svojich detí. Vedci zaznamenali tieto udalosti v období rokov 
1952 až 1958. Potom znenazdania v roku 1958 nastal orat. Akonáhle 
vzniklo kritické množstvo opíc z tohoto ostrova Košima, ktoré sa 
naučili tomuto spôsobu, ktoré Dr. Watson odhadom určil na 100, 
následne takmer každá opica na tomto ostrove si umývala batáty bez 
predchádzajúceho sa učenia. Pokiaľ by sa tak stalo iba na tomto 
ostrove, vedci by pripisovali tomuto javu nejaký druh komunikácie 
a pátrali by po ňom. Avšak tiež opice na okolitých ostrovoch si 
dokázali umývať batáty. Dokonca aj na hlavnom ostrove Japonska 
v Takasakiame si opice umývali batáty. Neexistoval žiadny známy 
spôsob komunikácie medzi opicami, ktorý by to mohol vysvetliť. Bolo 
to prvý raz, kedy vedci niečo takéto pozorovali. Učinili z toho postulát, 
že musí existovať istý druh morfogenetickej štruktúry alebo poľa, 
ktoré sa rozprestiera nad týmito ostrovami a cez ktoré boli tieto opice 
sa schopné dorozumievať. 
 
O pár rokov neskôr vedecký tím z Británie si lámal hlavu nad tým, či 
u ľudských bytostí existuje podobná sieť ako u týchto opíc. Urobili 
pokus. Vytvorili fotografiu, na ktorej boli stovky ľudských tvárí, malé 
aj veľké. Celá fotografia bola vytvorená z týchto tvárí, ale keď sa ňu 
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niekto pozrel po prvý raz, rozoznal na ňej iba šesť alebo sedem 
ľudských tvárí. Človek sa musel na fotografiu dlho pozerať, aby 
objavil ostatné tváre.  
Tento vedecký tím vzal túto fotografiu do Austrálie a previedol štúdiu. 
Vybrali určitý počet ľudí zo širokého spektra populácie. Každému 
z nich ukázali obrázok a dali každému určitý čas na jeho pozorovanie. 
Držali pred ním fotografiu a povedali: „Koľko tvárí vidíš na tejto 
fotografii?“ Počas časového intervalu, ktorý mali k dispozícii 
jednotlivé pokusné osoby na pozorovanie obrázku, dostali obvyklé 
odpovede ako šest, sedem, osem, deväť alebo možno desať tvárí. 
Niekoľko ľudí videlo viac. Experimentom prešlo niekoľko stoviek 
ľudí, ktorí tvorili základný vzorok. Vedecký tím presne zaznamenal 
svoje pozorovania. Potom sa časť výzkumníkov vybrala do Británie na 
druhú stranu planéty a ukázali tento obrázok v televíznej stanici, 
ktorá bola podobného typu ako BBC, ale vysielala káblovým 
rozvodom iba v Británii. Na obrazovke ukázali, kde sa nachádzajú 
všetky tváre. O niekoľko minút zopakovala časť výskumníkov, ktorá 
zostala v Austrálii, pôvodný pokus s novými austrálskymi uchádzačmi. 
Zúčastnené nové pokusné osoby neočakávane rozpoznali väčšinu 
tvárí na fotografii. 
Od tohoto okamžiku vedci s istotou vedeli, že existuje niečo, čo sa týka 
ľudí a čo nebolo doposiaľ objavené. Austrálsky domorodí ľudia 
„aborigini“ vedia už dávno o tejto „neznámej“ časti v nás. Vedia, že 
existuje energetické pole, ktoré prepojuje ľudí. Dokonca aj v našej 
spoločnosti sme pozorovali úkaz, kedy niekto na jednej strane 
zemegule objavil niečo nové a iný človek objavil to isté na druhej 
strane zemegule s rovnakým princípom a funkciou. Každý objaviteľ 
by povedal: „To si mi ukradol! To bolo moje! Prišiel som na to prvý!“ 
To sa už mnohokrát stalo v našej modernej histórii. Po tomto 
austrálskom experimente si vedci začali uvedomovať niečo, čo nás 
všetkých spojuje. 
 
Týmto príkladom som len chcel poukázať, že nemá význam 
všetkých presvedčovať o svojom novom poznaní a nápadoch. 
Maximálne tých, ktorí prejavia nefalšovaný záujem. Akonáhle 
danej problematike porozumie tzv. kritická menšina ľudí, táto 
vedomosť sa automaticky stane prístupnou pre každého na 
tejto planéte, kto o danú tému prejavý úprimný záujem alebo  
život (osud) ho donúti  mať danú potrebu poznania.    
  
 
Zdokonalovať samého seba znamená, stať sa viac mentálne 
stabilný a emocionálne vyrovnaný. Čerpať múdrosť na základe 
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pozorovania a skúseností. Dávať si dobrý pozor, aby ste 
jednali s ľudmi na ich úrovni chápania. 
 
Vzdelávať samého seba znamená, učiť sa viac o tom, na čom 
skutočne záleží, čo sa skutočne deje na tomto svete a vo vás. 
O skrytých veciach, ktoré manipulujú ľudmi a ktoré môžu byť 
zastavené, ak by o nich vedeli. O pozitívnych princípoch, ktoré 
ak by boli známe a používané, umožnili by mnohým 
napredovať v ich životoch viac rozumne a úspešne, pri 
zachovaní si osobného šťastia. 
 
Stať sa zručným, znamená nachádzať vhodný moment, formu 
a priestor pre komunikáciu. Niektorí sú dobrí v odovzdávaní 
správ cez muziku alebo umenie, iní písomnou formou, ďalší 
zase neformálnym bezprostredným rozhovorom alebo 
oficiálnym verejným prejavom. Ak ste schopní sa stať 
chodiacim „centrom pomoci“, potom tí, ktorých stretnete 
a ktorí potrebujú inšpiráciu alebo pomôcť niečo vysvetliť, 
môžu nájsť prospech z toho, čo ste sa naučili. 
 
Čokoľvek čo sa naučíte, zamýšľajte sa nad tým. Nie je treba si 
to zapamätať mechanickým spôsobom. Všímajte si, čo sa tým 
vysvetľuje a čo nie je možné vysvetliť. Po čase si vypestujete 
schopnosť rozoznať pravdu (realitu) od zavádzania a zrady. Je 
to veľmi dôležitá zručnosť, pretože cesta k vyššej vedomosti 
(pravde, realite) je plná nástrah a lákavých odbočení. 
 
Udržiavanie kontaktu s ostatnými, ktorí sú podobne 
orientovaní, robí zázraky. Pri vzájomnom si vymieňaní 
názorov, sa nápady rodia akoby z ničoho. Niekto dostane 
nápad a druhý zhodou okolností má schopnosti ako ho 
realizovať. Či už na internete alebo v skutočnom živote môžete 
pre vaše potešenie vyhľadávať kontakty s inými. Vytvoriť si 
webovú stránku alebo diskusné fórum, aby ste mohli 
komunikovať s ostatnými. Poprípade si tak vytvárať nové 
vzťahy. Tieto prepojenia sprevádzajú jednoduché 
synchronizácie aj napriek tomu, že existuje len minimálna 
pravdepodobnosť, že takéto prepojenie môže nastať. Preto 
akonáhle sa vy postaráte o mechanizmus, realita časopriestoru 
sa postará o zbytok. Vaša duchovná rodina existuje práve teraz 
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roztrúsená po celom svete a vesmíre. Je to len otázka času 
a prípravy, kedy a ako nastane prepojenie. 
 
 
 
ČO JE MOŽNÉ UROBIŤ 
 
Počas vášho súkromného štúdia a výskumu zistíte, že 
nachádzate iba rozmáhajúcu sa korupciu, nespravodlivosť 
a vykorisťovanie po celom svete. Ovládne vás neodolatelné 
nutkanie „niečo urobiť“ s týmito problémami. Možno 
podľahnete frustrácii a depresii, že nie je viac ľudí, ktorí vidia 
túto skrytú realitu akolo seba. Alebo že tí, ktorí to vidia, nič 
nerobia. Všetko to štúdium, prepojovanie a diskutovanie sa 
môže zdať ako zle využitý čas, keď svet sa medzitým utápa vo 
svojich problémoch. Zdá sa vám, že činy sú nevyhnutné hneď 
teraz. 
 
Toto je netrpezlivý prístup, ktorý má za následok plýtvanie 
energiou na frustráciu (depresiu), unáhlené skutky 
a sebapoškodzovanie. Budte rozumní a zapamätajte si, že 
príprava a správne načasovanie sú kľúčové k efektívnemu 
(účinnému) činu. Že načasovanie je predurčené faktormi 
(okolnosťami), ktoré nie sú v našej moci a pod našou 
kontrolou. Predčasné činy majú za následok minutie sa 
požadovaných účinkov. 
 
Ak sa energia nespotrebováva, potom sa musí akumulovať. Ak 
práve nie je správny čas na činy, využite to na prípravu pre 
viac efektívne činy v budúcnosti. Ako napríklad čítanie, 
vzdelávanie, diskutovanie, budovanie kontaktov, prehlbovanie 
vzťahov, overovanie si ľudí, precvičovanie, atď. Toto všetko 
sú spôsoby akumulovania potrebnej energie pre neskoršie 
využitie. Pre vytvorenie potrebných nástrojov, zručností a 
infraštruktúri pre najlepšie využitie prichádzajúcich 
príležitostí. 
 
Príležitosti sú ako otvorené dvere. Nie je nevyhnutné sa silou 
snažiť dostať cez zatvorené dvere. Všimnite si, ako namáhavé 
a neúspešné sú pokusy, ktoré sú v nesúlade s vnútornými 
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a vonkajšími okolnosťami. Ako sa okolnosti stávajú 
neprekonateľné, keď ideme proti svojmu srdcu, vlastnej vôli 
a intuícii, v nesúlade s varovnými signálmi. Tieto cesty sú 
preplnené prekážkami, ktoré zvyšujú stres a nútia vás 
vynaložiť neúmerne zbytočnú energiu. 
 
Dobré príležitosti sa objavujú v momentoch, keď ich najviac 
potrebujete. Stačí iba vojsť do otvorených dverí. Všimnite si, 
ako najúspešnejšie výsledky prichádzajú zároveň s vnútornou 
a vonkajšou pomocou, sprevádzané nefalšovaným nadšením. 
Kedy srdce a rozum so sebou súhlasia. Veci a udalosti začnú 
do seba dokonale zapadať. Akákoľvek výzva na takejto ceste 
poskytuje vzrušenie a úsilie je premenené na úspech. Keď sa 
objaví ta najlepšia príležitosť, nebudete mať žiadnu 
pochybnosť a ani váhanie, aby ste konali. 
 
Je treba sa vyhnúť dvom rizikám. Prvé je zabrániť, aby vaša 
netrpezlivosť, túžobné myšlienky alebo nečestná motivácia 
zatienila vaše srdce, intuíciu a zdravý rozum. To môže mať za 
následok výber nesprávnych dverí alebo možné predčasné si 
vynútenie prechodu cez správne dvere. Druhým rizikom je 
pasívne vyčkávanie na dobrú príležitosť, ktorá by mala 
automaticky priniesť uspokojenie. Pozrime sa na toto druhé 
riziko podrobnejšie. 
 
Je pravda, že ak je niekto na správnej ceste, všetko do seba 
prirodzene zapadá. Niekto to môže považovať za výhovorku 
pre sebauspokojenie, že ak všetko sa deje správne, nie je 
potrebné niečo robiť. Stačí len sedieť a čakať. Takýto ľudia 
zabúdajú, že je zbytočné byť na správnej ceste, ak sa po nej 
nepohybujú. Ako pri šoférovaní na ceste s rôznymi 
odbočkami, kedy tá správna odbočka príde v ten správny čas. 
Avšak byť zaparkovaní a čakať na príchod tej správnej 
odbočky je nezmysel. 
 
Je to o dotiahnutí príležitosti do jej záveru, pričom sa objaví 
ďalšia. Avšak ľudia, ktorí sa sebauspokojujú nečinným 
a pohodlným zaparkovaním, musia následne vynaložiť väčší 
hybný moment na rozbehnutie. Je to o zameraní sa na hlas 
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svojho srdca, na niečo čo vás zaujíma a vzrušuje. Každá cesta 
začína prvým krokom, ktorý býva najťažším. 
 
 
Poznámka prekladateľa: 
 
Počas celej vašej cesty životom nezabúdajte byť šťastným. Je 
veľkým životným omylom si myslieť, že šťastný budem až keď 
dosiahnem ten alebo onen cieľ. Tí, ktorí takto uvažujú, nebudú 
nikdy šťastní. 
Známy propagátor a výskumník spoznávania ľudského 
vedomia a celého vesmíru David Wilcock to popisuje vo svojej 
rovnici, ktorú nazval rovnicou blázna: 
 
„Ak dosiahnem to alebo ono, potom budem šťastný“. Toto 
predstavuje postoj blázna, ktorý si želá, aby niečo nastalo, čo ešte 
neexistuje. Rozhodol sa, že keď daná vec alebo udalosť nastane, bude 
v budúcnosti šťastný. Pri takomto rozmýšľaní nikdy nedosiahnete byť 
šťastnými teraz. Čo navrhujem, je otočiť rovnicu naopak: „Ak ja som 
spokojný a šťastný teraz, potom dosiahnem to alebo ono“. Alebo ako 
iný múdry človek povedal: “Naplň svoj priestor a svoje okolie 
vlastnou láskou, ktorá ho potom napomôže zaplniť vonkajšou láskou 
a pozitívnou realitou“. 
 
 
Pre zhrnutie. Príprava a činy sú rovnako dôležité. Každé si 
vyžaduje správny čas určený okolnosťami. Čas na činy 
nastáva, keď vaša pripravenosť a nadšenie sú v súlade 
s príležitosťou. V prípade, že čelíte prekážkam namiesto 
výzvam, potom znova zvážte úprimnosť vašej motivácie. 
Preverte vhodnosť vášho postupu a skontrolujte, či podmienky 
sú vhodné na vynaloženie vášho úsilia. Obava z neúspechu 
môže niekoho odradiť od skutkov. Preto si zapamätajte, že čas 
strávený výhovorkami, môže byť radšej využitý na prípravu. 
Na záver vedzte, že všetko do seba zapadne najlepším 
spôsobom, keď budete dostatočne zaneprázdnení najakou 
pozitívnou činnosťou, aby ste využili čas, počas očakávania na 
ďalší vývoj. 
 
Vašim cieľom sú činy, ktoré pozdvihnú vedomie a posilnia 
iných tým, že sa im predstaví pravdivejšia možnosť. Aby 



 122 

pomoc mala svoj účinok, jej prijímateľ si musí najskôr byť 
vedomý možností. Zvoliť si jednu z možností a potom previesť 
to, čo treba pri realizácii zvolenej možnosti. Pre súčasnosť je 
typické, že ignorancia a utrpenie sú následkom toho, že ľudia 
nie sú si vedomí možností. Alebo sú si ich vedomí, ale 
nerozhodujú sa a nekonajú, aj keď výber prevedú. Nemajú 
odvahu a sebadisciplínu pri realizácii zvolenej možnosti vo 
svojom  živote. 
 
Týmto sa určí, za čo sme my zodpovední a za čo iní. Našou 
zodpovednosťou je pozdvihnúť ich vedomie a vnútorne ich 
posilniť. Ich zodpovednosťou je rozhodnúť sa a realizovať 
svoje rozhodnutie. Pozdvihnúť vedomie znamená jasne ukázať 
možnosti. Posilniť znamená ukázať alebo poskytnúť nástroje 
pre tých, ktorí si už vybrali. Môžeme im poradiť, ale 
nemôžeme ich nútiť. Môžeme ich podporovať, ale nemôžeme 
niesť ich bremeno. 
 
Ignorovanie týchto princípov vedie k plytvaniu energiou alebo 
znefunkčnenie dynamiky celého procesu. Predstavte si 
kazateľov alebo aktivistov, ktorí sa snažia vnútiť svoje názory 
iným, ktorí si už zvolili svoj pohľad na svet dávno predtým. 
Alebo vodcovia, ktorí vytvorili nezdravý stav závislosti tým, 
že nesú bremeno svojich veriacich. Aby sa zabránilo takýmto 
chorým situáciám, je treba vedieť kedy informovať, kedy 
pomáhať a kedy je lepšie si sadnúť do úzadia a netlačiť na 
pílu. Všetky tieto schopnosti prichádzajú so skúsenosťami, ak 
sa poučíte s predchádzjúcich výsledkov. 
 
Jednoducho povedané: Čím  väčšie je vaše vnútorné nadšenie 
a pripravenosť v súlade s vonkajšou potrebou a príležitosťou, 
tým väčší je predpoklad, že konáte v súlade s vašim vyšším ja. 
Znakom takéhoto okamihu môže byť: „Toto je treba urobiť, 
pričom nemám žiadne pochybnosti, že toto je správna vec a ja 
som v pozícii, kedy som to schopný(á) previesť. Moja 
motivácia prichádza zo srdca a ja mám vnútornú túžbu 
reagovať na túto výzvu“. 
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Záverečné slová  
 
 
 

Vzrušujúca doba je pred nami. Vlny zmien sa blížia. Treba si 
položiť otázku „Vopchám hlavu do piesku a nechám sa 
vtiahnuť pod zem?“, alebo „Postavím sa čelom k týmto vlnám 
a budem po nich surfovať k slobode? 
 
Ako plynulo alebo tvrdo táto zmena prebehne, záleží na tom, 
ako úspešne vy a ostatní sa rozhodnete duchovne vzpriamiť. 
Ako budete vo vnútornej rovnováhe a múdri. Čím vyššia je 
vibrácia vašej duše a vedomia, tým viac ste naladení na 
životné skúsenosti, ktoré sú harmonické a šťastné. Ostatní 
napojení na vás tiež príjmu trochu sily. Vaším pozdvihnutím 
samého seba nepriamo, ale významným spôsobom 
pozdvihnete celý svet. 
 
Narodili ste sa tu z nejakého dôvodu a tento dôvod vám bude 
stále jasnejší, čím budete starší. Ak budete nasledovať to, čo 
nabíja vašu dušu a dáva vám vnútorný pocit naplnenia, potom 
veci budú do seba zapadať automaticky. Okolnosti si 
vyžiadajú, aby sa preverili vaše skryté talenty. Reagujte na 
výzvy s rozumom, avšak tiež s nadšením. Tým sa zárodky 
vašich talentov rozvinú. 
 
Budte múdri pri presadzovaní vašich názorov. Je lepšie 
vytvárať niečo nové, než útočiť na staré. Majte radosť zo 
života. Udržujte si svoj zmysel pre humor a pamätajte, že 
hľadanie lásky, pravdy a múdrosti stojí nad všetkým ostatným. 
Nech váš duch je bdelý a žiarivý. 
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Zdroje   
 
 
Táto kniha je všeobecný prehľad jednotlivých subjektov, 
podrobne popísaných inde. Z tohoto dôvodu vysoko 
doporučujem si pozrieť nasledovný zoznam kníh. Tieto sú 
zoradené do kategórií, pričom sú v každej kategórii zoradené 
v poradí od informatívnych až pre pokročilých. Niektoré 
môžete nájsť v knižniciach alebo predajniach kníh. Iné si 
musíte vyhľadať na internete. 
 
 
Poznámka prekladateľa: 
 
Nižšie uvedené názvy kíh uvádzam v ich originálnom 
anglickom jazyku, tak ako ich doporučil autor. Doplnil som na 
konec zoznamu tiež ďalšie knihy, ktoré je možné zohnať v 
slovenskom alebo českom jazyku.  
 
 
DUCHOVNO / METAFYZIKA 
 
Ilusions – Richard Bach 
The Four Agreements – Don Miguel Ruiz 
The Messiach Seed, I/II – Story Waters 
Infinite Self – Stuard Wilde 
A New Earth – Eckhart Tolle 
Theosophy – Rudolf Steiner 
Far Journeys – Robert Monroe 
Ultimate Journey – Robert Monroe 
The Holographic Universe – Michael Talbot 
The Biology of Belief – Bruce Lipton, Ph.D. 
 
 
MIMOZEMŠŤANIA / ÚNOSY 
 
The Extrra-Dimensional Universe – John R. Violette 
The Mothman Prophecies – John A. Keel 
The Gods of Eden – William Bramley 
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UFOs and National Security State – Richard Dolan 
Secret Life – Davis Jacobs, Ph.D. 
The Threat – David Jacobs, Ph.D. 
Taken – Karla Turner, Ph.D. 
The Love Bite – Eve Lorgen 
Chasing Phantoms – Carissa Conti 
CE-VI – William Baldwin, Ph.D. 
Extra-Terrestrial Friends and Foes – George C. Andrews 
The Allies of Humanity, I/II – Marshall V. Summers 
 
 
NEGATÍVNE SILY 
 
Rule of Secrecy – Jim Marrs 
The Spear of Destiny – Trevor Ravenscroft 
Children of the Matrix – David Icke 
Practical Psychic Self Defense – Robert Bruce 
Psychic Self Defense – Dion Fortune 
The Sixth Sence – Stuart Wilde 
God`s Gladiators – Stuart Wilde 
Crack in the Great Wall – Charles Upton 
The Cosmic Pulse of Life – Trevor Constable 
 
 
SPROSTREDKOVANÉ INFORMÁCIE (vyššími bytosťami) 
 
Seth Speaks – Jane Roberts 
Bringers of the Dawn – Barbara Marciniak 
The Law of One, I/II/III/IV – Elkins, Rueckert, McCarty 
The Cassiopaean Transcripts 
 
 
EZOTERIZMUS  
 
The Way to the Kingdom – Joseph Benner 
The Kybalion – Three Initiates 
Hypsoconsciousness – John Bainer 
The Stellar Man – John Baines 
The Secret Teachings of All Ages – Manly P. Hall 
Lectures on Ancient Philosophy – Manly P. Hall 



 126 

Integral Spirituality – Ken Wilber 
How to Know Higher Worlds – Rudolf Steiner 
Outline of Esoteric Science – Rudolf Steiner 
In Search of the Miraculous – P. D. Ouspensky 
Fire from Within – Carlos Castaneda 
The Art of Dreaming – carlos Castaneda 
Return of Warriors – Theun Mares 
Cry of the Eagle – Theun Mares 
Gnosis, I/II/III – Boris Mouravieff 
 
Taktiež môžete navštíviť nasledovnú webstránku pre ďalšie 
„linky“: http://montalk.net/links 
 
 
PRÍBUZNÁ LITERATÚRA DOSTUPNÁ V ČESKOM 
ALEBO SLOVENSKOM JAZYKU DOPORUČENÁ 
PREKLADATEĽOM: 
 
Psychologie budoucnosti – Stanislav Grof 
Holotropní vědomí – Stanislav Grof 
Za hranice mozku – Stanislav Grof 
Frabato – František Bardon 
Brána k opravdovému zasvěcení – František Bardon 
Praxe magické evokace – František Bardon 
Žít v srdci – Drunvalo Melchizedek 
Mým marodúm (jak vyrobit pacienta) – MUDr. Jan Hnízdil 
Jak léčiť nemoc šílené medicíny  – MUDr. Jan Hnízdil 
Ruce pryč od této knihy! – Jan van Helsing 
 


