
INÉ SVETY – 2.časť 
 

Otázka: Čo sa energeticky  udeje, keď nám niekto prikáže, aby sme  na posvätných 

miestach hovorili znevažujúce slová a vety so sexuálnym podtónom a urobíme to?  

Odpoveď: Toto je tiež manipulácia sexuálnou energiou.  

Skutočnosť, že sa na týchto posvätných, alebo energeticky silných miestach 

prehlasujú alebo vykrikujú rôzne znevažujúce slová a  vety, posilňujú sa tým veľmi 

temné bytosti, ktoré tou osobou, ktorá vám prikázala tieto vety prehlasovať, manipulujú 

a teda ju ovládajú. Ešte na začiatku dvadsiateho storočia, by ste to po starom 

pomenovali, že táto osoba je ovládaná diablom.  

Tieto temné bytosti k svojmu životu potrebujú energiu a tým, že táto osoba, potom 

prinútila inú ľudskú bytosť, alebo aj celú skupinu ľudských bytostí práve na takom 

energeticky silnom mieste sa spojiť a niečo také urobiť, tak tým spoločne vyslali veľmi 

silnú negatívnu energiu a toto miesto znesvätili a znečistili.  

Tie ľudské bytosti, ktoré táto osoba ovládaná diablom presvedčila, aby tak konali,  

dali tú energiu, ktorú tou sexuálnou manipuláciou vytvorili, tým temným bytostiam, 

ktoré to tam ovládli, ale zároveň aj sami seba nechali týmito temnými bytosťami pohltiť 

a tak sa stali ich súčasťou.  

Tak ako  Svetlo a Láska je súčasťou čistých bytostí, ktoré majú určitú  vibračnú 

úroveň, tak keď ľudia sa nechajú týmito temnými bytosťami ovládať, teda sa im 

otvoria, svoje vibrácie majú veľmi nízke a preto tie temné bytosti sú ich pánmi.  

Ten kto takéto konanie prehliadne, mal by sa očistiť a pozdvihnúť svoju vibráciu 

vyššie.  

 

Otázka: Čo má ľudská bytosť urobiť, aby sa očistila a opäť zvýšila svoju vibráciu ?   

Odpoveď: Fyzické telo treba okúpať v soliach a esenciálnych olejoch, treba piť očistné 

čaje a fyzické telo očistiť aj z vnútra diétami, aby sa stalo jemnejším.  

Tiež je dobré nasávať energiu Slnka, pracovať s Matkou Zemou a do nej 

vydychovať tie negatívne  energie, ktoré sa uložili do jemnohmotných tiel a nasávať 

z nebies energiu Lásky.  

Ďalej treba meditovať, pracovať s kryštálmi a samozrejme prosiť o pomoc duchovné 

bytosti Svetla a prepustiť tie negatívne energie, aby odišli.  

A oni odídu aj samé, keď ľudská bytosť zmení svoje vibrácie a energiu. 

 



Otázka: Naše fyzické telo je tým najposvätnejším chrámom pre našu dušu, ak sa 

inkarnuje a narodí ako ľudská bytosť na Matke Zemi. Ak však nastane taká situácia, že 

naše fyzické telo nie je pochované, alebo je zneuctené tým, že je rozdelené na viaceré 

časti, ktoré nie sú pochované spoločne do jedného hrobu, tak Matka Zem nemôže 

rozpustiť bolesť nášho fyzického tela, ktoré si v okamihu smrti v sebe nieslo. Matka 

Zem nemôže transformovať túto bolesť opäť na Lásku a preto táto bolesť fyzického 

tela, ktoré bolo zneuctené a nepochované, zostáva stále na zemi?  

Odpoveď: To sú rozdielne veci.  

Ak je fyzické telo takýmto spôsobom zohavené a zostane necelostné, má to iný 

význam, lebo to telo potrebuje byť spolu, lebo tie bunky k sebe patria.  

Takéto telo aj tak niekde musí byť dané či  schované a niečo s ním musí byť 

urobené, čiže skôr alebo neskôr sa do Matky Zeme vráti, ale na viacerých energetických 

rovinách tej duši - toto znesvätenie fyzického tela môže urobiť problém.  

Ďalšia energetická rovina je tá, že to telo nie je kompletné a je roztrúsené po 

viacerých miestach a stratilo spolu kontakt. Takže tá duša nemôže mať pokoj z tohto 

pohľadu, pretože aj MŔTVYM TREBA DAŤ ÚCTU.  

Najhorší spôsob pochovania ľudských bytostí sú krypty, pretože to telo zostane 

v niečom uzatvorené, v konkrétnych nádobách a zároveň je to zvyčajne na posvätných 

miestach, v chrámoch, v kostoloch, kde si „chcú tých ľudí uctiť“,  aby tam s nimi zostali.  

A oni tam aj  zostanú, ale tým im zároveň nedovolia ukončiť proces ich fyzického 

tela a teda ako keby nedovolili odísť duši, ako keby ju tam uväznili v určitých úrovniach 

a bránia tým v jej ceste.   

Najrýchlejší spôsob, akým sa fyzické telo dostane do Matky Zeme je spopolnenie, 

pretože až vtedy ako keby ukončila každá jedna bunka toho fyzického tela svoj proces, 

pretože fyzickému telu dlho trvá kým sa rozloží do poslednej bunky.  

Sú to desiatky, stovky až tisíce rokov a práve preto na  vašich cintorínoch cítiť tak 

veľa bolesti, lebo je tu veľa duší pripútaných k svojmu fyzickému telu. 

 

Otázka: Spomenul si ayahuascu, môžeš mi vysvetliť ako to je s pitím tohto nápoja?  

Odpoveď: Všetko môže byť ľuďmi použité na to dobré, ale aj zneužiteľné na to zlé.  

Je to ako nôž, ktorým si môžeš odkrojiť chlieb, ale aj zabiť človeka.  

A ayahuasca je jedna z ciest.  

Treba to však vedieť robiť, pretože ona môže pomôcť, ale aj zabiť človeka a môže 

uškodiť nervovému systému ľudskej bytosti.  

Indiánske kmene ju vedia používať, avšak západná civilizácia ju zneužíva. 



Otázka:Ako používali v tej dávnej minulosti domorodé národy nápoj – ayahuascu?  

Odpoveď: Používali ho pri rôznych slávnostných obradoch, pri svadbách, pri narodení 

dieťaťa, pri obradoch zasvätenia dospelosti, ale aj na  liečenie, ale nie všeobecne, len na 

niektoré choroby, lebo ayahuasca má aj iné využitie, nielen liečebné.  

V rámci filozofie domorodých kmeňov, ochorenie vzniká nerovnováhou duchov 

v tele a tak oni iným spôsobom rozmýšľali, ale keď chceli vyvolať ducha choroby tzv. 

zlého ducha, tak vtedy použili ayahuascu, ináč používali na liečenie iné byliny, ktoré 

zbierali ženy a robili potom odvary z iných rastlín, ktoré ovládali, kombinovali a vedeli 

na liečenie akých chorôb ich môžu použiť  a ayahuascu používali skôr  na iné účely.  

Chcem vás však upozorniť na skutočnosť, že v domorodých kmeňoch ajahvasku 

vôbec nepili tehotné a kojace ženy a ani veľmi malé deti. Používali ju až pre staršie deti 

a nie v tej koncentrovanej podobe, ale len veľmi zriedené a malé množstvo, lebo aj deti 

sa učili prenášať vedomie a vnímať tie „iné svety“ a s tým rástli tie deti od malička.  

Ten obrad  zasvätenia dospelosti bol ako keby zavŕšením toho procesu učenia, 

ktorým tie deti prešli.  

Tie kmene v tých dávnych časoch sa presúvali z miesta na miesto a žili na rôznych 

miestach a podľa toho potom využívali rôzne druhy rastlín a bylín, pre to čo robili.   

 

Otázka: Ako môže ovplyvniť ayahuasca, ktorú užívajú tehotné a kojace ženy, ich deti? 

Odpoveď: V prvom rade ayahuasca ovplyvňuje u týchto detí nervový systém ako taký, 

ďalej ovplyvňuje vývoj mozgu, nervových dráh a synapsov, čiže spojov v mozgu.  

Ten negatívny vplyv sa môže prejaviť v neskoršom veku dieťaťa ako poruchy 

receptorov a odozvy emočných reakcií, ale aj hormonálneho systému, ktorý práve 

reaguje  na tie nervové impulzy.  

Tu záleží na tom koľko toho tá matka berie a koľko toho to dieťa cez to materské 

mlieko prijme a ako dlho už ayahuascu tá matka užívala a ako dlho to ešte bude užívať 

a podľa toho sa potom vytvoria tie dôsledky.  

To dieťa sa stáva  závislým na určitej psychotropnej  látke a keď ju prestane 

dostávať, tak bude hľadať cesty, aby ju malo aj naďalej, lebo to zostane zapísané  práve 

v tej jeho  bunkovej pamäti.  

A ak sa tak stalo aj v prenatálnom období vývoja dieťaťa, je to preňho už ako keby 

potrebná súčasť, lebo sa s tým vyvíjalo a stále tu psychotropnú látku cez to materské 

mlieko dostávalo. 

 

 


