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Keďže platí, že všetko so všetkým súvisí, tak práve preto situácie, ktoré vy sami v tom 

konkrétnom živote vnímate, častokrát majú úplne odlišnú energetickú podstatu od toho, ako vy 

sami vnímate fyzickým zrakom tú konkrétnu situáciu v živote, ktorá sa vám deje.  

Je to tak preto, že tam prichádza k energetickému vyrovnaniu medzi ľudskými bytosťami, 

ktoré vy sami však nemáte zvedomené. 

Keď v svojom živote dovolíte a to z akéhokoľvek dôvodu aby vás strach začal manipulovať, 

prostredníctvom prvotnej manipulácie strachu,  to znamená, že začnete tie druhé ľudské bytosti 

kritizovať, porovnávať, hodnotiť súdiť, posudzovať a odsudzovať, strácate SÚCIT a LÁSKU zo 

svojich sŕdc, nedokážete mať empatiu, toleranciu ani pochopenie voči tým druhým a ani neviete 

ako, prestali ste byť v POKORE a energeticky ste sa ocitli v pýche. 

A vtedy nedokážete vidieť tú objektívnu pravdu v tej konkrétnej situácii a  ani to, čo sa 

naozaj a  v skutočnosti deje, pretože tie energetické toky medzi vami prúdia úplne odlišným 

spôsobom, ako vy svojimi fyzickými očami tú situáciu  vnímate a vidíte.  

Preto v svojej pýche odsúdite tie druhé ľudské bytosti, pretože ich vo vzťahu k sebe samým 

neprijímate ako rovnocenné bytosti. 

Mimozemská civilizácia,  ktorá ponúkla spoluprácu bytostiam, ktoré žili v civilizácii, ktorá 

postavila pyramídy na území dnešnej Bosny a Hercegoviny a rovnako aj mimozemská civilizácia, 

ktorá ponúkla spoluprácu ľuďom v Atlantíde,  bola v svojej pýche a nadradenosti presvedčená 

o svojej výnimočnosti a vyspelosti nad civilizáciou ľudí, ktorí vtedy žili na Matke Zemi. 

Obidve  mimozemské civilizácie boli presvedčené o svoje pravde a nepovažovali vás, 

ľudské bytosti za rovnocenné bytosti vo vzťahu k sebe samým a boli ste pre ňu niečo také, ako vy 

sami  hodnotíte tie „primitívne národy“, ktoré žijú na Matke Zemi.  Tieto  dve mimozemské 

civilizácie a bytosti, ktoré v nej žili, nedokázali v svojej pýche a nadradenosti vás – ľudské bytosti,  

prijímať ako rovnocenné bytosti a  takým spôsobom k vám aj pristupovali.  

Práve preto v svojich očakávaniach boli tieto mimozemské civilizácie presvedčené, že je 

vašou povinnosťou, aby ste im poskytli všetko to, čo oni po vás chceli, pretože boli  presvedčení,  

že oni to vedia lepšie využiť, vedia s tým lepšie pracovať, vedia odkryť skrytý potenciál vecí, 

o ktorých vy sami ani nemáte tušenie, čo všetko by sa s tým dalo urobiť.  

Ľudské bytosti, ktoré žili na Matke Zemi mali schopnosť prežívať emócie a pocity a to 

znamená, že mali CITY. Toto je jeden z najdôležitejších aspektov ľudskej rasy na Matke Zemi.  

Avšak toto mnohé tie iné mimozemské civilizácia nemajú a preto sú veľmi časté nájazdy 

tých iných civilizácii – rabujúcich a plieniacich, ktoré hľadajú tie iné planéty s ich zdrojmi, ktoré sú 

pre nich potrebné na prežitie.  



Zo strany týchto civilizácií tam o nič iné nejde, len vyrabovať čo sa  dá  a nie je tam u nich 

vôbec žiadna emócia, pretože oni to čo potrebujú jednoducho hľadajú a keď to nájdu, tak pre 

vlastné potreby to využijú.  
 

Otázka: Toto je prípad aj mimozemskej civilizácie, ktorá prišla pred 80 tisíc rokmi na 

územie dnešnej  Bosny a Hercegoviny?  

Odpoveď: Áno a tam nebol u nich žiadny súcit, žiadna spolupatričnosť, žiadna snaha sa 

rozdeliť, takým spôsobom tá civilizácia fungovala. 

 Pre nich to nebolo o tom, že oni by chceli naschvál niekomu robiť zle, lebo toto oni v tej 

podstate nepoznajú.  Oni len vedia, že k prežitiu niečo potrebujú a to si zoberú, či sú to nerasty, 

voda, krv, deti alebo nejaká iná forma energie.   

K tomu, aby sa mohli rozmnožovať potrebujú objekt, ktorý im zabezpečí tú ďalšiu generáciu 

a toto zase u ich a z ich pohľadu nie je nič zlé, lebo oni nevedia v tej podstate, že to čo robia, je zlé.  

Musíte si to predstaviť tak, ako keď je malé dieťa, ktoré najprv nevie nič a ani nevie, že 

nevie nič a nevie čo je zlé a nevie čo je dobré, musí sa to najprv naučiť.  

Takže emočná úroveň u týchto mimozemských civilizáciách absentuje a napriek vysokému 

stupňu inteligencie a technickým znalostiam táto  emočná súčasť u nich neexistuje.  

Zase si to predstavte tak, že aj medzi vami ľuďmi sú také ľudské bytosti napríklad vedci, 

matematici, ktorí sú veľmi technicky zameraní ľudia, ktorí žijú vo svojom svete laboratórií a čísiel, 

ako keby odtrhnutí od reality života a tak si potom nevytvoria ani partnerstvá  ani rodiny a nič im to 

ani nehovorí, lebo ten ich život v tom ich svete sa  naplní prostredníctvom výskumu,  bádania, 

programovania a podobne.  

Práve preto takýto ľudia potom nechápu svojich kolegov, ktorí majú rodiny, že potrebujú ten 

čas venovať deťom, ísť na dovolenku a žiť ten život aj iný ako len tej pracovný, lebo oni nechápu tú 

potrebu toho spoločenského a emočného vyžitia, je im to proste cudzie.  

Keď si to predstavíte globálne ako celú civilizáciu, ktorá takto funguje, ale ešte v tom 

tvrdšom režime, takže oni ani nemajú ten zážitok vlastnej rodiny, ktorá by ich vychovala a v ktorej 

by nejaký emočný základ dostali, pretože v tej civilizácii toto proste vôbec neexistuje, tak potom tá 

civilizácia, s takouto DNA, lieta a presúva sa Vesmírom a hľadá vhodné podmienky, buď na svoje 

nové pôsobisko, alebo miesto, kde môže tú ďalšiu generáciu cez niekoho iného získať.  

A práve toto tá mimozemská civilizácia vtedy dávno pred 80 000 rokmi urobila. 
 

Otázka: Znamená to, že tej mimozemskej civilizácii, ktorá prišla pred 80 tisíc rokmi na 

územie dnešnej  Bosny a Hercegoviny hrozilo, že oni vyhynú ?  

Odpoveď: Áno, presne tak, toto bol ten skutočný  dôvod prečo táto mimozemská civilizácia  

prišla v tom čase na Matku zem. Tento druh rasy bol ako keby chybne vytvorený a vyskytla sa 



u nich časom porucha plodnosti u žien, ktorá spôsobovala to, že oni mali problém sa rozmnožovať 

a tak hľadali cez akú rasu by mohli pokračovať.  

Keď sa vytvára niečo nové, záleží na tom ako sa to naprogramuje a uvedomte si, že aj vaša 

rasa, t.j. ľudská bytosť má ten svoj program.  

A vysvetlím Ti to na tom, čo poznáš  zo skúseností  vašej spoločnosti.   

Keď sa vytvára umelá inteligencia, tak sa tam vkladajú informácie a program ako má 

fungovať, ale keď príde vírus, ktorí tú umelú inteligenciu poškodí, tak potom ona už nefunguje tak, 

ako mala fungovať. V tom programe  tvorca vytvoril slabšie miesto a tak v nich táto porucha 

vznikla práve tým ich spôsobom života v čase, keď tá rovnocennosť prestala u nich fungovať 

a zvíťazila v nich pýcha. 

Ale neboli vždy takí ako v čase, keď prišli na Matku Zem, lebo práve tá pýcha 

a nadradenosť ich potom zatvorila a oni sa stali bezcitnými bytosťami. Bytosti v tej mimozemskej 

civilizácie nemali v sebe žiadny cit a preto boli chladní ako stroje.  

Preto mali potom muži z tej mimozemskej civilizácie vo vzťahu k pozemským  ženám  

nerovnocenný postoj, lebo pre nich žena nebola rovnocenná bytosť  ani v ich civilizácii.            

Pozemské ženy im slúžili na uspokojovanie sexuálnych potrieb a na zachovanie ich civilizácie. 

 Tá mimozemská civilizácia tam kde žila, porušila posvätné princípy zrodenia a obnovy 

nového života v nekonečnom kolobehu bytia.  

Spôsobom  ich fungovania a vývojom zmenili svoju DNA a tam potom tá porucha plodnosti  

vznikla  a stalo sa tak v dlhom čase cez rôzne genetické manipulácie, ktoré uskutočnili.  

Preto hľadali, kde  a cez koho by mohli prežiť a našli  ľudské bytosti na Matke Zemi, žijúce 

na území dnešnej Bosny a Hercegoviny a potom cez tých ľudí, ktorí boli zaslepení vlastnou mocou, 

slávou a chcením a dali sa kúpiť a podplatiť,  dokázali pristáť na Matke Zemi.  

Súčasťou dohody, medzi touto mimozemskou civilizáciou a pozemskými ľuďmi, ktorí sa 

dali kúpiť a podplatiť, bolo to, že mimozemšťania im dodajú technológie, aby oni mohli dokončiť 

výstavbu pyramíd  a ako protihodnotu im poskytnú pozemské ženy, aby muži z tejto mimozemskej 

civilizácie  mohli mať vlastné deti a tak mohli obnoviť svoju civilizáciu. 

V pozemskej civilizácii bolo ženské telo posvätné, lebo umožňovalo sa narodiť novému 

životu. Avšak po príchode tejto mimozemskej civilizácie na Matku Zem sa stratila rovnocennosť 

medzi mužmi a ženami a začalo sa všeobecné znásilňovanie žien mužmi.  

Spôsob akým mimozemskí muži pristupovali k ženskému telu bol veľmi dehonestujúci 

a ponižujúci, pretože žena pre nich bola menejcennou bytosťou. Znásilňovanie, obchytkávanie 

a dotyky, ktoré si oni dovoľovali k pozemským ženám, ktoré sa nemohli brániť,  lebo boli 

priviazané,  bolo strašné a vytvorilo to v pozemských ženách pocit hanby, poníženia a nesmiernu 

bolesť, ktorú si stále nesú v pamäťovej stope buniek svojho fyzického tela. 


