
AKO PÔSOBIL STRACH V RÔZNYCH OBDOBIACH VÝVOJA 

ĽUDSKEJ SPOLOČNOSTI  NA MATKE ZEMI  - 3.časť 
 

Otázka : Takéto zásahy mimozemských civilizácii, zmenili  spôsob myslenia ľudských  bytostí? 

Odpoveď : Áno.  

Otázka:  Povedal si mi, že : „To čo je vložené do DNA ako  informácia, ovplyvňuje všetky roviny 

ľudskej bytosti, čiže to  ako vnímame čas, realitu, aké sme osobnosti, aké máme schopnosti, že máme len päť 

zmyslových schopností a teraz rozvýjajúcu sa intuíciu, mimozmyslové vnímanie a iné schopnosti. Vysvetlil si 

mi, že práca na sebe samých  je  naša cesta k zmene, pretože tým preprogramovávame tie  genetické vzorce, 

ktoré nám bránia v chápaní a aj uskutočnení posunov do iných dimenzií vedomia, lebo práve cez naše 

vedomie tú zmenu nášho VEDOMIA môžeme uskutočniť.  Zároveň si mi povedal, že  naše ego, je cielenou 

brzdou tomuto rozvoju, ale nemôžeme sa ho vzdať, lebo to nie je len slovo, ale ego je našou súčasťou od 

narodenia po smrť. Môžeme s ním spolupracovať a naučiť ho inému spôsobu fungovania, nie však jeho 

potlačením a tvárením sa, že ho nemáme, ale práve naopak, jeho prijatím, pretože sme bytosti žijúce  

v dualite – čiže všetko v našom svete má svoj protipól a len na nás záleží, ktorý z tých pólov je silnejší.“ 

Ako teda spolupracovať s naším egom, aby sme sa mohli navrátiť  k Láske? 

Odpoveď: To ego sa nedá oklamať, pri tých jednotlivých rozhodnutiach tej duchovnej 

zložky ľudskej bytosti, lebo ego samé o sebe nechce niektoré vaše rozhodnutia vôbec prijať.  

Je to o tej ľudskej bytosti samej, lebo ona musí to svoje SLOBODNÉ ROZHODNUTIE 

CÍTIŤ SAMA v SEBE  celou svojou bytosťou, aby sa nerozhodovala „len naoko“, alebo „len 

na základe očakávaní tých druhých, že oni to tak chcú“, alebo „že to tak má byť“,alebo  „že 

sa to patrí“, „že je to zvykom“  a vtedy je to o tom,  že sa tá ľudská bytosť nenechá tým egom 

vláčiť,  nepoddá sa tým jeho manipuláciám, lebo práve to je to, čo to ego robí.  

Ego manipuluje najmä tou pýchou a to je potrebné si stále uvedomovať.   

Ľudská bytosť  ako keby potrebuje prevýšiť to svoje ego inou silou, ale nie bojom, ale 

silou svojho ducha tej vlastnej bytosti,  čiže energiou toho človeka,  tej ľudskej bytosti, ktorá 

sa práve cez POZNANIE, ktoré má,  začne ináč rozhodovať a ináč myslieť a vtedy to ego 

nedostane tú šancu, aby ju prevalcovalo, práve preto, že tá ľudská bytosť prijme tie 

POZNANIA a vtedy ona začne iným spôsobom rozmýšľať, ináč sa rozhodovať a aj konať.  

Cez to POCHOPENIE ľudskej bytosti sa to zmení, lebo ona sa potom už nenechá tými 

hlavami pýchy cez to ego zmanipulovať a viesť tou cestou pýchy, lebo sa v tej konkrétnej 

situácii  ako tá ľudská bytosť už dokáže rozhodnúť a zachovať iným spôsobom. 
 

Otázka :  Máme v súčasnosti dohodu o spolupráci s inými bytosťami ? 

Odpoveď :  Áno, takáto dohoda existuje. 
 

Otázka :  Prosím Ťa, môžeš  tie  bytosti  konkretizovať?  

Odpoveď : Takéto duše a potom ľudské bytosti, do ktorých sa tie duše-bytosti vtelia 

prichádzajú v nejakých etapách a obdobiach na Matku Zem v čase, keď ten národ, alebo 

ľudská civilizácia na nejakom kontinente dospeje do úrovne, v ktorej potrebuje pomôcť, 

niečo podporiť, zmeniť, zvýšiť úroveň vzdelania, vedomia a zároveň tá úroveň života tej 

existujúcej ľudskej civilizácie, či národa, je schopná takého niekoho prijať.  

Preto sa niekedy taký človek narodí ako muž do mužského sveta a niekedy sa narodí 

ako žena, aby pomohla tej ženskej populácii. 

Takýchto bytostí je vždy v rámci tej konkrétnej doby niekoľko a sú na rôznych 

miestach Matky Zeme. Čiže súčasne príde takých bytostí viac, aj keď môžu mať teoreticky 

iné zameranie, pretože na inom konci sveta, Matky Zeme je iný národ, s inou kultúrou a iným 

spôsobom života a s inou schopnosťou veci prijímať, ale ako keby ten odkaz a to nové,                      



čo prinášajú, je v tej podstate totožné. Ono sa to potom energeticky prepojí a preto to vytvorí 

energetickú sieť, cez ktorú to potom prechádza a ako keby sa tie energie poznania vymieňali 

cez ten energetický  tok, ktorý sa vytvorí. 

Tie bytosti, ktoré prichádzali,  boli vždy veľmi skromní ľudia, ktorý svoj život zasvätili 

službe. Niektorí z nich sa v svojej dobe stali známi a zostali po nich zmienky aj tisícky rokov, 

ale aj tak je množstvo takých ľudí, ktorí urobili veľa dobrých vecí po celom svete a historici 

ich nezapísali. 

Neznamená to však, že keď niekto urobí viac pre celok, že je viac ako obyčajný roľník, 

alebo matka doma, lebo každý si do života priniesol svoje vlastné  poslanie, ktoré má naplniť, 

pretože to nie je o veľkosti a sláve, ale o úcte k životu, slobode a v službe prežitom živote.  

NIKTO  Z  VÁS  NIE  JE  VIAC  ANI  MENEJ.   
V súčasnosti na Matke Zemi žije teraz oveľa viacej ľudských bytostí, ako v tých 

dávnych dobách, ktoré prinášajú to Svetlo poznania do dnešnej doby. 

V súčasnosti  to však  vôbec nemusia byť  výrazné ľudské bytosti, lebo dnešná úroveň 

vedomia,  vzdelania a poznania je úplne iná, lebo v rámci globalizácie si dokážete získavať 

informácie v podstate okamžite z celého sveta.  

A preto tie ľudské bytosti, ktoré prišli s takýmto poslaním,  teraz už nemusia byť tak 

verejne videné a známe a len tým svojím životom nesú to Svetlo poznania pre ten okruh ľudí, 

ktorí je ochotní to Svetlo poznania vnímať, učiť sa, prijímať a nasledovať..  

Vždy záleží od úrovne tej konkrétnej doby a technologického pokroku, ako je možné 

tieto veci posunúť dopredu a k verejnosti.  

Pre vás tá najbližšia brána sú Plejády a Sírius. Aj Thovt,  bol tiež bytosť, ktorá prišla 

do starého Egypta a v sebe niesla plejádsko- syriánsky kód. A tam boli postavené pyramídy 

orientované na Sýrius, tak to bola pre nich cesta.  

Je to portál a brána, cez ktorú prichádza na zem veľké množstvo duší, ktoré majú 

rovnaký energetický menovateľ.  

A tie duše s touto výbavou prichádzajú na zem a vteľujú sa potom do života na Matke 

Zemi a tých ostatných ľudí učia tomu novému a sú nositeľmi toho nového vedomia v každej 

dobe, ktorá prichádza na Matku Zem.  

Oni sú nositelia nových kódov, poznaní, vedy, technológi a lekárstva. Vtedy v tých 

dávnych dobách učili ľudí pestovať kukuricu a dnes ich učia génové inžinierstvo.  
 

  

Otázka : Aj z iných planét a hviezd prichádzajú tieto bytosti na Matku Zem?   

Odpoveď : Áno z Orionu, ale aj z iných a môžete ich vnímať na oblohe, lebo sú to 

astrologické znamenia, z ktorých prichádzajú. S týmito dušami z týchto zoskupení existujú 

dohody, že vám prichádzajú na Matku Zem pomáhať.  

Predstav si to ako vedomie- ducha, ktoré tým,  že ono veľmi energeticky zníži svoju 

vibráciu a vyčlení tú určitú časť duše, ktorá vojde potom do fyzického tela tej konkrétnej 

ľudskej bytosti.  

Takže tých vedomí v tých vesmíroch je nekonečne veľa, ktoré každé má svoju cestu 

rozvoja a vývoja a teda z nich je to len nejaká zlomková časť, tých ktorí potom na tú Matku 

Zem reálne prídu s tým určitým plánom, dohodami a poslaním a potom tými svojimi 

reálnymi mnohými  životmi pomáhajú.  

Oni akýkoľvek život keď žijú, tak ich to obohatí o tie skúsenosti, ktoré prežili a buď tie 

životy opakujú, alebo odídu na iné planéty do iných vesmírov, aby žili niečo iné a tak vytvoria 

zase  iné dohody.  



A je určitá skupina tých vysokých bytostí - vedomí, ktoré sa už nevteľuju do fyzického 

tela ľudskej bytosti a pomáhajú z tých iných dimenzií, ale stále blízkych Matke 

Zemi,  z ktorých tie bytosti Svetla, vám potom pomáhajú a nazývate ich anjelmi, archanjelmi, 

bytosťami svetla, ktoré naozaj majú veľmi veľké poznanie o fungovaní množstva vesmírnych 

zákonov a princípov a o fungovaní iných úrovní bytia a tí vám potom pomáhajú aj v tom 

reálnom živote, keď ich zavoláte.  

Mnohí z nich pri vás stoja, ako váš anjel strážny a tiež ako vaši osobní pomocníci 

z tých jemnohmotných rovín, ktorí vám napomáhajú vo vašom živote, chránia vás, radia vám, 

liečia vás atď.. 
 

Otázka: Aj samotná Matka Zem  sa napriek tomu ako sa k nej  chováme, stále snaží nám 

ľudským bytostiam pomáhať. Chcela by som sa ešte spýtať na  tú skutočnosť, že napriek tomu, čo sa 

v tých dávnych dobách v týchto civilizáciách, ktoré žili či už na území dnešnej Bosny, alebo v Egypte, 

ale aj kdekoľvek inde na Matke Zemi stalo, je energia v pyramídach, ktoré sú tam postavené, 

nesmierne liečivá pre ľudské bytosti.  Je táto liečivá energia v týchto pyramídach súčasťou 

magnetickej energie Matky Zeme? 

Odpoveď: Áno, magnetická energia je súčasťou Matky Zeme. 

Magnetické pole Matky Zeme je sieť, veľmi hustá sieť, presne ako keď si predstavíš 

pavučinu a aj VY SAMI  ako ľudské bytosti ste sčasti magnetickým poľom a preto na Matke 

Zemi dokážete fungovať. Aj zemská príťažlivosť je magnetizmus, ináč by ste po Matke Zemi 

nedokázali chodiť.  

Matka Zem má svoju polarizáciu a VY ako ľudské bytosti máte tiež svoju polarizáciu a 

ako tie magnety sa priťahujete a preto tu môžete ako ľudské bytosti žiť.  

To magnetické pole Matky Zeme je ale ŽIVÉ a to si uvedomte, je to ako SVETELNÁ 

ENERGIA a má svoju frekvenciu, ktorú vyžaruje a je zároveň po celej Matke Zemi v rôznych 

rovinách a úrovniach a preto má rozličnú silu a frekvenciu na rôznych miestach, ako keby 

celá Matka Zem bola tým magnetickým poľom.  

Srdce Matky Zeme – ten kryštál, je tým energetickým vodičom toho všetkého.  

Tie rôzne body na Matke Zemi, ktoré sú inak liečivé a silové, a to sú všetky tie miesta, 

kde sú menhiry, kde sú pyramídy, kde sú liečivé pramene, alebo posvätné miesta, tak toto sú 

tie body, na ktorých je to magnetické pole Matky Zeme zosilnené a kde táto energia vychádza 

na povrch a na týchto miestach potom vás ľudské bytosti to lieči.  

Lieči vás to v tom zmysle aj priamo cez vodu, kde sú liečivé pramene, lebo to uzdravuje 

ľudskú bytosť aj na tom fyzickom tele, čiže stačí tam len byť, alebo sa stačí len napiť vody a 

to je tá forma liečenia, ktorú vám Matka Zem dáva.  

Tá voda je nabitá tou liečivou silou Matky Zeme a aj tie miesta sú preto liečivé, lebo v 

tom fyzickom tele ľudskej bytosti, tak v ňom tá magnetická sila Matky Zeme upravuje 

narušenú štruktúru toho fyzického tela a pokiaľ ladí tá frekvencia magnetického poľa Matky 

Zeme s tou ľudskou bytosťou, tak to všetko opraví a ona zharmonizuje to fyzické telo ľudskej 

bytosti a je to možné preto, že aj vo fyzickom tele ľudskej bytosti je táto magnetická sila.  

Magnetická sila Matky Zeme je silnejšia ako magnetická sila fyzického tela človeka a 

preto ho môže uzdravovať a preto magnetická sila Matky Zeme zharmonizuje to magnetické 

pole ľudskej bytosti. 

Všetky tie posvätné miesta majú toto vyžarovanie Matky Zeme a na nich je veľmi silná 

liečivá sila pre fyzické telo ľudskej bytosti a preto sú všetky tieto miesta a aj voda, ktorá tam 

pramení, pre fyzické telo ľudskej bytosti, tak nesmierne liečivá. 


