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Ľudia sa všeobecne cítia ako menejcenní a preto potrebujú mať niekoho nad 

sebou, niekoho viac, lebo ľudia majú nízku sebahodnotu, nízku sebadôveru a preto veria 

autoritám a preto sa  nevedia  zastať sami seba a prijať tú svoju silu a tak neprijímajú 

túto rovnocennosť so Stvoriteľom, pretože ho vidia viac ako seba a vnímajú sa ako malí, 

ale to neznamená, že nie ste rovnocenní tomu z koho ste povstali, ale vnímate ho 

oddelene od seba a nie ako súčasť vás samým.  

To rovnaké čo má ON, máte aj VY sami ako  ľudia.  

Je to rovnaký princíp ako rodičia a deti. 

A to máte obraz Vesmírneho zákona: Ako hore tak dole, ako vo veľkom tak 

v malom, ako vo vnútri tak navonok. 

Preto každá ľudská bytosť má posvätné právo spojiť sa sama so Stvoriteľom a 

má posvätné právo sama so Stvoriteľom komunikovať bez akýchkoľvek prostredníkov, 

lebo tak ste boli stvorení, aby každá bytosť toto spojenie v svojom vnútri mohla nájsť 

a vytvoriť.  

Pre rozvoj vás samých, ale aj vašej spoločnosti je nesmierne dôležitá rovina 

VEDOMIA ČLOVEKA, toho  SLOBODNÉHO človeka, nie  umelého a dogmatického. 

A tiež si uvedomte, že najprv potrebujete urobiť  veci v energetickej rovine, čiže 

duchovnej, až potom ich dokážete  zhmotniť v tej hmote. 

Hľadajte si každý jeden z vás cestu k Stvoriteľovi a vedzte, že každá cesta je 

správna. Neexistuje jeden predpísaný  princíp pre všetkých. 

A vedzte, že ciest je tak veľa, koľko je vás na Matke Zemi. 
 

Otázka : Prosím Ťa, vysvetli mi  trojjedinosť, pretože tak ako je trojjedinosť vysvetlená 

cirkvou – otec,  syn a duch svätý,  ja to tak necítim ?   

Duch svätý nie je muž, to je ženský princíp, takže aj vyjadrenie 

DUCH + OTEC + SYN,  je  vyjadrenie ŽENA + MUŽ + DIEŤA.   

A uvedomte si, že nemôže byť dieťa skôr, než sú rodičia.  

Rodičia sú len dvaja, preto trojjedinosť   je aj symbol rodiny.  

RODINA je až vtedy, keď je dieťa a to je TROJJEDINOSŤ, pretože len LÁSKA 

ženy a muža zrodí dieťa. Trojjedinosť  je  MATKA, OTEC a DIEŤA. 

A tu na Matke Zemi  a pre vás - ľudské bytosti, to platí rovnako. 

Vy ste to DIEŤA. 

A máte MATKU, ktorou je Zem, ktorá vám dala  fyzické telo. 

A máte OTCA, ktorým je Stvoriteľ, v ktorom sa snúbi Božská Matka a Božský 

otec   súčasne, ktorí vám vdýchli  ŽIVOT cez  DUŠU. 

A to máte obraz Vesmírneho zákona: Ako hore tak dole, ako vo veľkom tak 

v malom, ako vo vnútri tak navonok. 

Vyjadrenie cirkvi : „otec, syn a duch svätý“,  je manipulácia, pretože to otočili 

a vylúčili z toho ženu, pretože podľa nich je duch svätý - muž. A uvedomte si, že cirkev 

z trojjedinosti vyradila ženu, pretože podľa cirkvi  je žena hriešna. Pre mužov, ktorí 

vytvorili cirkev, bola žena nehodná bytosť a preto aj dedičný hriech je vina ženy, ale to 

je celé zvrátenosť, avšak trvá to už celé veky až do dnešných dní.   



Jablko je symbol Poznania, ktoré prišlo cez ženu, lebo žena je spojená 

s podstatou - s Láskou. Žena dala  to Poznanie ochutnať mužovi, lebo on nebol schopný 

to Poznanie spoznať a prijať. Tým, že oni obaja cez to Poznanie prezreli,  ich nikto 

z raja nevyhnal. Toto je metafora toho, že z tej ilúzie vošli do reality života Tu a Teraz. 

Avšak cirkev to prepísala tak, že je žena  na vine a muža zviedla a kvôli  nej ich 

vyhnali z raja, ale to je to sladké nevedomie, z ktorého prešli do vedomia a preto z Evy 

spravili vinníka a z muža obeť. 

Práve preto nie je pre nich žiadúce  v ľuďoch rozvíjať VEDOMIE a preto cirkev 

stále tlačí ľuďom dogmy do hláv, pretože ona by potom prišla o svoju moc a peniaze, 

ktoré jej ľudia stále dobrovoľne dávajú, kvázi za odpustky a odpustenie.   

Uvedomte si tú PRAVDU, že cez ŽENU prichádza život.  

ŽENA ho tvorí. ŽENA ho vdychuje. 
To jablko ako symbol, je granátové jablko, ktoré má nekonečne veľa jadierok, v 

ktorých je veľa šťavy, ako  krv s veľkým množstvom výživných látok, ktoré predstavujú 

zdravie a výživu. Jednak dá žena ochutnať to Poznanie a cez Zdravie a Múdrosť dá 

žena ducha. A cirkev ako čisto mužský element si nemôže dovoliť, aby Poznanie prišlo 

cez  nehodnú ženu, ktorá je podľa nich hriešna.  

Je škoda, že toto všetko ľudia nevidia. 
 

Otázka : Stretla som sa s tvrdením, že vakcína  je technológia, ktorá vraj vytvára 

v energetickom poli človeka   nejaký klon-  spiaceho  biorobota, ktorý potom toho človeka 

zastaví v jeho duchovnom raste.  A ak sa vraj zapnú frekvencie 5G siete,  tak to aktivuje toho 

biorobota a potom ten človek bude robiť to, čo mu tá frekvencia káže lebo tým, že  človek prijal 

vakcínu, sa vzdáva svojho duchovného rastu a svojej slobodnej vôle.  Vraj aby to človek potom 

v sebe zmenil je nevyhnutné povedať, že zo svojej slobodnej vôle a z vôle svojho srdca chce, aby 

ten klon a technológie atď... odišli z jeho bytosti a všetko je to potrebné rozpustiť  Láskou 

a Svetlom.  Je to naozaj tak a skutočne to stačí len vypovedať, aby sa to zrušilo a rozpustilo ? 

Odpoveď : V prvom rade sa týmto šíri strach a v druhom rade je v ňom veľa 

rozporov, ktoré vzájomne vyvracajú to, čo sa tam pomenúva, aj tú spätnú cestu 

očistenia sa od toho, lebo pokiaľ by to tak fungovalo, že tie ľudské  bytosti stratia 

prístup k tomu „Božskému“ a dobrovoľne sa toho svojho duchovného posunu a rastu 

vzdajú a slobodne sa pre tú látku - vakcínu rozhodnú, tak si to ako keby zatvoria, tak 

potom ako by mohli prezrieť a slobodne sa vyjadriť, že to nechcú, ak sa sami zatvorili.  

Tu je ten paradox, lebo je buď jedno, alebo to druhé. Uvedomte si, že keď už 

nemá ten človek šancu niečo vidieť,  tak ako to môže vidieť. Toto tvrdenie je úplný blud.  

To, že 5G siete dokážu naozaj meniť frekvenčne vedomie a následne aj  štruktúru 

živých tkanín a ovplyvňujú na tej frekvenčnej rovine dá sa povedať čokoľvek, tak to je 

realita, ktorá tu je, pretože na to túto 5G sieť vytvorili,  v tej forme jej zneužitia.  

Ale uvedomte si, že tá 5G sieť už beží a je spustená a pred ňou sa viete chrániť, 

kameňmi, žiaričmi, a silou vlastného vnútorného Svetla a Lásky, lebo napriek všetkému 

vaše Svetlo a Láska je silnejšie ako tá 5G sieť.  

Preto je dôležité to, čím sa obklopujete, pretože tie vonkajšie vplyvy, čiže 

zariadenia, z ktorých tie frekvencie vysielajú, tak tie neviete ovplyvniť a uvedomte si, že 

aj to, čo sa ešte pripravuje a vytvára tak, neovplyvníte.  



Preto je dôležitý ten každý jednotlivec, čo on sám v sebe a okolo seba v prostredí, 

v ktorom žije, bude vytvárať. A toto je ZODPOVEDNOSŤ každého jednotlivca. 

 Čo sa týka tej očkovacej látky, tak samozrejme  je vyrábaná nanotechnológiou, 

ale zase je to o tom, čo ten človek buď v strachu prijme, alebo to dokáže v sebe 

zneutralizovať, lebo čokoľvek čo do seba necháte vpustiť, môžete silou svojej vôle, silou 

svojich zámerov, silou svojej Lásky a vlastného Svetla, preprogramovať a 

pretransformovať.  

Takže je to o tom, čo s tým VY SAMI urobíte, lebo nie je pravda, že by sa tým 

človek vedome vzdal svojho duchovného rastu, lebo toto je rola a pozícia obete, že by 

tým ten človek stratil tú Božskú iskru. Toto všetko je veľmi relatívne a vytvára to vo vás 

strach a obeť a na druhej strane pýchu tých, ktorí sa považujú za viac, keď sa nedajú 

očkovať a keď sa povyšujú nad tých, ktorí sa očkovať dajú.   

Tí ľudia čo sa očkovať dajú a podľahnú tlaku, ktorý je na nich vyvíjaní a nevedia 

sa ubrániť tým nátlakovým situáciám napríklad, kvôli práci alebo iným podmienkam, 

ktoré sú im dané, nie sú menejhodnotní,  ani nie sú  menejcenní voči ostatným, lebo oni 

to proste inak nevedia. A tí ľudia, čo to inak vidia, tak sa zatiaľ nedali očkovať, ale 

nikdy neviete čo vás čaká ďalej, preto sa nad nikoho nepovyšujte.  

Vaša duša je nesmrteľná a pre ňu nejaké očkovanie  nehrá žiadnu rolu a ona 

nestráca na svojej sile, ani na svojom jase.  

Toto zase vytvára v tých ľudských bytostiach menejcennosť, ktoré takýmto 

teóriám  uveria a tým si to zavrú, ale nie kvôli tej očkovacej látke, ale kvôli tomu, že 

uverili tejto falošnej ilúzii a uverili, že oni už nemajú čistý prístup k Stvoriteľovi a veria, 

že je to tak,  ako sa to šíri vo verejnosti, ale práve toto je to, čím si to sami v sebe 

zatvoria, ale nie je to tou očkovacou látkou.  Je to len a len o strachu. Očkovacia látka sa 

týka fyzického tela, ktorému môže, ale NEMUSÍ sa stať nejaká ujma, ale s vašou dušou 

to nemá vôbec nič spoločné.  

Predstav si, že nejaký ľudia tomu uveria a nejaká osoba sa kvôli tomu nedá 

očkovať, aby si  pre seba nezatvorila budúcnosť svojej duše, ale tak nesplní podmienku 

a preto stratí prácu, čo jej v živote vytvorí oveľa väčší problém a táto osoba si ako 

dôsledok  v sebe vytvorí pocit viny, lebo sa nebude môcť postarať o svoju rodinu a deti, 

čo sú pre ňu ťažké životné situácie a ona môže v tom živote prepadnúť do pozície obete 

a aj tak si sama pre seba ten svoj rast  zastaví.   

Očkovanie zaťaží fyzické telo, ale máte mechanizmy, ako to telo očistiť, takže 

s tým môžete pracovať. Môžete si posilniť svoju imunitu ešte pred očkovaním a potom 

očistiť svoje telo, takže tie negatívne dôsledky viete eliminovať. Sú to len technológie, 

ktoré viete frekvenčne znefunkčniť. Je  naivné si myslieť, že 5G sieť po očkovaní niečo 

zaktivizuje, lebo ona  na vás žiari, či ste očkovaní, alebo nie ste očkovaní.  

Uvedomte si, že si to aktivujete sami svojím strachom, ktorý v sebe  vytvárate 

a ktorý prijmete, napríklad aj takýmito  vyjadreniami, ktoré zase len v strachu medzi 

sebou šírite. Vždy je to cesta toho konkrétneho človeka, a sú to buď  jeho strachy, alebo 

je to ten pocit dôležitosti a pýchy, ktorý v sebe má.  

Treba hľadať v sebe samom  ten stred, ZMIERENIE a MIER bez posudzovania, 

ktorý vám dáva slobodnú vôľu vo vašom rozhodovaní a to každému za seba samého.  


