
SPOMIENKY   A NEVEDOMÉ ROVINY -1.časť 
 

Otázka: Uvedomila som si, že  je pre nás - ľudské bytosti, nesmierne veľkým darom, že 

naši Anjeli strážni, nesú za nás energie našich emócií, pocitov a bolestí, ktoré sme si ako 

ľudské bytosti vytvorili v minulých životoch, pretože keby  nám Tu a Teraz boli ukázané, tak 

ich nedokážeme v živote Tu a Teraz niesť a ako ľudské bytosti by sme zomreli.   

Odpoveď: Áno, je to tak, pretože pokiaľ sú niektoré životy pre ľudskú bytosť veľmi 

náročné, respektíve si to zadala do plánu svojej duše, tak tí duchovní pomocníci to vedia 

rovnako ako aj tá duša, ku ktorej patria a na tie životy dostávajú veľmi silných 

pomocníkov, alebo aj viacerých. Oni poznajú tie bolesti života, preto tú ľudskú bytosť 

veľmi  dobre chápu a rozumejú jej a dokážu jej pomôcť a uľahčiť to tej ľudskej bytosti.   

 

Otázka: Uvedomila som si, že nie len ja sama, ale aj ďalší ľudia, s ktorými spolu 

pracujem, už dokážu zostať v kľude, keď sa niečo deje, čo sme predtým nedokázali. 

Dokážeme  zostať v kľude, pretože  Vedome pracujeme s energiou Lásky a so Svetlom a tým 

sa niečo v nás zmenilo, alebo všetky tie negatívne energie z našich emócií a pocitov,  nesú za 

nás naši  anjeli strážni a tak sme  prestali vytvárať negatívne emócie, hnevu,  strachu a bolesti  

a dokážeme si zachovať vnútorný pokoj?   

Odpoveď: Je to aj Svetlo, aj  anjeli strážni a ešte ďalšie „aj“. A to tretie „aj“, je 

o tom, že nie len to Svetlo, ktoré ste prijali tam pracuje, ale práve tým, že to  Svetlo 

pracuje, vaše vnútro a vaše Vedomie sa zmenilo a mení, ale nie len tým Svetlom, ale 

VAMI SAMÝMI, vaším Poznaním, ktoré sa stalo súčasťou vášho života, vašich 

zvýšených osobných vibrácií, ktoré práve to Svetlo vytvorilo, ako keby ste ho vstrebali 

a tým sa udiala tá energetická zmena vo vás a dokážete inak reagovať na situácie, ktoré 

vás predtým zraňovali, na ktoré ste si netrúfli, alebo iným spôsobom vám robili 

problém. Jedno s druhým súvisí. Takže, toto je už ten reálny výsledok tej zmeny.  

Ono všetko je ako keby TU a TERAZ  a HNEĎ. 

Všetko zároveň bolo, je a bude. 
Avšak ľudské vedomie a váš život v 3D má ten program času, kde každý úsek, či 

situácia sa riadi časom, či časťou času, toho úseku a tak všetko nejakú dobu trvá.  

A aj my spolu už nejaký čas komunikujeme, ale na iných úrovniach by si to vedela 

v okamihu, ale aj napriek tomu sa ako keby ten čas skracoval vo vašom poňatí, medzi 

tvorením a realizáciou. Preto je už teraz tak krátky čas medzi pochopením, tvorením 

a realizáciou, čo je úžasné a gratulujem vám  všetkým. Veľký skok vpred ste urobili. 

 

Otázka: Ako naša duša vníma a cíti udalosti, situácie a ľudí, keď sa  už priblížil okamih 

smrti nášho fyzického tela ?   

Odpoveď: Každé jedno stretnutie, či situácia zostáva a vytvára energetickú pečať 

v energetickom poli duše. Čím je to stretnutie dlhšie a emocionálnejše, tak zostáva 

silnejšie a teda  nejde ani tak o dĺžku stretnutia, ale o pocity. Keď je duša na odchode, 

veľmi silne sa tieto pocity vrývajú do energetickej pamäte tej bytosti.  

Duše, ktoré sa potom vracajú späť a je to jedno po  ako dlhom čase, veľmi presne 

vedia kam sa vracajú a prečo, lebo sa vracajú do tej skupiny duší, s ktorými si majú 

niečo zažiť, vysporiadať a preto sa v živote k sebe pritiahnu, aj cez opačné póly sveta. 



Potom môžu ako ľudské bytosti tie  vzájomne nespracované  udalosti vyčistiť 

a prepísať, pretože VY ako ľudské bytosti môžete vojsť do všetkých záznamov  

minulosti aj budúcnosti, lebo VŠETKO JE  TU a TERAZ.  

V súlade s Vesmírnym zákonom zachovania energie môže ľudská bytosť, keď sa pre 

to slobodne a vedome rozhodne, vojsť do nevedomých rovín,  pocitov, emócií, udalostí 

a minulých životov, ktoré tá duša zažila, prežila, spracovala, či nespracovala.  

Záleží na otvorenosti, viere, či ochote tej ľudskej bytosti to riešiť a poznať, či 

akýmkoľvek spôsobom spracovať svoju minulosť, svoju bolesť a čokoľvek, čo tam je.  

 

Otázka: Častokrát sa stretávam s názorom, že keď spracovávame svoje bolesti, ktoré 

v sebe cítime, tak  to máme riešiť len TU a TERAZ a nemáme ísť do svojej minulosti 

a minulých životov, ale máme to riešiť len v tomto živote. Podľa Zákona zachovania energie, 

nás však práve tieto  energie z tých emócií, pocitov a bolestí, ktoré sme vytvorili v svojich 

minulých životoch a nespracovali sme ich, najviac z našich nevedomých rovín ovplyvňujú 

a sami potom  nejako konáme a ani nevieme, prečo sme tak konali. Ak však tieto energie 

a emócie neprijímame a nemáme ich ani zvedomené, tak ich podľa Zákona zachovania 

energie, ani nemôžeme vyliečiť a uzdraviť, je to tak?    

Odpoveď: Áno je to tak, ale VY to predsa riešite Tu a Teraz. Ten problém vyplýva 

z tej minulosti a ak nedokážete tie korene a príčiny, z ktorých to pochádza nájsť, tak 

uzdravíte len tú časť, ktorá je v tomto živote Tu a Teraz a ktorú vidíte, pretože vaše 

vedomie a pamäť je to, čo vám to zvedomuje, čiže sa to vyrieši len na určitej úrovni.  

Ak sa ide do tých hlbokých záznamov, pochopí sa podstata a tie korene a nájdete tú 

pôvodnú príčinu vašich problémov v živote Tu a Teraz.  

A ľudia, ktorí to tvrdia, že to nie je potrebné, si volia ľahšiu cestu, pretože nie sú 

ochotní sa konfrontovať so svojou minulosťou, alebo tomu neveria, že to existuje.  

Títo ľudia sú pripútaní  len k tomuto životu Tu a Teraz a k tomu, čo tento život 

prináša. Nie sú si vedomí svojej multidimenzionality a všetkých rovín svojho bytia. 

 

Otázka : Na jednej strane sa hovorí, že je potrebné, aby sme žili VEDOME, ale na druhej 

strane sa zároveň popiera, že sa máme zaoberať svojimi minulými životmi, ale  keď 

odmietame  energie svojej minulosti, tak ich potom nemôžeme vedome spracovať?  

Odpoveď: Ono nie je rozpor medzi  vedomím bytím a riešením minulosti.  

To, že niekto vedome žije, neznamená,  že sa to minulosti netýka, pretože bez 

minulosti, by nebola prítomnosť a ani budúcnosť.  

A uvedomte si, že tak ako sa žije prítomnosť, tak od nej sa odvíja budúcnosť, ale 

zase prítomnosť sa odvíja od tej minulosti. Spolu to súvisí, nedá sa to vynechať.  

Je to tak ako spolu pôsobia aj Vesmírne zákony. 

Vaša prítomnosť sa odvíja od tej minulosti a je dôsledkom všetkých energií, ktoré ste 

vy sami v línii času vo všetkých životoch, ktoré ste prežili, vytvorili a práve preto všetko 

to, čo vstúpi do vášho života Tu a Teraz a je jeho súčasťou, je vaša zodpovednosť. 

Vaša budúcnosť sa odvíja od prítomnosti, ktorú Tu a Teraz žijete a preto si 

uvedomte, že svoju budúcnosť tvoríte každou svojou myšlienkou, slovom, rozhodnutím, 

skutkom, každou emóciou, pocitom a energiou, ktorú sami v sebe vytvoríte.  

Všetko je Tu a Teraz, pretože v každom jednom prítomnom okamihu, máte súčasne 

svoju minulosť, prítomnosť aj budúcnosť. 
 



Otázka: Prečo sa v spoločnosti tak veľmi presadzuje názor, že sa nemáme zaoberať 

svojou minulosťou, teda tými minulými životmi a máme riešiť len svoj život Tu a Teraz? 

 Odpoveď: Keď si uvedomíte Vesmírny Zákon zachovania energie, tak práve tie 

energie z minulých životov vás veľmi výrazne z nevedomých  rovín ovplyvňujú v živote 

Tu a Teraz vo forme nevedomých vzorcov správania a keď  ich nepoznáte  a nemáte 

zvedomené, tak sa neviete rozhodovať a konať slobodne. Stále ste pod ich vplyvom 

a vlastne konáte len  tak, ako vám to bolesť a tieto  energie z minulých životov dovolia 

a tak si svojím konaním v živote Tu a Teraz zase vytvárate ďalšiu bolesť, práve tým 

nepochopením, bolesťou a strachom, ktorý na vás z tých nevedomých rovín pôsobí.  

Je potrebné, aby ste pochopili a uvedomili si, že je to vedomý ZÁMER strachu, aby 

sa ľudia nedostali k svojej podstate SVETLA, pretože ten strach to zatieňuje. 

 

Otázka: V posolstve o tom ako v ľuďoch pôsobí strach, bolo povedané, že strach 

bolesťou, ktorú v ľudských bytostiach vytvorí, zmení naše bunky, zmení ich štruktúru a zmení 

našu DNA. Ak sa tak v nejakom živote stane, tak už nedokážeme v tom živote vrátiť túto 

zmenu naspäť a opraviť našu DNA a tak strach zostáva v tom živote súčasťou našich buniek 

a DNA až do konca toho života, je to tak ?              

Odpoveď: Áno a vo väčšine prípadov sa musíte znova narodiť, aby  ste to vyliečili.  

Ak duša pochopí tento mechanizmus a prešla VEDOME procesom očisty, 

transformácie a znovuzrodenia, tak by to v tom ďalšom živote už dokázala zmeniť. Je to 

program, ktorý bol zámerne do ľudských bytostí vložený a ktorý veľmi dobre funguje.  
  

Otázka: Kto ten program do ľudských bytostí vložil ?  Tvorcovia vašich fyzických tiel.  
 

Otázka: Čiže nejaké iné bytosti ? Áno.   
 

Otázka: Boli to mimozemské civilizácie ? Áno.   
 

Otázka: Prečo tie mimozemské civilizácie takto konali? 

Odpoveď: Lebo „Oni“ mali veľkú snahu ovládnuť Matku Zem, ako planétu a tak, 

potrebovali bytosti, ktoré tu žili, udržiavať na určitej frekvenčnej úrovni strachu, aby 

ich mohli ovládať a manipulovať.  

Tak, ako VY ste deti hviezd a vaše fyzické telá tu máte ako nástroj, ako nositeľa 

vášho Vedomia a v ďalšom živote budete mať iné telo s inými kvalitami, pretože sa 

všetko vyvíja a je v procese, tak ako aj  Matka Zem.   

Súvisí to aj s pádom civilizácií, ktoré na Matke Zemi žili, pretože ten strach začal 

v ľudských bytostiach vytvárať strach, ale nie len v tom zmysle, že sa ľudské bytosti 

báli, ale aj  v tom význame, že vytvorili nižšie emócie a pocity ako sú napríklad MOC. 

A MOC potom vytvorila NADRADENOSŤ a tak sa porušila ROVNOVÁHA 

a ROVNOCENNOSŤ a s tým ako sa vedomie ľudských bytostí menilo, sa znižovali 

vibrácie ľudských bytostí a nastupovala moc tých iných bytostí, ktoré tých druhých už 

mohli ovládať, a tie si to ani neuvedomovali a preto začala menšina ovládať väčšinu a tá 

väčšina sa tej menšine v „POKORE“ kľania a hľadí na nich.  

A toto sa stále deje v tých najrôznejších podobách v náboženstvách, v štátoch, 

v rodinách, pretože ROVNOCENNOSŤ vymizla vo veľkej väčšine zo života ľudských 

bytostí. 

 

 


