
INÉ SVETY – 1.časť 
 

Otázka: Prosím o vysvetlenie ako fungujú tie „iné svety“ ? 

Odpoveď: Tie „iné svety“ začínajú hneď tesne pri vás, ani nemusíš ruku natiahnuť.  

Je to len iná úroveň vibrácií, ktorú vaše oko nevidí. Zároveň ich je  veľké množstvo - 

tých úrovní. Niektoré úrovne sú tie jemnejšie a niektoré sú tie iné dimenzie a svety bytostí 

Svetla, kde je  tých úrovní tiež veľmi veľa.  

Duša po smrti fyzického tela vchádza okamžite do určitej úrovne astrálneho sveta, 

ktorých je zase veľmi veľa. A duša vchádza do toho astrálneho sveta podľa úrovne svojej 

vibrácie. Tých rovín a úrovní je nekonečne veľa, pretože to VEDOMIE, v ktorom tá duša 

súčasne je, si sama ten „iný svet“ obrazne vytvára.  

A tieto „iné svety“ sa aj menia podľa toho, ako Duša a to Vedomie je schopné sa v tom 

svete  pohybovať. Duša sa tam stretáva s ďalšími dušami a môže tam mať tvar a formu 

fyzického tela. Je to pamäť – ako fotka fyzického tela a s tým obrazom fyzického tela potom 

duša vchádza do toho astrálneho sveta a tam sa môže vnímať rovnako, ako keď žila na Matke 

Zemi,  ako ľudská bytosť a môže si tam tie miesta zo svojho fyzického života vytvárať. Môže si 

tam naprojektovať  ľudí, ktorých ona chce mať pri sebe, aj keď tie ľudské bytosti ešte žijú svoj 

život na zemi a nezomreli.  

Deje sa tak vtedy, keď ľudská bytosť zomrie náhle a  duša si neuvedomí smrť fyzického 

tela. Čas tam neexistuje a nedá sa teda povedať ako dlho tam duša zostane. Záleží to od 

Vedomia tej Duše, ako rýchlo si túto skutočnosť uvedomí, aby odtiaľto odišla do iných úrovní, 

kde sa potom učí, stretáva sa s inými dušami, alebo sa rozhodne znova narodiť a vrátiť do 

fyzického tela. 

Tie „iné svety“ však vytvárate aj iným spôsobom a preto sa chcem teraz vrátiť 

k energiám, ktoré sa vytvárajú pri rôznych rituáloch, ale nie len k sexuálnej energii, ale aj k 

tomu ako potom tieto energie vplývajú na tie ľudské bytosti, ktoré sa zúčastnia  týchto rituálov 

a ako potom tie energie ovládajú život týchto ľudských bytostí. 

Sexuálna energia, je  najsilnejšia energia vo fyzickom tele, ktorú je ľudská bytosť 

schopná vyprodukovať a preto je to veľmi silný nástroj, ktorý slúži a používa sa na manipuláciu 

ľudských bytostí a to prostredníctvom čiernej mágie. 

V dávnych časoch egypťania  ešte využívali sexuálnu energiu na rozvoj Vedomia 

a Poznania. Kultivovali sexuálnu energiu za účelom Poznania, ale to treba vedieť  ako to robiť. 

To bolo obdobie v starom Egypte, tých chrámových  kňažiek a zasvätencov, ktorí prešli týmito 

školami, najmä Hórovými a oni potom nosili ako svoj znak, kobru v čelenke a vedeli pracovať so 

sexuálnou energiou pozitívne.  

Pri orgazme sa vyprodukuje najväčšia energia, ktorú ľudské fyzické telo je schopné 

vyprodukovať v tomto fyzickom svete. Aj keď je tá energia neviditeľná,  je vaše fyzické telo 

zdroj, ktorý túto energiu tvorí, lebo ju tvorí  celý váš čakrový systém a rôzne úrovne 



jemnohmotných a energetických tiel ľudskej bytosti a v porovnaní s tým, je vaše fyzické telo len 

zlomok toho, čo existuje v energetickej rovine. Fyzické telo je len jedna časť tohto celku, je to tá 

viditeľná energia, je to zhmotnená a hustá energia. Ste energetické bytosti od tej najhustejšej 

energie, ktorá je viditeľná ako fyzické telo, po tie najjemnejšie energie, ktoré nevidíte.  

Pohybom a trením sa vytvára energia, ktorá rozvibrováva túto energiu a pri tom vrchole 

vychádza táto energia z fyzického tela cez všetky jemnohmotné telá von – to je ten výbuch 

energie. A táto energia niekam vždy ide. Väčšinou si to ľudské bytosti vôbec neuvedomujú a 

„kvázi“ táto energia ide nikam- teda ide do voľného priestoru, kde jedna časť nejakých bytostí 

na to vlastne čaká a zachytáva to, ako keby to do seba nasávala a je to pre nich zdroj obživy, tak 

ako pre vás voda. Tie bytosti sú najrôznejšieho charakteru, môžu žiť svoj vlastný život 

a rozvíjajú  samé seba na niečo, ale tiež  môžu škodiť, alebo pomáhať. 

Záleží na tej energetickej úrovní a vibrácii tých ľudských bytostí, ktoré tú sexuálnu 

energiu vyprodukovali a preto ňou môžu živiť bytosti tých nižších svetov, alebo ňou môžu živiť 

bytosti tých vyšších svetov.  

Keď  títo fyzickí ľudia, pri tomto akte konajú s nejakým zámerom – a to je ten rituál, 

touto energiou ako keby zhmotňovali nejakú bytosť, ktorej tým dajú život a ktorá má  aj tú 

svoju funkciu, prečo bola stvorená a s tým zámerom potom ona koná. Pri takom rituály je 

potrebné, aby tej energie bolo čím viacej, aby sa jej sila udržovala na nejaké časové obdobie, aby 

sa to niečo mohlo aj reálne udiať, aby sa to niečo potom stalo. Čím je ten rituál silnejší a je tam 

prítomných viacej ľudských bytostí, ktoré tú sexuálnu energiu tvoria a je tam zároveň aj hudba, 

spev a používajú pri tom aj krv a rôzne predmety a nápoje a urobia ho na spln, alebo na iné 

astrologické zoskupenie hviezd, tak vznikne veľmi silná energia a veľmi silná bytosť a to je to 

vyvolávanie tých temných síl. A táto temná bytosť potom dokáže urobiť aj to veľké zlo.  

Práve preto tá čierna mágia má aj v súčasnosti veľkú silu a tak je potrebné, aby ste si 

uvedomovali, čomu dávate svoju pozornosť, pretože je to len vaša zodpovednosť za to ako 

v svojom živote konáte.  

Ale nemusí to byť len sexuálna energia, ktorou sa pri takýchto rituáloch tvorí, ale sú to 

aj rôzne byliny, krv, rozšírené vedomie, nápoje ako ayahuasca a podobne. 

Je dobré, ak si v tejto súvislosti uvedomíte, že aj tantra je manipulácia čiernou mágiou 

a nemá vôbec nič spoločné s tými starými Hórovými školami v Egypte, ktoré učili sexuálnu 

energiu kultivovať pozitívnym spôsobom za účelom získania Poznania.  

Tantra ako taká, bola pôvodne vytvorená ako vedomá manipulácia so sexuálnou 

energiou ľudskej bytosti a preto sa potom používala pri rituáloch čiernej mágie. 

Tantru začala šíriť medzi ľudské bytosti, mimozemská civilizácia, ktorá prišla na Matku 

Zem v dávnych vekoch pred 80-tisíc rokmi na územie dnešnej Bosny a Hecegoviny, do 

civilizácie, ktorá na tomto území žila a postavila tu pyramídy, s vedomím zámerom, aby 

prostredníctvom nich vyjadrila svoje Poznanie a ich postavením zanechala svoj odkaz:  



Muž a Žena navzájom spojení v Posvätnej Láske dvoch rovnocenných bytostí, rovnako ako 

Slnko a Mesiac spoločne a nerozdielne umožňujú na Matke Zemi  rozvinutie a vývoj Života. 

Mimozemšťania začali šíriť túto sexuálnu manipuláciu hneď po svojom príchode, 

manipulovaním mužov, ale aj žien pomocou nápojov z psychotropných látok, čím dosiahli 

zmenu vedomia u týchto ľudských bytostí a prostredníctvom nich potom robili čiernu mágiu na 

pyramídach a posvätných miestach, ktoré táto pozemská civilizácia predtým uctievala. Zároveň 

týmito rituálmi čiernej mágie popierali Posvätnú Lásku medzi mužom a ženou, ktorá bola 

súčasťou tejto civilizácie pred príchodom mimozemšťanov. Mimozemská civilizácia v svojej 

nesmiernej pýche a nadradenosti zároveň priniesla na Matku Zem veľkú nerovnocennosť, ktorú 

šírila prostredníctvom sexuálnej manipulácie mužov a žien v tom význame, že muž je nadradený 

žene a žena je  menejcenná a tak je povinná slúžiť mužovi a uspokojovať jeho sexuálne potreby.  

Tým, že potom veľa pozemských mužov, ale aj žien túto sexuálnu manipuláciu prijalo, 

stratila sa Rovnocennosť, Rovnováha a Harmónia na Matke Zemi. 

Práve tým, že tantra ako taká, popiera Posvätnú Lásku medzi mužom a ženou, 

bolo potom poznanie o tom, že tantra je sexuálna manipulácia, veľmi dlhý čas 

udržiavané v tajnosti pred ľudskými bytosťami.  

Tantra, ale aj akékoľvek iné formy celostných zmyselných masáží, nech ich 

nazývate a pomenujete akokoľvek  vznešene, vychádzajú a sú súčasťou čiernej mágie 

a nie je v poriadku, ak ich praktizujete. Potrebujete si VY SAMI uvedomiť, že toto 

všetko sú tie spôsoby, ktoré vychádzajú z  čiernej mágie, lebo formou sexu sa v čiernej 

mágii ľudské bytosti dostávali do tranzu a tu a teraz ste si to takto spojili a vznešene 

pomenovali, aby ste to mohli robiť ďalej.  

Pre vás - ľudské bytosti je potrebné, aby ste sa dokázali vysporiadať s čiernou mágiou, 

ak ste ju v minulých životoch robili, aby ste za tieto svoje rozhodnutia a skutky dokázali prijať 

svoju zodpovednosť v tých širších súvislostiach a so súcitom v srdci  všetko odpustili sami sebe 

aj tým druhým ľudským bytostiam, ale nie je v poriadku, aby ste v  tom tu a teraz ďalej 

pokračovali, pretože tieto metódy ako tantra, či akékoľvek iné formy celostných zmyselných 

masáží, sú pre vás veľmi deštrukčné a sú invazívne nie len pre vaše fyzické telá, ale najmä pre 

vaše duše. Máte svoju zodpovednosť za to, čo robíte a tak treba, aby ste používali aj sedliacky 

rozum a tak videli aj za tú oponu, čo sa naozaj udeje, aby ste nerobili veci tým nesprávnym 

smerom a preto  si zapamätajte, že vždy môžete konať len sami za seba. 

Uvedomte si, že pri takýchto rituáloch sa veľmi ľahko potom skĺzava do tej  pýchy 

výnimočnosti, dôležitosti, vševedúcnosti a neomylnosti  a  aj keď v tom dobrom úmysle sa potom 

ľudia stavajú do role rôznych šamanov, ktorí „vedia čo majú robiť“ a šrobujú ľudí do vecí, 

ktoré nie sú pravdivé. A aj keď si ten človek myslí, že on chce pre tých ľudí dobre a že on koná 

dobro a aj keď si tí ľudia potom myslia, že urobili pre seba niečo dobré, tak v tej realite života to 

potom dopadne presne naopak. 


