
SPOMIENKY   A NEVEDOMÉ ROVINY – 2.časť 
 

 

Otázka:  Je ego súčasťou programu, ktorým nám mimozemské civilizácie zmenili DNA ? 

Odpoveď: Áno, ale tých zásahov bolo viacej.  
 

Otázka: Tie viaceré zásahy mimozemských civilizácií potom vytvorili  tie viaceré úrovne 

ľudského ega ?  

Odpoveď: Je to komplikované, lebo to, čo je vložené do DNA ako informácia, 

ovplyvňuje všetky roviny ľudskej bytosti, nie len vaše ego.  

Ale aj to, ako vnímate čas, realitu, aké ste osobnosti, aké máte schopnosti, že máte 

len päť zmyslových schopností a teraz rozvýjajúcu sa intuíciu a mimozmyslové vnímanie 

a mimozmyslové schopnosti, ktoré sa niektorým z vás otvárajú.  

A to je vaša cesta k zmene, pretože tým preprogramovávate určité genetické vzorce, 

ktoré vám bránia v chápaní a aj uskutočnení posunov do iných dimenzií vedomia, 

pretože práve cez vaše vedomie dokážete tú zmenu uskutočniť – teda zmenu svojho 

vedomia.  

Avšak ego, ktoré má tiež viacej rovín, je cielenou brzdou tomuto rozvoju.  

Nedá sa ega vzdať, lebo je to len slovo.  

Ego je vašou súčasťou od narodenia po smrť, ale Vy s ním môžete spolupracovať a 

naučiť ho inému spôsobu fungovania. Je to náročné, ale dá sa to.  

Nie však potlačením svojho ega a tvárením sa, že „ja“ ego nemám a mňa ego 

neovplyvňuje, ale práve naopak, jeho prijatím, pretože Vy ste bytosti žijúce v dualite – 

čiže všetko vo vašom svete má svoj protipól.  

Ale práve to, ktorý ten pól je silnejší, je už na vás samých, lebo je to o tom, či sa 

dokážete v svojom živote slobodne rozhodovať a prijímať za svoje rozhodnutia 

zodpovednosť v tých širších súvislostiach. 
 

Otázka: Prosím o vysvetlenie, čo sa stane, keď si energie z tých emócií, pocitov a bolestí, 

ktoré sme vytvorili v svojich minulých životoch, ale sme ich počas toho minulého života 

nespracovali, prinesieme do života Tu a Teraz? 

Odpoveď: Tým, že ste si sami o sebe v tom minulom živote vytvorili nesmierne veľa 

pochybností, nedokázali ste počas toho minulého života, v ktorom ste tieto pochybnosti 

vytvorili, vôbec sami sebe Odpustiť  pocity viny, ktoré ste si potom následne v tom 

minulom živote vytvorili. Preto sú pre vás  tieto pocity viny tak hlboké, veľké 

a nepredstaviteľne veľmi bolestné. 

A práve na základe Vesmírneho Zákona Lásky, Zákona Poznania a Zákona 

zachovania energie,  vám vaši  najbližší, teda duše, ktoré sú vám najbližšie,  pomáhajú  

v tomto živote Tu a Teraz,   rozpoznať práve tieto  emócie, pocity a energie, aby ste 

potom mohli túto energiu z tej emócie rozpustiť a uzdraviť, prostredníctvom 

bezpodmienečného ODPUSTENIA samému sebe.  

A JA na základe vášho slobodného rozhodnutia, vám  pomáham túto   emóciu, veľmi 

bolestnú, prostredníctvom ODPUSTENIA liečiť a uzdravovať.  

Aj toto je spolupôsobenie týchto Vesmírnych zákonov.  

A takýmto  spôsobom  sa   spolupôsobenie Vesmírnych zákonov  vo  svojich životoch, 

najlepšie učíte, takto na  svojom vlastnom príklade. 

Ešte sa vrátim k  minulým životom.  



Ak ste si v niektorom minulom živote vytvorili veľa bolesti, pochybností, zlyhaní, či 

neodpustení, nedokázali ste počas toho minulého života, v ktorom ste tieto pocity 

vytvorili, vôbec Odpustiť sami sebe pocity viny, ktoré ste si následne  v sebe samých 

vytvorili.  

Bolo potom potrebných veľa ďalších životov prostredníctvom, ktorých ste vracali 

sami sebe Dôveru a Vieru v samých seba  a vo MŇA.  

Až kým ste sa na úrovni duše rozhodli a prijali  rozhodnutie, že chcete vyliečiť práve 

tú bolesť, ktorú ste si  v tom minulom živote vytvorili.   

Ak by ste nemali vrátenú naspäť Dôveru a Vieru, ak by nebola vašou  nedeliteľnou, 

neoddeliteľnou a nerozdielnou súčasťou,  nedokázali by ste túto  energiu, ktorú táto 

emócia vytvorila vyliečiť, uzdraviť a rozpustiť vo veľmi hlbokom Odpustení samým 

sebe. Práve naopak energiu z emócie neodpustenia, pocitov viny, zlyhania, odmietnutia a 

pohŕdania samým sebou, by ste ešte zväčšili.  

K tomu, aby ste ako ľudská bytosť boli schopný sa pozrieť na energiu bolesti, ktorú 

táto emócia vytvorila ste  potrebovali vrátiť sami sebe Vieru a Dôveru.   

A tak nie v každom živote a v každej zo svojich inkarnácií ste pripravení na 

uzdravenie  emócií a  bolesti, ktoré ste si vytvorili. A je na vašom slobodnom rozhodnutí 

na úrovni duše, či sa rozhodnete, že v tom živote, do ktorého sa ide vaša duša  

inkarnovať, budete túto emóciu liečiť a uzdravovať alebo nie.  

A opäť,  rovnako ako  deti na Matke Zemi nemusia prijať rady svojich rodičov, ani 

na úrovni duší,  nemusia duše  prijať radu  otca, teda MŇA, a tak sa stáva, že pred  

svojím opätovným narodením, aj keď vám poradím, aby ste túto emóciu neliečili 

a neuzdravovali, sa aj tak rozhodnete, že to chcete urobiť, aj napriek tomu, že na to nie 

ste pripravení.  

Ale na základe Vesmírneho Zákona slobodnej vôle sa tak môžete rozhodnúť, aj na 

úrovni duše, aj ako ľudské bytosti sa môžete takto rozhodnúť. 

Ak by Viera a Dôvera neboli nedeliteľnou, neoddeliteľnou a nerozdielnou súčasťou 

vás, ľudskej bytosti, ako celku, nedokázali by ste si dať Odpustenie, nedokázali by ste 

vôbec  prijať energiu  tejto emócie bolesti a v bezpodmienečnom odpustení  ju liečiť 

a uzdraviť, naopak by táto bolesť vo vašom srdci ešte vzrástla.  

Vzrástla by vaša nenávisť k samým sebe, ale aj k vašim blízkym, ktorý vám umožnili 

túto emóciu v živote Tu a Teraz opäť prežiť a spoznať, pretože by ste nechápali 

podstatu toho, prečo ste si túto emóciu a túto bolesť vytvorili.  

Pretože táto bolesť, ktorú ste si do života Tu a Teraz energeticky priniesli vyplývala 

z tej minulosti, čiže vášho minulého života, ale keďže ste tento svoj problém, vzniknutú 

situáciu, nedorozumenie, či spor riešili len Tu a Teraz, nedokážete tie korene a príčiny, 

z ktorých to pochádza nájsť a  tak nedokážete pochopiť podstatu toho, prečo ste si tú 

emóciu Tu a Teraz opätovne v sebe samých vytvorili a práve preto vaša bolesť a 

nenávisť k samým sebe, ale aj k vašim blízkym znovu ešte viacej narástla.  

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. 

Pôsobia tu súčasne viaceré Vesmírne zákony: Zákon Lásky, Zákon Poznania, Zákon 

slobodnej vôle, Zákon zachovania energie a Zákon  ako hore, tak dole, ako vo veľkom, 

tak v malom, ako vo vnútri tak navonok.  

Tým, že ste obnovili Vieru a Dôveru k sebe samým, ste obnovili túto Vieru a Dôveru 

aj vo vzťahu ku MNE. Je to vzájomne prepojené, previazané a spojené.  



Ak nemáte Dôveru a Vieru k sebe samým, nemáte ju ani vo MŇA.  

Jedno bez druhého neexistuje. 

Aj tu vidíte ako všetko so všetkým súvisí, ako je to prepojené, previazané a spojené.  

A rovnako  tak ako vám vaši blízky ukážu svojím konaním hĺbku vašej bolesti, aj oni 

sa učia svoje vlastné poznania, svoje vlastné bolesti, nepochopenia a príde čas, keď oni 

budú  potrebovať vaše Odpustenie. A všetko má svoj čas a svoju postupnosť. 

 

Otázka: Uvedomila som si, že keď nedôverujeme Bohu/Stvoriteľovi, tak nedôverujeme 

ani sami sebe. Skutočnosť, že nedôverujeme sami sebe, je dôsledkom toho, že nedokážeme 

sami sebe odpustiť a hoci si myslíme, že neodpúšťame Bohu/Stvoriteľovi, tak vlastne 

neodpúšťame sami sebe. V tomto prípade máme v sebe vytvorený nejaký falošný obraz, že 

potrebujeme odpustiť Bohu/Stvoriteľovi, ale v skutočnosti je to tak, že potrebujeme odpustiť 

sami sebe a až keď  odpustíme sami sebe, tak potom odpustíme Bohu/Stvoriteľovi. Môžeš mi 

prosím  vysvetliť, čo sa v nás energeticky deje? 

Odpoveď: Áno, je to tak, ako si to prečítala. V tomto prípade z pohľadu Vesmírnych 

zákonov vytvárate nerovnováhu, čiže dôjde naštrbeniu  Celistvosti, Jednoty a Harmónie.  

Vytvorí sa v tomto prípade blok vo vedomí človeka, ktorý ako dôsledok spôsobí 

nerovnováhu vo fungovaní Vesmírnych zákonov, v prvom rade samého voči sebe. 

Naruší sa jeho Celistvosť, Viera, Dôvera a Nádej a to je počiatok strachu, ktorý sa 

potom hlboko zakorení a nedovolí už tej ľudskej bytosti vidieť, cítiť a vnímať to vyššie 

a človek zostáva pripútaný v tých nízkych vibráciách, ktoré mu neumožňujú toto 

prehliadnuť a dostáva sa do začarovaného kruhu, z ktorého vlastne niet úniku, pokiaľ 

ten človek nie je ochotný niečo zmeniť.   

Môžete si to predstaviť aj ako špirálu, ktorá ide NADOL a je potrebné ju odmotať, 

aby sa človek opäť dostal  hore a k tomu je potrebných veľmi veľa ľudských životov.  

Je potrebné, aby ste si uvedomili a pochopili, že až vtedy keď 

odpustíte SAMI SEBE, tak až potom dokážete odpustiť 

Bohu/Stvoriteľovi, pretože Boh/Stvoriteľ je vo vás samých.  
Až vtedy, keď pochopíte toto vzájomné prepojenie, tak pochopíte aj svoju podstatu.  

S Vesmírnym zákonom: Všetko so všetkým súvisí, zároveň platí a spolupôsobí aj 

Vesmírny zákon: Ako hore, tak dole, ako vo veľkom, tak v malom a ako vo vnútri tak 

navonok a práve preto platí, že všetko to, čo sa týka Teba, týka sa aj Boha/Stvoriteľa 

a naopak. 

 

Otázka : Prečo je pre nás ľudské bytosti, tak ťažké zvedomiť si z nášho nevedomia, čo 

tam máme uložené, aké spomienky a energie si tam nesieme?  

Odpoveď: Pretože na fyzickej úrovni máte ZÁKLAPKU  NEVEDOMIA a práve 

preto je to pre vás - ľudské bytosti, tak ťažké.  

Túto záklapku nevedomia rozpúšťa energia SÚCITU.   

SÚCIT sa stáva vašou súčasťou, keď dokážete prijať ZODPOVEDNOSŤ za všetko 

to, čo do vášho života vstupuje a prestanete hodnotiť, kritizovať, posudzovať, ohovárať, 

súdiť a odsudzovať nie len tie druhé ľudské bytosti, ale najmä samých seba.  

Inými slovami povedané, je pre vás, ľudské bytosti, dôležité, aby ste pochopili 

„prvotnú manipuláciu strachu“ a aby ste prestali hrať túto hru strachu, ktorú vás 

strach ako prvú naučil. 


