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DUŠA,  FYZICKÉ TELO A ČAS 
 

Otázka: Duša nie je vo fyzickom tele a v čase - fyzické telo potrebuje čas. Bez časovej 

línie nie je možné vytvoriť fyzické telo a trojdimenzionálny svet. 

Odpoveď: Fyzické telo je HMOTA v PRIESTORE. Aby si fyzické telo dokázalo 

uvedomovať samého seba potrebuje k tomu niečo, čo mu umožňuje porovnávať a merať zmeny 

samého seba. A to, čo mu umožňuje vidieť a vnímať tieto zmeny je čas. Na to, aby si fyzické telo 

dokázalo uvedomiť samého seba potrebuje teda čas a priestor. Pretože v priestore sa realizuje 

a v čase potom môže vnímať zmeny, ktoré samo zrealizovalo. Preto fyzické telá dokážu existovať 

len v tomto časopriestore. Ak by súčasťou priestoru, v ktorom fyzické telá existujú nebol čas, 

nedokázali by ste vnímať a uvedomovať si zmeny, ktoré prostredníctvom fyzického tela realizujte. 

Preto je čas nedeliteľnou súčasťou vášho priestoru, aby ste si mohli uvedomovať fyzické telá. Ak 

by neexistoval v tomto priestore čas, nepotrebovali by ste pre svoju existenciu fyzické  telo. 

Dlhé veky existoval život na Matke Zemi bez pôsobenia času. Vtedy ste ako bytosti žili na 

Matke Zemi bez fyzických tiel. Jemnohmotné telá, ktoré nevnímajú čas a sú večné, nemenia sa, sú 

stále rovnaké, vám nedovoľovali prežívať celú škálu emócií a pocitov, ktoré ste túžili prežívať. 

Vyskúšať si ich. Okúsiť ich vôňu. Je to to isté, ako keď túžite ochutnať dozreté jahody, alebo 

maliny, či čerešne, čokoľvek po čom túžite, máte to pred sebou a chceli by ste  skúsiť ako to chutí, 

ako to vonia. Ale bez pôsobenia času ste nedokázali prežívať niektoré pocity a emócie, pretože ste 

stále zostávali rovnakí. Nemenili ste sa. 

Pre vaše jemnohmotné telá čas neexistoval a neplynul, a tak mnohé pocity a emócie, ktoré 

ste chceli ochutnať, vyskúšať si ich a zažiť ich vo svojom bytí, boli pre vás nedosiahnuteľné.   

Tak ako malé dieťa, ktoré vidí dozretú čerešňu vysoko na strome, ale ju so svojimi rúčkami 

nedokáže odtrhnúť a príde k nemu matka alebo otec, zdvihne ho do výšky tak vysoko, aby dosiahlo 

na čerešňu a dovolí mu, aby si ju samé odtrhlo, tak isto som aj pre vás stvoril túto planétu, aby som 

vám umožnil prežívať pocity a emócie, ktoré ste chceli ochutnať, privoňať k nim, pocítiť ich 

sladkosť, ale aj trpkosť vo svojom bytí. 

Tak bola stvorená nádherná, prekrásna a čarovná bytosť, ktorú voláte Matka Zem. Je to aj jej 

rozhodnutie, že vám umožnila prežívať vaše túžby a emócie, po ktorých ste ako duše túžili.  

Bola to aj vaša vôľa, vaše slobodné rozhodnutie v prenesenom význame, vaše 

MYŠLIENKY. Myšlienky všetkých duší, ktoré túžili tieto zmeny prežívať.  

A tak z tejto túžby a myšlienky bola stvorená Matka Zem.  

Práve na Matke Zemi boli vytvorené všetky podmienky a možnosti k tomu, aby ste sem 

ako duše mohli prísť, mohli sa narodiť do fyzických hmotných tiel a mohli ste tu 

prostredníctvom času, ktorý tu pôsobí iným spôsobom ako vo Vesmíre, prežívať a skúšať tie 

pocity a emócie, ktoré v priestore kde neexistuje čas nemôžete zakúšať. 

Tam, kde čas pôsobí iným spôsobom ako na Matke Zemi, kde sa nerozlišuje minulosť, 

prítomnosť a budúcnosť, kde zostávate stále rovnakí a stále existuje len tu a teraz, nedokážete 

vnímať tie pocity a emócie, ktoré vytvárate ako ľudské bytosti na Matke Zemi práve preto, že 

v čase všetko meníte. V čase meníte svoje fyzické telo, v čase meníte priestor, v ktorom žijete a žiaľ 

v čase meníte aj Matku Zem. Zo zmeny času a priestoru, z toho že prostredníctvom fyzického tela 

vidíte, vnímate a cítite pôsobenie času, a aj v tom ako sa všetko pretvára i mení, môžete prežívať 

všetky emócie a pocity, ktoré ste v jemnohmotných telách nedokázali prežiť. 
 

Život vo Vesmíre existuje v mnohých formách. A len na Matke Zemi je daná bytostiam 

Vesmíru možnosť inkarnovať sa do ľudských bytostí, do fyzického tela, prostredníctvom ktorého 

môžu ochutnať, privoňať si, vyskúšať si celú škálu pocitov a emócií, ktoré ŽIVOT prináša.  
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Pretože ak ste bytosť v jemnohmotných telách, ktoré sa nemenia, nedokážete pochopiť, 

vyskúšať si a zakúsiť, čo to znamená smrť, ani narodenie sa. Ste stále rovnakí, nemenní, nedokážete 

ani precítiť, zavnímať a vyskúšať si, čo to znamená, keď sa vaše telo poškodí a zraní. Toto všetko je 

vám umožnené, len ak máte fyzické telo. Len vtedy, keď sa toto fyzické telo v čase mení. 

Jemnohmotné telá sú stále rovnaké.  

Len fyzické telo môžete meniť prostredníctvom svojich myšlienok, vôle, pocitov 

a emócií. Toto dokážete len v čase. A tak spätne ako odozvu môžete pozorovať, vnímať 

a zakúšať svoje vlastné pocity a emócie, a s tým je spojená radosť, šťastie zo Života 

a z pohybu, zmeny. Ale aj bolesť a nespokojnosť s tým, ako tieto zmeny prebiehajú alebo 

neprebiehajú. Ak stojíte na mieste alebo prešľapujete, či stepujete na mieste vo svojich 

Životoch, nedokážete sa rozhodnúť, alebo sa bojíte zmien vo svojich Životoch, nepoužívate 

SLOBODNÚ VOĽU, ktorá bola daná vašim dušiam.  

Tým, že duša je vašou súčasťou, bola SLOBODNÁ VOĽA DAROVANÁ aj vám 

ľudským bytostiam. Práve slobodná vôľa a právo rozhodnúť sa slobodne, bez obmedzení 

a bez podmienok, vám dáva možnosť a zároveň vám umožňuje, aby ste vo svojom Živote 

mohli urobiť všetky tie zmeny, ktoré vás potom robia šťastnými, ktoré vám umožňujú pohyb 

vpred. Všeobecne akýkoľvek pohyb vo vašich Životoch je nedeliteľne, nerozlučne 

a neoddeliteľne spojený so schopnosťou slobodne sa rozhodovať.  

ROZHODOVAŤ SA JE NÁSTROJOM SLOBODNEJ VÔLE. 
Schopnosť rozhodovať sa vám umožňuje pohybovať sa vo vašich Životoch vpred a tak, aby 

ste boli v Živote šťastní. K tomu, aby ste dokázali vnímať zmeny, ktoré s vaším rozhodnutím nastali 

je opäť potrebný čas, aby ste dokázali porovnať, ako rozhodnutie, ktoré ste urobili zo svojej 

slobodnej vôle, zmenilo váš Život. Preto je čas takou dôležitou súčasťou priestoru, v ktorom môžu 

žiť vaše fyzické telá. Bez ČASU by ste nedokázali vnímať a prežívať to, čo vám práve Zákon 

slobodnej vôle a jeho nástroj ROZHODNUTIE prináša. Je to nesmierne dôležité a zároveň je to 

nepredstaviteľne veľký dar, ktorý vám bol daný práve preto, aby ste mohli všetky tie pocity 

a emócie prežiť, ochutnať ich, privoňať k nim, okúsiť ich, aby ste si ich mohli vyskúšať.  

Je dôležité si uvedomiť, že Život existuje v celom Vesmíre v mnohých formách. Ale jedine 

Život, ktorý bol stvorený na Matke Zemi vám dáva práve túto možnosť, že naozaj môžete si prežiť, 

okúsiť, vyskúšať, ovoňať dôsledky všetkých svojich slobodných rozhodnutí, práve preto, že môžete 

vidieť, vnímať, cítiť a prežívať to, ako sa v čase všetko zmení, práve na základe vašich slobodných 

rozhodnutí. Len tu môžete  vidieť, vnímať, prežívať, čo tieto zmeny v čase prinesú. Tam, kde sa 

vaše telá nemenia a sú stále rovnaké, a kde neexistuje pôsobenie času si nemôžete tieto dôsledky 

svojich slobodných rozhodnutí takýmto spôsobom ako na Matke Zemi prežiť a vyskúšať.  

Je to najväčší dar pre každú dušu a bytosť, ktorá bola vo 

Vesmíre zrodená, že sa môže inkarnovať ako ľudská bytosť.  
Tie možnosti, skúsenosti, prežitky, emócie a pocity, ktoré získa a prežije ako ľudská bytosť 

nedokáže nadobúdať, keď žije ako iné formy bytostí. Je to ten najvyšší dar, ktorý bytosti dostanú, 

aby mohli prežívať zákon slobodnej vôle, a aby mohli lepšie pochopiť, čo to znamená slobodne sa 

rozhodnúť. Zároveň sa týmto spôsobom – inkarnáciami, učia zodpovednosti, pretože tak ako 

rozhodnutie je nedeliteľnou, nerozdeliteľnou a neoddeliteľnou súčasťou slobodnej vôle, je aj 

zodpovednosť nedeliteľnou, nerozdeliteľnou a neoddeliteľnou súčasťou slobodnej vôle, pretože 

každé rozhodnutie má svoj následok, ktorý vidíte práve preto, že ako ľudské bytosti žijete 

v priestore a čase. Práve prostredníctvom priestoru a času i toho, ako sa prostredníctvom rozhodnutí 

všetko mení, sa učíte zodpovednosti. Zodpovednosti nie len sami za seba, ale učíte sa 

zodpovednosti aj za druhé ľudské bytosti, všetky bytosti žijúce na Matke Zemi, aj za Matku Zem.  
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Učí vás to zodpovednosti za Život.  

A Život je ten najväčší dar, ktorý som vám dal pri vašom zrodení. A teraz nemyslím 

zrodenie ľudských bytostí, myslím tým zrodenie vás, ako duší, prvotné zrodenie všetkých bytostí 

v celom Vesmíre, pretože ŽIVOT je ten najväčší dar, ktorý som vám dal.                             
Je potrebné, aby ste sa za Život naučili niesť svoju vlastnú zodpovednosť. Toto je spôsob, 

ktorým sa učíte niesť zodpovednosť za Život, za Život v celom Vesmíre. 

Keď sa inkarnujete ako ľudská bytosť táto skúsenosť je pre vás nenahraditeľná. Ako 

ľudské bytosti sa najľahšie učíte Zodpovednosti za svoje vlastné rozhodnutia, a učíte sa 

chápať rozhodnutie tak, aby ste sa dokázali za každých okolností rozhodnúť pre ŽIVOT. Aby 

ste sa potom dokázali ako bytosti v jemnohmotných telách slobodne rozhodovať tak, aby 

zostal zachovaný ŽIVOT v celom Vesmíre. 
 

Otázka: Fyzické telo sú len 4 % našej duše a 96 % duše sa neinkarnuje. Ako to je? 

Odpoveď: Nie je to celkom tak. Je na rozhodnutí tej ktorej duše, pretože zákon slobodnej 

vôle je najvyšším zákonom celého Vesmíru. Je to zákon, s ktorým bol Vesmír stvorený. Slobodná 

vôľa je súčasťou Vesmíru, nedeliteľnou, nerozdeliteľnou a ne-oddeliteľnou súčasťou. Práve moja 

slobodná vôľa Vesmír stvorila. Neviem vo vašich ľudských slovách nájsť výraz, ktorým by som to 

presne jedným slovom pomenoval, pretože neexistuje žiadne pravidlo, ktoré by dušiam prikazovalo 

na koľko percent sa môžu inkarnovať do fyzických tiel, a koľko percent samých seba ponechajú vo 

Vesmíre. Vždy, vždy za každých okolností to závisí na slobodnom rozhodnutí tej, ktorej duše. Sú 

duše, ktoré sa inkarnujú celé do fyzických tiel a sú duše, ktoré inkarnujú len nejakú časť samých 

seba do fyzických tiel, a to akým spôsobom to urobia, je na ich slobodnom rozhodnutí. 

Niektoré duše sa rozhodnú, že sa budú inkarnovať do fyzických tiel viacerých ľudských 

bytostí, keď je to potrebné. Tak isto ako VY ľudské bytosti komunikujete medzi sebou, tak isto aj 

duše komunikujú medzi sebou. Uzatvárajú medzi sebou dohody, vytvárajú rodiny, spoločenstvá, 

vznikajú medzi nimi hlboké priateľstvá a partnerstvá, pretože platí Zákon ako hore, tak dole, ako vo 

veľkom, tak v malom a ako vo vnútri, tak navonok. Všetko to, čo prebieha tu dole na Zemi, 

prebieha tak isto vo Vesmíre. Preto, ak je to potrebné, a duše sa na tom slobodne dohodnú 

a rozhodnú, tak sa inkarnujú ako ľudské bytosti viac krát a vtedy je logické, že sa inkarnovaná duša 

do ľudskej bytosti nemôže inkarnovať celá. Ale to neznamená, že model, ktorý vám bol povedaný 

je pravidlom. Vždy je všetko na základe slobodného rozhodnutia duše. Zákon slobodnej vôle je 

základným zákonom Vesmíru. Práve preto, aby sa bytosti, ktoré boli stvorené pri zrode Vesmíru, 

naučili a pochopili tento zákon, ako ľudské bytosti sa učia slobodne rozhodovať, chápať najmä 

dôsledky svojich rozhodnutí a práve prostredníctvom týchto dôsledkov sa učia Zodpovednosti. 

Treba si uvedomiť, že nie len duša, ale aj všetky planéty, hviezdy, meteority i vesmírny 

prach sú všetko živé bytosti. Majú svoju vlastnú vôľu, inteligenciu a majú právo na slobodné 

rozhodovanie. To, že planéty a hviezdy obiehajú po určitých dráhach je po vzájomnej dohode 

s inými planétami a hviezdami. Táto dohoda vznikla na základe ich slobodného rozhodnutia. 

Je to presne tak isto, ako vytvárate dohody medzi sebou ako ľudské bytosti. A  rovnako ako 

dochádza k porušeniu a zrušeniu týchto dohôd medzi ľudskými bytosťami, aj bytosti, ktoré žijú vo 

Vesmíre niekedy porušia dohody, ktoré medzi sebou uzatvorili. 

Matka Zem bola stvorená nielen ako zvláštna planéta, ale nádherná živá bytosť, ktorá 

umožňuje dušiam, aby sa na nej ako ľudské bytosti mohli učiť chápať Zákon slobodnej vôle a aby 

na nej mohli vidieť, prežiť a cítiť dôsledky svojich rozhodnutí, aby sa tak naučili lepšie chápať 

Zákon príčiny a následku, a práve prostredníctvom  zákona sa mohli učiť Zodpovednosti.  

Všimnite si ako sú tieto zákony medzi sebou previazané, prepojené a úzko spojené. 

 


