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Tieto mimozemské bytosti, hrubým spôsobom porušili Zákon Slobodnej vôle, pretože 

nerešpektovali vašu Slobodnú Vôľu a tým Vám spôsobili nesmierne  veľa utrpenia.  

Príchod tejto mimozemskej civilizácie na Matku Zem pred 80 000 rokmi, na územie dnešnej 

Bosny a Hercegoviny, vytvoril nesmierne veľkú bolesť v srdciach pozemských žien, ktoré po jej 

príchode boli opakovane brutálne a surovo znásilňované mužmi z mimozemskej civilizácie. 

 Keď potom pozemské  ženy otehotneli a porodili svoje deti, boli im tieto deti odobrané 

a odvezené  na domovskú planétu tejto mimozemskej civilizácie a pozemské ženy boli znovu 

znásilňované mužmi z mimozemskej civilizácie, aby opätovne otehotneli. 

Práve táto nesmierna a opakovaná bolesť, nemohúcnosť a bezmocnosť, pozemských žien 

a následne aj detí a mužov zatvorila  ľudské srdcia pred Láskou a vytvorila energiu BEZNÁDEJE. 

Bytosti z tejto mimozemskej civilizácie postupne zničili jednotu a rovnocennosť, ktorá v tej 

pozemskej spoločnosti  v tom čase prebývala a vytvorili v nej strach, nesmierne veľa strachu.  

Mnohými manipuláciami a strachom mimozemšťania potom vytvorili zášť, utrpenie, 

neslobodu, porobu, nenávisť a nesmiernu bolesť, až tú celú pozemskú  spoločnosť rozložili a tak 

oni ako ľudské bytosti prestali vnímať čo je PRAVDA a čo je falošné.  

Ľudské bytosti prestali  vidieť SPRAVODLIVOSŤ, vzdali sa svojej múdrosti a ten falošný 

svet, ktorý táto mimozemská civilizácia vytvorila, začali postupne považovať za svoj skutočný svet.   

Uvedomte si teraz, že práve cez reťazenie manipulácií, kedy nevidíte tú podstatu, prečo 

k tomu „niečomu“ dochádza, ste najhlbšie a najviac zraňovaní. Je to dômyselne vymyslená 

reťaz mnohých manipulácií, k tomu, aby ste boli hlboko zranení bolesťou, ktorú vám 

spôsobia  vaši blízki, priatelia, rodina a najmä vaše deti. Táto nesmierna bolesť a následný 

smútok, zatrpknutie, neodpustenie, vám zatvoria vaše srdcia a vaše srdcia zhasnú a prestanú 

vyžarovať svetlo, ktoré žiari, lebo prestane do nich vstupovať Láska. 

Až nakoniec, tie ľudské bytosti, ktoré sa odmietli podrobiť a prispôsobiť tomuto novému 

spôsobu života, ktorý táto mimozemská civilizácia priniesla a zaviedla, sa rozhodli odísť preč 

dobrovoľne, alebo boli zo svojich domovov a vlasti vyhnané.  

Tieto ľudské bytosti boli vyhnané veľmi krutým spôsobom, pretože im zobrali úplne všetko. 

Manipuláciami mimozemská civilizácia nakoniec dosiahla to, že  tieto ľudské bytosti, boli 

vo falošnej ilúzii pravdy vyhnané svojimi priateľmi, partnermi, rodinou a aj vlastnými deťmi. 

Tým, že časť ľudských bytostí bola zmanipulovaná, začala ich ovládať chtivosť, chamtivosť, 

túžba po moci, bohatstve a sláve a začali sa povyšovať nad druhé ľudské bytosti. 

Takto sa zároveň  zakorenil v ľudských bytostiach aj strach.  



Hoci to predtým mohli byť navzájom veľmi blízki ľudia, milovaní priatelia, rodičia, starí 

rodičia, deti a partneri, tak  potom boli  odmietnutí a odvrhnutí, pretože zostali nepochopení.  

Nebolo im dovolené vôbec  nič povedať, nič vysvetliť a tak  museli odísť. 

Toto je tá nekonečná bolesť, ktorú si nesiete cez veky, pretože vám zobrali 

nie len vaše domovy, ale zobrali vám vaše deti, rodiny aj priateľov.  

Zobrali vám úplne všetko. To je tá energia BEZNÁDEJE, ktorú ste vtedy 

vo  vašich srdciach  vytvorili. 

Túto nesmiernu bolesť si cez pamäť svojich buniek odovzdávate z generácie na generáciu.  

Veľmi pomaly, nežne a láskavo tak, ako Láska pôsobí,  prichádza k zmene vnímania, 

poznaní a skúsenosti ľudských bytostí a tak opäť Láska mení ľudské srdcia, otvára ich, aby opäť 

mohli žiariť svetlom Lásky a prestali byť zatvorené, aby sa otvorili Láske a naplnili Súcitom 

a Milosrdenstvom, aby ste to dokázali ODPUSTIŤ  v prvom rade sami sebe a potom aj bytostiam 

z tej mimozemskej civilizácie. 

Bolesť a beznádej, ktorá sa potom po príchode tejto mimozemskej 

civilizácie na Matku Zem vytvorila, nie je len bolesť jednotlivých ľudských 

bytostí, ale je to bolesť celého ľudstva, ktorá je uložená v kolektívnom vedomí 

ľudstva. Túto bolesť za jednotlivé ľudské bytosti, ale aj za ľudstvo ako také, 

zatiaľ stále nesie energetická rovina milosrdenstva. 
 

Je potrebné, aby ste si uvedomili, že každá myšlienka, ktorú ľudská bytosť vyprodukuje, má 

svoju energiu a preto VŽDY záleží  na  tom aká je to myšlienka, aký má zámer a akým emočným 

nábojom je naplnená, čiže záleží na tom, aký  je  jej energetický obsah.  

Keď je v ľudských bytostiach vyburcovaný strach napríklad zlými správami alebo rôznymi 

udalosťami, ktoré v ľudskej bytosti vytvoria fyzickú alebo emocionálnu bolesť a to znamená že sú 

to tie pocity, neistoty, strachu, beznádeje, bezmocnosti, nemohúcnosti a depresie, tak energia 

takýchto myšlienok posilňuje tú stranu tmy, z ktorej ona sama žije. To je presne o tom, prečo sa 

robili v staroveku, stredoveku, ale ešte aj dnes sa robia rôzne rituály, ktoré mali nejaký význam, 

čiže ide o to „čarovanie“, aby niečo posilnili, zničili, alebo privolali a ono to fungovalo, lebo tá sila 

myšlienky  je tak silná, že pri tom správnom spôsobe práce sa to potom zhmotní.  

Tie mimozemské civilizácie ťažia práve túto energiu bolesti, neistoty, strachu, beznádeje, 

bezmocnosti, nemohúcnosti a depresie, ktorá sa týmto na Matke Zemi vytvorí a preto je to pre nich 

veľmi zaujímavé túto planétu – Matku Zem okupovať.  

Jedna vec  je to nerastné bohatstvo Matky Zeme ako drahokami, zlato, ropa, voda, nerasty,  

a plynné látky, ktoré môžu využiť do svojich vesmírnych plavidiel, ale druhá vec je tá energetická 



rovina, ktorú okrem toho, že ju môžu využiť v svojich technológiách, môžu ju využívať aj sami pre 

seba ako bytosti. 

Civilizácia, ktorá žila na území dnešnej Bosny a Hercegoviny pred 80 000 rokmi, ale aj tá 

v čase Atlantídy pred 15 000 rokmi, nadviazala kontakt s takými mimozemskými civilizáciami 

a potom práve to ich  chcenie, čiže  „JA CHCEM“, ktoré zrodí tú CHAMTIVOSŤ  

a NEROVNOCENNOSŤ na Matku Zem priniesli. A keďže vy sami, ako ľudské bytosti, sa učíte 

príkladom, tak tento ich príklad všetky tie ľudské bytosti,  ktoré neboli v pokore prijali za svoj 

vlastný spôsob správania, konania, rozhodovania a tvorenia. 

A tak sa aj stalo pre nich prirodzené, že začali tvoriť prostredníctvom „JA CHCEM“.  

Začali tvoriť a žiť v energiách „JA SOM VIAC ako tí druhí“,  alebo  

„JA MÁM PRÁVO, aby som to „ niečo“ vlastnil a patrilo to práve mne“ , alebo  

„JA SOM TEN kto  to lepšie využije a JA s tým budem vedieť lepšie pracovať“ , alebo  

„JA SOM TEN, kto je hodný toho aby mu to patrilo“, alebo 

„JA SOM TEN výnimočný a ja som ten kto je dôležitý.“ 

Toto všetko sa vytvorí ako dôsledok energie chcenia a chamtivosti, ktoré to chcenie zrodí. 

 Tá konkrétna ľudská bytosť si koľko krát ani neuvedomí, že v sebe tú pýchu dôležitosti 

a výnimočnosti zrodila a že v nej koná a  je to pre ňu doslova nepostrehnuteľné. 

Práve tá pýcha jej nedovoľuje, aby to mohla vidieť a uvedomiť si.  

Takáto ľudská bytosť  je potom hlboko presvedčená o tom, že ona stále je a koná v pokore.  

Samozrejme pre tie druhé ľudské bytosti, ktoré v tej pokore skutočne zotrvávajú, je zmena 

jej správania a to že sa preklopila do pýchy výnimočnosti a dôležitosti viditeľná.  

Avšak, ak je to tej prvej ľudskej bytosti povedané, ona už nedokáže túto objektívnu  pravdu 

prijať, lebo ju už nevidí. Tu je potrebné veľmi veľa trpezlivosti a cesta osobného príkladu. 

Zase sa vrátim k tomu,  že je to tak preto, lebo ako ľudské bytosti sa učíte príkladom.  

Takže ten príklad POKORY je potrebné jej ukázať.  

Tu však vstúpi v tejto chvíli do tejto „hry“ práve energia PRIPÚTANOSTI.  

Ak sa  v čase v tej druhej ľudskej bytosti vytvorila k tomu „niečomu“  čo tá prvá ľudská 

bytosť chce  získať pre seba, pripútanosť a nech je to čokoľvek, nedokáže sa už toho vzdať.  

A vtedy nastane tá zmena, že aj tá druhá ľudská bytosť sama tú pokoru stratí a preklopí sa do pýchy 

obete, pretože sa nedokáže toho „niečoho“ vzdať, aby to „niečo“ tej prvej ľudskej bytosti dala.  

Týmto pýcha roztvorí energetické nožnice svojho pôsobenia a doslova strihá, bodá a zraňuje 

obidve ľudské bytosti a to úplne rovnako, ale  ani jedna z nich to v realite bytia, čiže  v tej 

objektívnej pravde toho čo energetická rovina pýchy tvorí,  nedokáže vidieť.  

 


