
 

INÉ SVETY – 3.časť 
 

Otázka: Stretla som sa s názorom, že niektoré budúce matky, ktoré v tehotenstve 

užívajú ajahvasku, sú presvedčené o tom, že oni komunikujú s dušou svojho dieťaťa 

pred jeho narodením a tak vraj vedia, že ich dieťa chce mať takúto skúsenosť 

s užívaním ayahuascy, prežitú ešte v prenatálnom období, je to tak ? 

Odpoveď: Tie ženy môžu mať toto presvedčenie, ale nie je to tak, lebo každá ľudská 

bytosť získava skúsenosť sama za seba. Zjednodušene povedané, dieťa, kým nie je 

narodené, nie je vedomé  samého seba, kým je v lone matky a preto prijíma  všetko od 

matky, lebo je to na tej fyzickej úrovni.  Duša je spojená s tým dieťaťom, ale ešte nie je 

jeho súčasťou a až narodením sa tá duša vtelí do toho dieťaťa.  

Preto všetko to, čo požíva a užíva matka, prechádza na dieťa krvnou cestou. Avšak 

tie látky môžu poškodzovať vývoj mozgu dieťaťa, lebo ten mozog sa  ešte len vyvíja, 

teda jeho vývoj nie je ukončený a dovŕšený ako u dospelého človeka a tie psychotropné 

látky sú nebezpečné, lebo potom sa mozog a nervový systém vyvíja inak a tie deti môžu 

mať predispozície na rôzne psychické poruchy, psychózy, depresie a úzkosti, lebo 

ayahuasca je v svojej podstate prírodná droga. 

Ayahuasca rozširuje vnímanie a ľudská bytosť pod jej vplyvom ináč funguje, čo na 

rozvoj mimozmyslového vnímania má zásadný význam, lebo tomu procesu napomôže. 

Avšak pre európsky genofond a genetiku bielej rasy to má iný vplyv ako na tie 

domorodé  národy. Je rozdiel, keď tie domorodé národy s týmito prírodnými látkami 

žijú tisíce rokov a tie výťažky rastlín z vlastného prostredia jedia a pijú, ako keď príde 

Európan a túto látku užije, lebo vtedy to má až degeneratívny vplyv na nervovú sústavu 

tých nenarodených detí. 

Keď domorodé národy ako dospelé ľudské bytosti krátkodobo tú ayahuascu užijú 

na ten rozvoj ich bytosti, je to pre rozvoj ich Poznania prospešné, lebo to potom zmení 

ich život, len to je o ich  vlastnej zodpovednosti.  

Pre domorodcov je ayahuasca  niečo posvätné a oni tak k tomu aj pristupujú 

a pripravujú sa na užitie tej rastliny dlhodobým pôstom, očistou a meditáciami a vtedy 

ich to posunie dopredu, podporí to v nich ich schopnosti, ale to neplatí pre Európanov 

a ako ju správne užívať vedia  len starí, domorodí šamani.  

Vaša štruktúra nervovej sústavy bielej rasy je úplne iná ako majú domorodí 

obyvatelia.  Pre nich je to súčasť ich života, oni žijú v súlade s rytmami Matky Zeme  a v 

čistom prostredí pralesa, v čistote myšlienok, bez zášte, v skromnosti a pokore a majú 



zvedomené to absolútne spojenie s Matkou Zemou a Vesmírom a neriešia veci, ktorými 

sa zaoberá biela rasa v svojej civilizácii.  

Je to obrovský rozdiel toho prostredia, v ktorom žije biela rasa a v ktorom žijú  tí 

šamani v pralese. Zober si napríklad ovzdušie, vodu a potraviny v Európe a  okrem toho  

tu pôsobí energetický balast, závisť, mamon, nevraživosť, neúprimnosť, chamtivosť, boj 

o moc a nadvládu a s tým spojené veľké množstvo manipulácií. Ak takýto,  energeticky 

zanesení ľudia  vypijú nejakú ayahuascu a ona ešte k tomu nemusí byť ani čistá, tak to 

s tým fyzickým telom a nervovou sústavou tej ľudskej  bytosti veľmi zamáva.  

V mnohých prípadoch  sa tí ľudia po užití ayahuascy dostanú do takých astrálnych 

rovín, kde ľudia nevedia čo tam majú robiť a nie sú na to pripravení a potom to urobí 

nesmierne škody na ich psychike a na duši, lebo astrálne cestovanie nie je výlet pre 

nezrelého  a nepripraveného človeka. To sú  mnohé a mnohé roky príprav a cvičení 

a pokory tej ľudskej bytosti, aby s tým mohla pracovať.   

Už som vám vysvetlil ako fungujú astrálne roviny a keď tá ľudská bytosť nie je na 

určitej vibračnej úrovni, tak sa dostáva do  tých nízkych astrálnych rovín, kde jej 

nepríde žiadna pomoc, ale práve naopak sú to pre ňu nesmierne desivé zážitky a ešte sa 

ani nemusí dokázať vrátiť naspäť celistvá.  

Vibračné naladenie ľudskej bytosti je nesmierne dôležité, lebo sa môže dostať do 

astrálnej roviny, z ktorej sa ani  nemusí vrátiť späť a práve  toto tí starí šamani  vedeli 

posúdiť, či je to pre tú ľudskú bytosť bezpečné  a či je to pre jej najvyššie dobro 

a nedôjde u nej k poškodeniu na duši, lebo ináč je to len o peniazoch a biznise. 

 

Otázka: Čo myslíš poškodením na duši a aké poškodenie na duši  môže nastať ?  

Odpoveď: Ayahuasca, môže uškodiť aj dospelému človeku, lebo je potrebné, aby ten 

človek bol na to pripravený. Ayahuasca je v podstate droga  a záleží na tom, čo je tam 

dané a v akom pomere a záleží aj na tom ako je pripravovaná.  

Ďalšia vec je to, ako je pripravený ten človek, ktorý ju chce užiť. Ak nie je 

pripravený, tak ho to vyhodí a poškodí sa spojenie medzi človekom  a jeho dušou 

a človek  stratí kontakt so svojou dušou. Potom sa z neho stane človek bez duše.  

Síce to fyzické telo funguje, ale už nemá to vedomie a spojenie so svojou dušou, čiže 

poškodí sa jeho vedomie.  

Ak ľudská bytosť nemá čisté VEDOMIE, nevie sa spojiť so svojou dušou.   

Človek stratí túto možnosť, ak má poškodené VEDOMIE pre zbytok  toho 

konkrétneho života a to platí nielen pre ayahuascu, či iné drogy, ale aj pre  alkohol.  

Keď človek nemá kontakt so svojou dušou, tak stráca to smerovanie v živote. 



U indiánskych kmeňoch ayahuasca pomáhala, aby človek, ktorý je na ceste a je 

pripravený,  rýchlejšie napredoval a to čo sa potom v živote naučí,  si ponesie ďalej, 

pretože platí, že v akej úrovni človek zomrie, do tej sa potom narodí, nejde nižšie.  

Preto má zmysel sa duchovne rozvíjať, pretože duša nejde naspäť.  

Súvisí to s vibráciou duše a kým duša nezníži svoju vibráciu, tak nejde naspäť a 

práve preto je  nesmierne dôležité, ako svoje životy žijete.  

Žiadna spoveď neplatí na anulovanie toho zlého, čo človek vykoná, to je len ľudský 

výmysel. Nepomôže duši sa vyspovedať, ak človek koná zlo. 

Súvisí to s Vesmírnym zákonom zachovania energie, a tiež s energiou, ktorú ľudská 

bytosť v živote  vytvorí, lebo tieto energie sú jej súčasťou a tak vytvárajú jej vibráciu. 

Tie vytvorené temné bytosti žijú z energie strachov, preto vytvárajú v človeku 

strach, ktorým sa živia. Ego vytvára tie myšlienky strachu a táto temná bytosť tie 

myšlienky ovláda cez sny a životné situácie, aby sa človek bál, bojoval alebo ochorel, aby 

ten človek vytváral tie nižšie vibrácie strachu, ktorými sa ona živí. 

Preto v  minulosti si  „kvázi bohovia“ vyžadovali obete zvierat a ľudskú krv.  

Čím boli vyššie nároky, tým väčšie obete žiadali a tým ten „kvázi Boh“ mal väčšiu 

silu a potom tým pozemským kňazom pomáhal a oni zase stavali pre nich chrámy.               

Ale to sú „Bohovia“, ktorí nie sú Bohmi Lásky, pretože Láska nepotrebuje žiadnu obeť. 

Učenie o Láske, bolo pre ľudstvo nesmierne dôležité, pretože ľudstvo sa odklonilo od 

Lásky a nastúpilo cestu strachu a tak sa Láska ako protipól postavila proti tým 

falošným bohom, ktorí chceli krv, obeť, utrpenie, vojny, nadradenosť, podriadenosť, 

poníženosť, čiže nerovnocennosť, lebo z toho všetkého vzniká bolesť a strach.  

Takže je to energia strachu,  ktorou sa tí falošní bohovia živia a práve preto národy, 

ktoré v minulosti tých falošných bohov uctievali potom aj padli, lebo to nie je Láska 

a Stvoriteľ.  

Ak človek koná dobro a s tým zámerom žije a je spojený s Láskou a so Stvoriteľom 

všetkého čo je, tak tieto bytosti strachu naňho nemajú dosah, lebo sú vibračne úplne 

inde. Ale je potrebné, aby ste si uvedomili a pochopili, že mať len dobrý úmysel je málo, 

lebo aj v dobrom úmysle sa nakoniec udejú veľmi zlé veci, pretože sa môže stať, že aj 

tak sa dosiahne ten opačný výsledok, ako bol ten želaný úmysel.  

Pokiaľ to má slúžiť na posun, tak treba vopred vedieť, aký ten posun má byť a čo 

má pre  ľudí priniesť a preto ten ZÁMER, ktorý chcete dosiahnuť je potrebné vždy 

definovať veľmi presne  so zodpovednosťou na ten dôsledok, ktorý ten zámer má 

priniesť a tú zodpovednosť treba vidieť v tých širších súvislostiach. 


