Prečo sa priamo neozvete, aby počuli váš hlas? Lebo oni veria
len tomu, čo vidia, chytia a cítia. Prečo je ľudský cit už tak
ochabnutý a slabý, že ľudia necítia pravdu? Kde sa pohybuješ
človek, pät zvláštnych rás. Povedal som, že budúcnos’ je v
energii. No v akej energii sa pohybuješ človek? Akým pólom
si obklopený a koľko tisíc alebo miliónov svetelných rokov
vysielaš? Ako nájs spôsob, ako pomôc ľuďom, ako im priblíži
pravdu, ako ich zjednoti. Dá sa vôbec nájs pravdu
a kde ju hľada? Už sa nezaažujem tým, čo ako funguje v tele,
ako to zastavi alebo zmeni. Teraz hľadám, odkiaľ prichádza
frekvencia do toho orgánu, čo ju ruší a čo zabráni jej príjmu.
Pochopili ste ma? Pätnás rokov som neustále študoval človeka
a týmto štúdiom som sa dostal mimo tela a dostal som sa inde,
ako keď odrazíte zrkadlom sám seba a to tam, kde vás zavolali.
Cez svetlo prišiel aj ten, ktorý teraz s vami hovorí. No to nikdy
nepochopíte, lebo vy chápete vždy len to, čo sa vám páči
a co je pre vás prípustné. Ak niekto povie slová – to je nevedecké,
to neznamená, že niečo neexistuje, to ste len ešte nenašli
odpoveď. Frázy – môže to tak byt’, ale aj nemusí, to znamená,
že ste sa ešte nerozhodli. Slová – ja tomu neverím, to je človek
s nízkym stupňom poznania. Slová – nie je to tak, sú,
keď si je človek istý a pozná absolútnu pravdu,
alebo klame v prospech toho, v čom sa nachádza. Naša Zem,
veľká kozmická loď, poháňaná sopečnou jadrovou energiou,
projekt, na ktorom je pät rás, projekt, na ktorom sa skúša,
čo dôkazu tieto rasy, za akú dobu, akou technikou sa spoja.

Lebo my tu nie sme pre nič iné, len aby sme sa spojili s tými,
ktorí nás sem priniesli, ktorí nás stvorili. Zamyslite sa nad mojimi
slovami. Inteligencia tu bola skôr ako my. Som smutný
a sklamaný. Predstavte si, ako by dokázalo zmeni zavedenie
do praxe toho, čo tu hovorím, život. Predstavte si, čo by sa začalo
dia. Začali by sa živi tí najväčší chudáci a tí, čo nemajú čo jest.
Zrušili by sa všetky teórie a nepotvrdili by sa ako správne.
Začalo by sa od desiatich božích prikázaní - miluj, nezabíjaj,
nerob zle. Prestalo by sa aplikova to, čo niekto do tých prikázaní
vložil, pretože si nevedel rady a takto mu to vyhovovalo.
Ľudia by sa prestali vlastni, ale by sa začali skutočne ľúbi. Cit a
schopnos by boli na prvom mieste, peniaze by stratili hodnotu.
Nezačalo by sa technológiou benzínu a nafty, ale by sa začalo
fungova na absolútne iných princípoch, napríklad používaním
špirál a magnetizmu. Kozmonauti budúcnosti by začali
komunikova s inými vzdialenými planétami, ktoré sú tu.
Áno priatelia, sú tu, v nás a sú reálne. Kedy na to odpovieme?
Len z vašej nereality a z vášho nízkeho stupňa poznania musia
vstúpi do vašej reality, aby ste si to uvedomili. Keď pozerám
do tejto paraboly, vidím hviezdy a v nich obrovskú budúcnos.
Vidím kozmické lode, neviem, ako je to ďaleko, ale sú tu.
Vidím pohybova sa niečo priestorom, ktoré akoby sa prilepilo
na nejakú guľu, ale nie je to naša Zem. Vidím niečo veľmi zvláštne
a neviem to ani opísa. Vyzerá to ako trojuholník alebo nejaké
lietadlo. Je to fantázia a krása o akej sa vám ani nesníva. Ak raz
vyspejete, pochopíte, že toto je nová energia a nové slová,

ktoré vás liečia. A vy, keď počúvate moje slová a úprimne
im veríte, nepotrebujete nič, len si by vedomí toho,
že vám to všetko môže pominú. Ale to nie je zákon,
že sa tak musí sta za každú cenu, lebo ja nie som žiaden boh,
hoci už dnes robia zo mňa diabla. A prečo? Asi preto, že vám
hovorím pravdu, tú, ktorú vám nepovie nikto. Som cesta pravdy a
života, ktorým vy všetci prejdete. Som tulák Vesmírom a cestovateľ
časom a videl som viacej civilizácií. A preto vám hovorím,
tu sa píše rok 2000, ale sú planéty, ktoré sú veľmi staré na naše
ponímanie čašu a tieto planéty nás upozorňujú na mnohé veci.
Život bol na Siriusi, na Marse a na iných planétach. Príde ďalší,
mne podobný a bude hovori – život bol na Zemi, ale sa presunul
a posunul. Kde, ako ďaleko od slnka, bližšie k slnku? Ako to
zmení ľudí? Spracujú tu frekvenciu, ktorá bude na nich tlači. Ak
budú ma tvar tela, hlavy, oči? Vstúpi nerealita do ich života?
Verne bol podľa vás fantasta, mnohí ste hovorili – blázon.
Ste už mŕtvi, ale pokojne vám to môžem vyčíta, lebo živí sa
presviedčajú, že nie Verne bol blázon, ale vy. Co si myslite, co
povie budúcnos, ďalšia generácia – bol som blázon ja, alebo vy?
A preto si dobre rozmyslite, či sú moje slova hlúpos alebo realita
vašej blízkej budúcnosti. Prečo chcem, aby prišli nové technológie
špirál, pyramíd, zrkadlových gúľ a mnohých iných, o ktorých som
vôbec ešte ani nemohol hovori? Ale s kým tu mam hovori?
Preto vás oslovujem a pýtam sa dokedy a s kým?
Ak bude rozhovor so mnou prerušený, budete vidie, že už
nedôjde k ničomu inému, len k vyplneniu toho, čo som povedal.

Keď prestanem hovori ja, bude hovori to, čo som
naprogramoval, to, čo som ešte chcel zmeni, z toho najhoršieho
zla vás vytiahnu. No verím, že vy radšej vstúpite do toho, ako by
ste mali za hynú. Som presvedčený, že pud sebazáchovy
vo vašom genetickom materiále nie je úplne zlikvidovaný
a zničený, že je vo vás iskrička svetla, že ste schopní veľkej lásky
a obety, že prestanete ubližova jeden druhému, závidie si,
súdi sa a nastúpite cestu pravdy a života a začnete od seba.
Lesy, skaly a hory, to je to jediné nepokazené a krásne, čo vám
ostáva. Prosím vás, keď sa vyvraždíte, celé pokolenia, nezničte to,
čo je svedkom vášho zla, lebo prídete na to, že ste nič nezabili,
len sami seba. Keď konečne vyspejete, začnete vyrába špirálové
antény, jeden vedec z vás sa zamyslí a povie – čo ak tento, čo
robil tieto seansy, nebol blázon, čo ak mal naozaj pravdu? Tak
vyrobíme nove technológie, pyramída preseknutá, dvanás
pyramíd, zväčšujúca sa a zmenšujúca, optický kábel, prijímač.
Už to máme, urobme citlivejší prijímač. Čiernobiela televízia nám
po dlhom zrnení ukazuje akési tiene. Budete tým nadšení,
lebo vás vidím dopredu, ako na to prídete. Bude to pre vás veľmi
zaujímavé, ale budete to potrebova oživi. Vo farbách
vám to nepôjde a farebný televízor vám bude k ničomu,
lebo nenájdete citlivos prijímača. Ale keď to naladíte, tak naladíte
moju seansu v čase, naladíte mňa, ako tu sedím a prídete na to,
že akýkoľvek záznam je nezničiteľný - preto sa spovedáte každým
nádychom a výdychom.

Boh nie je niečo primitívne. Jeho podstatu a veľkos nepochopíte,
a pretože ste nepochopili jeho podstatu, tak ste si vyrobili
vlastného boha a stále sa utvrdzujete v tom, že je pravdivý.
Vaše tvrdenia a život, ktorý vás pritlačí, vám ukáže, že vo vašom
srdci áno, ale nie vo vašich predpisoch. Lebo keď vylúčite teórie
a predpisy, nájdete Boha v pohľade na hviezdy a vaša miestnos,
ak budete spojení s tým pravým Bohom sa rozsvieti žltým,
fialovým, zeleným svetlom. Ale vás život priatelia, bude tak ažký,
že pritom, ako to dokážete, vám budú vyteka slzy a keď sa vás
opýtajú, akej ste viery, tak odpoviete – nie som žiadnej viery,
cítim prítomnos božiu, prítomnos lásky a svetla. Ja vaše viery
nepotrebujem, lebo tie ma nepriviedli k svetlu a pravde.
Tie vo mne zahubili kopu citu a zničili veľa dobrého, tie ma naučili
bojova a stráni sa. Nie, ja nemám vašu vieru, ja k vám nepatrím.
A možno, že budúcnos takého človeka už nevyčlení zo
spoločnosti, ale si ho dobre vypočuje. A preto hovorím vám
všetkým - nemám vašu vieru, je falošná, spája síce vás, ale nie
hviezdy s vami. Zamyslite sa dobre nad mojimi slovami. Ak
dospejete k pravej viere, prídete na to, že netreba mat žiadnych
učiteľov, ani guruov, ani nikoho, ale že sa mate priamo obraca
k Bohu, priamo ho prosi o milos, svetlo a lásku,
ďakova mu za všetko, čo prezívate. Že máte jeden druhému
odpusti a vtedy, keď všetkým takto odpustite,
možno aj tá choroba, ktorá vás roky trápi, odíde, a vy nebudete
potrebova žiadnych zázračných liečiteľov, ani žiadne kamene
múdrosti. Toto je niečo, nad čím sa nikto nezamýšľa.

Liečba totiž nie sú liečebné procesy, liečba je to, čo žijete,
ako cítite, konáte a myslíte. Lebo choroba je niečo, čo myslí,
čo myslí pred vami. Mraky nám zastierajú ten priamy pohľad
na hviezdy. Je ažké poveda, čo je dôležité. Z Kozmu prídu také
frekvencie, že naše teórie sú ešte v plienkach. Pôsobenie času
na priestor vytvára v priestore možnosti našej komunikácie
a nášho prejavu. Je tu otázka - ako sa dopracova k Bohu,
ale pritom ďalšia otázka – si dos’ veľký, aby si pochopil Boha?
Vidím hrozné veci a obrovský odklon od pravého Boha.
Vaši vymyslení bohovia zaniknú navždy. Ak pôjdete k pravému
Bohu, prídete ku svetlu a láske. Kde je svetlo, v ktoré veríte?
Nebojíte sa tmy, keď ostanete bez tela? Čas vám ukáže, že všetko
toto zanikne, príde doba podobná sci-fi a to, čo je v Egypte
zapísané na stenách v pyramídach, sa bude dešifrova.
Zapojí sa do toho obrovská technika, uvoľnia sa veľké financie,
aby sa objasnila každá litera, ktorá sa zachovala. Ti, ktorí to tam
zanechali, boli pred vašimi vierami a náboženstvami a tam je tá
skutočná pravda, ktorú vy nepoznáte. Ďalšie spoločnosti,
ktoré prídu, budú naahova systém káblov, ktoré budú niečo
ako spojenie s nerealitou a pôjde to do vašich domácnosti.
Žiaden koniec sveta nepríde, ani sa na vás nič nezrúti.
To len vy sa rútite svojou dušou a svojou psychikou. Vy zabúdate
na pocity a strácate pocity. Preto sa budete musie nebadane
transformova v iných a lepších ľudí. Keď to nebudete robi vy,
tak vás budú transformova iní, to znamená, že mnohí o tom
nevedia, ale odišli len kvôli tomu, že prestali s1úži.

Urobilo sa nad nimi X, alebo dve pyramídy opačné otočené a už
tu nie sú. Či to zavinil ich vrah alebo choroba, to je úplne jedno.
Vždy príde posol smrti pre toho, kto je na rade a potom ten ďalší,
ktorý je na rade, hovorí o tom, prečo je to tak.
Keby sme sa zamysleli nad každou smrou jednotlivca,
tak by sme prišli na to, že nie jednotlivec je chorý, ale spoločnos
je chorá. Človek ochorel nie preto, že dostal chorobu,
ale že choroba je v spoločnosti, a preto sa to prejavilo
na jednotlivcovi. Ak klamem, tak tu nemusím by, ak hovorím
pravdu, tak som tu. Vráte sa k životu a prídete na to, že ani jedno
moje slovo nie je klam. Prečo sú ľudské choroby a prečo ma vy
tento čas počúvate. Zachraňujeme, co sa dá. Mnohí povedia,
že lekár alebo liečiteľ urobil chybu, no ja vám hovorím, že nikto
neurobil chybu. Je to váš osud, vy ste tou chybou, vy ste tým
problémom, ale toto sa vám nepáči počúva. Vy chcete, aby boli
najlepšie prístroje, najlepší lekári a liečitelia, ale kto ste vy, vy
chorí, vy, ktorí ste boli zdraví. Lebo zdraví ste zabudli, že môžete
by chorí. Preto nepoznám ani jedného veriaceho, ktorý by bol
v hĺbke duše neveriaci a nepoznám ani jedného neveriaceho,
ktorý by bol v hĺbke duše veriaci. A pretože je svet pretkaný
sektami, vierami a náboženstvami, nenachádzate pravdu,
lebo vy sa tej pravdy bojíte a bočíte od nej. Pozrie sa pravde
do oči, znamená zabudnú všetko to, co vás kto učí, pozrie
sa do Vesmíru na hviezdy a mlča. Prosím vás, radšej mlčte,
lebo mnohé veci, ktoré počúvam, sú pod úroveň.

Spomeňte si na Kristove slová – vietor fúka zo všetkých strán,
ale nikto nevie, odkiaľ prichádza a tak je to s každým,
kto sa narodil z Ducha. A ten, ktorý sa narodil z Ducha nepatrí
k nikomu a k ničomu, len k týmto hviezdam, k tomuto čašu
a priestoru a k obrovskému Vesmíru. Keď toto pochopíte,
pochopíte, na co sa tu všetci na tejto Zemi naväzujeme.
Ale ja nevidím hĺbku vo vašej duši a v srdci, nevidím hlbokú vieru.
Viera je ta najväčšia sila na nasej Zemi. Ja nevidím presvedčenie
vo vašich srdciach a očiach. Mnoho rozhovorov som s vami urobil
a vždy som s vami hovoril otvorene, ako človek s človekom.
Vy musíte počúva hlas, ktorý ide z vašej duše. Ak ho pochopíte,
prídete na to, že ten ažký, každodenný kríž treba skutočne zobra
na svoje plecia a statočne ho nies. Čo bude najväčšou skúškou
pre ľudí dvadsiateho prvého storočia? Ľudstvo nie je pripravené
na koniec sveta. Ako to vidím ja reálne, príde pár ažkých vojen,
ale svet s tým neskončí. Ako prvé vidím nový vývoj a smer
v technológiách. Už za druhej svetovej vojny sa rozvinuli všetky
počítačové systémy. Svet potreboval nahradi staré zbrane novými,
lebo najväčší rozmach ide práve cez vojenský výskum.
Tento výskum bude budúcnosou, projekty ako NASA, KYKLOP
a podobne. Všetky tieto záležitosti otvoria ľudom oči. Je škoda,
veľká škoda, že títo ľudia neberú moje slova vážne, že si myslia,
že to rozpráva zasa niekto, kto im pletie hlavu. Nie priatelia,
ja vám hovorím pravdu. Príde spoločnos, ktorá zruší 90 % toho,
čo žijete teraz.

Na tento život a na toto storočie sa budú pozera ako na zrodené
diea, ktoré začína inak vidie, inak cíti, ktoré nie je ovplyvnené
minulosou, a ktoré pozerá do budúcnosti s nádejou.
Lebo to diea už nebude veri nikomu, len hviezdam a práve
o tomto Kristus hovoril - keď budete ako deti, tak uvidíte
kráľovstvo nebeské. Lebo deti, ktoré čistým pohľadom pozerajú
do prázdna, sú bližšie k Bohu ako vy, ktorí si myslite,
že vám tu všetko patrí alebo že ste dobrí a svätí.
Bol som v Karnaku a videl som sochy človeka skríženého
s býkom, levom a podobne. Vy si myslíte, že toto len tak niekto
vymyslel? Nie, to sochári vtedy zobrazili niečo, čo videli na vlastné
oči. Za chvíľu budete vidie, ako pod archou liekov, ktoré neboli
otestované budú pada ľudia. Neviem, či to niekto niekedy prizná,
že to bolo z toho. Čoskoro budete svedkami takých udalostí,
že vám budú vyráža dych. Bude to vychýlenie počasia, oteplenie
planéty, to znamená, že sa to tu absolútne premení. Ale tato
premena musí prís. Prečo? Pretože je určená pre človeka,
je určená práve pre tých, ktorí sú budúcnosou. Prečo? Lebo
minulos musí vymrie, lebo tu nič nove netvorí, ide len jedna
podlos na druhu. Ak sa dobre poobzeráte okolo seba, tak zistite,
že keby ste chceli nájs niečo, na čo sa môžete spoľahnút,
tak to nakoniec ani nejestvuje. Kde je láska? Kde je prosím vás
láska? Poprechádzajte sa a všimnite si oči tých druhých.
Budú ich klopi. Predo mnou každý klopí oči, nevedia
sa mi pozrie do oči. Prečo asi?

Veď ja nič neskrývam, hovorím priamo, a preto keď hovorím,
že sa do bodky a do písmena vyplnia moje slová, ja mam vieru
a istotu, že sa to stane. Prečo nemáte vieru a istotu vy vo svojom
hlase a na koho sa stále obraciate? Na ľudí, ktorí vám buď
pomôžu alebo nepomôžu? Teraz ste si vymysleli tisíc smerov
od psychotroniky po reiki a neviem, čo ešte. Čítate a študujete
teórie, ale pravda nie je v žiadnej teórii, tá je vo vašom srdci
a vo vašej duši. Vy ste zabudli na špirály, ktoré máte v sebe,
vy ste zabudli na to, že ste kozmické deti, zabudli ste na to, že sa
dá vychádza z tela a vraca sa do neho, vy ste zabudli,
že kozmický priestor musíte chápa úplné inak, ako ho chápete,
v kvantovej fyzike. Zabudli ste na systém zväčšovania
a zmenšovania, na číselné kódy. Ale všetci radi naštudujete nejakú
teóriu a potom ju presadzujete v praxi a tvrdíte, že takto to musí
byt, a pritom to vôbec tak nie je.
Keď niekde zavalí dieatko a jeho matka vtedy zodvihne toľko,
čo nákladné auto, to je práve to, čo vám nefunguje. Lebo vtedy
sa vyvinie taká energia, že človek ani nevie, odkiaľ zobral tu silu,
ako ju vyvinul, v akom uhle bol, v akom postavení hviezd.
Lebo všetko prestalo by podstatné, prvoradá bola záchrana,
obrovská láska, strach a túžba za každú cenu to diea odtiaľ
vytiahnu. Tak potom kde sú vaše fyzikálne, chemické a biologické
zákonitosti? Ak pochopíte takýto malý príklad, potom sa už nikdy
nebude človek bi do pŕs, a nikdy nebude svojimi teóriami
znevažova to božské, lebo to je bez teórii, plynie to časom
ako svetlo.

Svetlo, ktoré sa dá ažko spracova myšlienkami, možno viac
pocitov, viac niečoho, čo ešte nebolo pomenovane. Je to práve to,
čo cítite na mojich seansách a to, čo cítite, keď sa vrátite spä,
a tak nájdete svoje zrkadlo. Keby ste si urobili graf seba,
koľko súhlasíte a nesúhlasíte, koľko cítite a necítite, našli by ste,
koľko ste vzdialení od hviezd a ako dlho vám to ešte bude trva.
Pyramída nie je žiadna hrobka faraóna a smr nie je nič konečné.
Ak teda pyramída nie je hrobka faraóna, čo to je? Niekto bude
tvrdi, že pyramída je tu od čias faraónov, ja hovorím,
že tu bola predtým. Netvrdím, že tu bola pred potopou.
Keď sa dobre vrátime k histórii a textom pyramíd, tak nájdeme
niečo veľmi zvláštne, že faraóni sa chceli podoba na bohov,
na tých, ktorí tam boli pred nimi, ale už ich nikdy nezhmotnili, a
preto tí faraóni potrebovali všelijakých radcov a tak ďalej.
Neboli to už tí povodní, ale dobre poznali mnoho vecí, ktoré tam tí
bohovia zanechali. Napríklad ako mumifikova,
vedeli veľa o budúcnosti, veď to mali v tých textoch,
ktoré boli zničené. Škoda, že vyhorela Alexandrijská knižnica,
že bola v požiari zničená. Tam keby som len mohol nalistova tie
knihy a tak ukáza, že vás neklamem. Predstavte si, že vy,
vzdelaný človek, poznáte niečo zo zdravotníctva, z fyziky, biológie
a chémie, prídete na neznámu zem, kde budú domorodci odetí v
kožiach a keď ich začnete lieči, budete pre nich bohom.
Keby som tam prišiel ja a začal ich lieči bez nejakých špeciálnych
prístrojov, veľmi by som pomohol, ale nie všetko.

No a čo by po mne ostalo - svedectvo od tých ľudí.
Lebo vždy v histórii ostalo svedectvo o takýchto ľuďoch
práve od tých, ktorých vyliečil, od ľudí, ktorých zmenil
a čo sa pri nich udialo. Keby sme prišli do Egypta, zistili by sme,
že faraóni mali svojich bohov. V časoch Krista nemali žiadneho
boha. Bol Dávid a ten Boh, ktorý dávno hovoril s Eliášom.
Na Krista povedali: Kto je tento, čo zbiera a lieči, keď to nie je
povolené a narúša naše predpisy? On neposlúcha Boha.
Ale on bol práve iný a každý ten, čo pochádza z Kozmu,
sa vysmeje tomu, čo robíte, je to hanba. Keď raz začnete ma
kozmické vedomie a prestanete sa bi, kto z vás má pravdu,
pozriete sa na celý svoj vývoj. Ak ste úprimný a dobrý človek,
tak prestanete teoretizova, stretnete sa v jednej pyramíde
a budete mlča, lebo ak otvoríte ústa, pokazíte to. Myslím si,
že je veľmi veľa rečí a málo skutkov, málo spojenia s hviezdami.
Veľa tých, čo sa vyhlasujú za prorokov a predpovedajú rôzne veci.
Ten koniec asi nastáva v duši človeka, a preto on končí so svetom,
lebo si myslí, že to zlo, keď sa niekde nahromadí, tak to naberá
koniec. Nie priatelia, začína to. Práve teraz to začína rokom 2000
a tento rok čaká na otvorenie ľudských sŕdc a oči. Preto som chcel
postavi pyramídu, zrkadlovú guľu, aby som vám ukázal,
že to ideálne je guľa, v ktorej sa vy odrážate tak zvnútra,
ako i zvonku a pyramída je to, čo vás spája s tým duchovným
a duševným. Nehovorím to preto, aby som vám ja niečo
dokazoval, to nepotrebujem. Ja potrebujem nájs lásku v ľudskom
srdci a v ľudskej duši. To je to dôležité, čo dnešným ľuďom chýba.

V budúcnosti sa už nebude hovori, že jeden, alebo druhý má
pravdu, lebo fakt budúcnosti bude viera pravého Boha, viera lásky
a ducha, ktorá zjednotí všetko, ale týchto ľudí už nebude veľa.
Je to, ako keby ste preosiali cez sito a tam ostane len to, čo chce
ten, ktorý to sito vytvoril. A toto je pravda, ktorú vám nikto
nepovedal, lebo na tejto planéte je pravda veľmi potláčaná
a vydobýja sa tu úradmi, silou a mocou. Napríklad tie naftové
priemysly, to je obrovsky biznis, ktorý zabraňuje akejkoľvek
technológii. Ropa, čo strieka zo zeme, neustále núti ľudí
orientova sa k nej, ale zabúdate na jednu vec, keď budete veľa
dymi, tak aj vy sa toho dymu nadýchnete. Teraz sa rozprava
o liekoch na to alebo ono, ale nikto nehovorí, že treba zača inak,
nie liekmi, ale vylieči Zem, aby sme my ostali zdraví. Toto je to
najdôležitejšie, co potrebujete vedie - vylieči Zem! Do krásnych
hôr ste dali továrne, ktoré ich tak znečistili, že zomierajú,
ale aj vy a vaše deti s nimi tiež. Vy to nevidíte a necítite?
Čo je to alergia? To telo sa bráni a upozorňuje človeka, že niekde
robí chybu. Preto, keď ten človek príde ku mne a vylieči sa na 2-3
krát, niekedy aj dlhšie, tak sa vylieči nie preto, že ja používam
nejakú fantastickú metódu, ale že hovorím pravdu. Ten človek
prišiel so svojou alergiou k pravde, ktorá je povedaná všetkým,
aby ste si to už raz konečne uvedomili. Ja vás upozorňujem
a vystríham, chcem vám len dobre. Nie som ten, ktorý by vám
chcel ublíži, som ten, ktorý vidí mnohé veci dopredu a bojí sa,
aby sa vám zle nestalo. Svojimi televíznymi reláciami som vás
upozorňoval a čo sa stalo?

Samozrejme treba zastavi toho človeka. Ale komu ja môžem
vadi. No len tým, ktorí toto spôsobujú. A kto spôsobil v histórii
najviac zla? Zamyslite sa a odpoveď nájdete vo svojej duši
a vo svojom srdci. Keby mnohí žili 1000 rokov, nikdy neodstránia
to, čo spôsobili, a preto budú všetci bez výnimky braní
na zodpovednos, ich pokolenia a pokolenia ďalších pokolení.
Je zle, že ja to nemôžem nikomu dokáza, že vidím dopredu
mnohé veci tak, ako film. Potom by mi uverili. Ale títo ľudia musia
všetko chyti a vidie očami. Jediné, čo by som ľudom prial, je,
aby boli šastní. To by ale museli pochopi jeden druhého. Keby
sa urobila dôkladná analýza mojich záznamov a vystúpení,
tak by ľudia pochopili, že človek je vesmírne božie diea, že človek
si nemôže vyrobi svojho boha, ktorý mu je podobný navlas.
On mu je podobný možno postavou, obrazom, alebo tvarom.
A preto to, čo hovorí Biblia, je absolútna pravda,
ale nie pre človeka, ktorý rozmýšľa rozprávkovo, ale pre človeka,
ktorý je tu, reálny, rozumný a vedecky. Preto Ježiš išiel radšej
k rybárovi ako ku veľkňazom, lebo tam fungovala moc a peniaze.
Ak som pre vás ja neveriaci, prečo vaša viera nerozdáva svetlo
a nelieči rany? Prečo nedokážete svojou vierou vidie svetlo a tých,
ktorí sú tam. Tak ktorá viera je správna? Moja alebo vaša?
Koľko ste sa odklonili od pravej viery a k akej viere vediete vaše
deti a deti vašich detí. Ja vám poviem, že ak to takto pôjde ďalej,
tak ich dovediete k absolútnemu ateizmu, lebo ten vás boh sa im
tak sprotiví, že mu jednoducho neuveria, nebude im blízky,
ich cíteniu a ponímaniu.

Necítite potrebu zmeny? Kedy priznáte, že moje slová sú pravdou.
Mnohí ste brojili proti nim, ale takto ste sa postavili sami proti
sebe, proti hviezdam, ktoré vás usvedčia, proti svojim bunkám,
v ktorých iskria tie pyramídy a geometrické tvary. No chorí viete ku
mne pribehnú. Tam vám nevadí, či je to mágia alebo co to je.
Aká mágia. Ste zbabelí, vy, čo sa bojíte mágie. Vy sa bojíte sami
seba, lebo nemáte vieru. Lebo keby ste mali vieru, žiadna mágia
na vás nepôsobí, ale ten, ktorý tu mágiu vysiela, by bol
zlikvidovaný a zničený, taká je p r a v á v i e r a. Teraz sa
nerozprávam s vami len ja, toto vám hovoria tí, z tej druhej strany,
ktorý mi neveríte. Lebo vy neveríte, že je tu podobná Zem
ako tá naša, a že ste tu pozorovaní. Neveríte správam
a informáciám, ktoré k vám prichádzajú, tak ich prežijete
na vlastnom tele. Potom pochopíte, že som vás neklamal.
A tie informácie, ktoré prichádzajú, a vy sa nemeníte,
nespracovávate ich, sa potom odrážajú v spoločnosti. Spoločnos
za to potom nemôže. Ani tí chudáci, tí obyvatelia, ale tá minulos,
že sa nič nezmenilo, že takí ako ja k vám hovorili, a vy ste nič
neurobili. Výsledok je dnešný deň. Čas, ktorý ide veľmi rýchlo,
čas, ktorý človek nestačí spracova, čas urýchlený,
pretechnizovaný, bez lásky, život predajný, smerovaný k moci,
sile a peniazom. A potom o akej slobode si to môžete hovori?
Veď klamete sami seba. Tužil by som, keby za mnou prišiel jeden
čestný človek, pozrel sa mi priamo do oči a povedal:
– Máte pravdu, je to tak. Možno na to čakám. Vy, ktorí ma
počujete, áno, na to čakám.

Preto začnime robi zmeny. Postavme pyramídu, parabolu,
postavme zrkadlovú guľu, začnime byt k sebe iný, nepomstime
sa a nerobme zle. Lenže to by vážení chcelo trochu pokory,
ktorú nemáme. Ale ona príde cez vaše choroby. Potom možno
prídete ku mne, keď vám už nikto nebude vedie pomôc
a vtedy poviete: Mal som to urobi inak, ale už bude neskoro.
Postavili ste kopu všelijakých obchodných a zábavných centier,
kopu zbytočných podnikov, ale nič ste si nepostavili pre svoje
batérie, aby ste sa znovu nabíjali. Viete, čo bude hovori ďalšia
generácia? Títo konzumní ľudia sa môžu hanbi! Zachovajte
tieto slova, preložte ich do viacerých jazykov a v histórii sa moje
slová potvrdia, že to, co bolo najdôležitejšie, bola vlastne
energia, aby ste mohli viacej kona a spracováva svoje veci.
Tá energia vám vráti práve to, čo sa tu chce umelo vytvori.
Vráti mužom potenciu, vráti im cit, výdrž a lásku. To nepríde
umelo cez vaše tabletky, to musí prís zo srdca a z vašej duše.
Som rád, že som vám to mohol poveda. Prítomnos moje slová
dráždia, ale budúcnos budú teši. Ja by som si prial, aby vaša
budúcnos bola krajšia, preto si dobre vypočujte moje slová
a možno veľa pochopíte. A možno aj tí, ktorí ma teraz pokladáte
za nepriateľa, nájdete vo mne úprimného priateľa, lebo ja vám
nechcem zle. Želal by som si, aby bolo odpustené a pomohlo sa
všetkým tým, ktorí ma počúvajú, a ktorých ažilo svedomie.
Aby to zhodili zo seba ako balík ažkosti. Lebo ja som teraz
nehovoril za seba, ale za vás, lebo som vás videl a videl som aj
tých, ktorí vás zotročujú. Lebo vy nevidíte tých duchov,

ktorí sú pri vás, lebo to nerobíte vy, vy ste iba v ich rukách.
Preto vám hovorím – postavi pyramídu, zmeni ich frekvencie
a dosta ich spä ku hviezdam. Preto mi tak záleží na tom,
aby stála tá pyramída. Aby tí, ktorí už nič necítia, znovu cítili,
tým, ktorí už neveria, vrátila sa viera. Lebo viera vyprcháva
už cez 4000 rokov z ľudských sŕdc. Nemyslite si, že je to dobre
alebo správne a nechápte vieru ako tradíciu, lebo to,
čo ukazujete v televízii, nie sú skutky viery a lásky, ale skutky
nutnosti. Mal by som vám poveda viac, ale ešte nie je ta
správna, zrelá doba. Viem, čo sa stane dopredu,
tiež to nemôžem poveda, ale je to už vo mne napísané.
Preto som smelo povedal, že všetci, ktorí vyhlasujú a píšu
do novín o konci sveta, že to je hlúpos. Tak ako som povedal
pred niekoľkými mesiacmi, že žiaden boží syn sa nenarodí,
lebo som to s istotou vedel, a že história bude súdi takýchto
ľudí. (Jednalo sa o prípad pani Makedonovej, ktorá tvrdila,
že porodí božieho syna menom Imannuel. V údajnom termíne
sa tak nestalo a niekoľko týždňov potom táto žena tragicky
zahynula pri autonehode – pozn. autorky) Ani v slovách
a možno ani v reči nie je správne pomenovanie toho, čo k nám
prichádza z Kozmu. Je to také, čo vylučuje všetky naše rečové
i myšlienkové pochody. Je to niečo nadštandardné a vy to
počúvajte. Buďte šastní, že to počujete. Myslím si, že je pre vás
veľmi dôležité, pozrie sa pravde do oči. A pozrie sa pravde
do očí nie je nič iné, ako sa pozrie do parabolického zrkadla.

Môžeme tam ukáza všetko a môže sa to odrazi, ale kam, to
nikto nevie. No môže sa to aj vráti a preto tí, čo využívate
čiernu mágiu – straňte sa ma a neopovážte sa škodi týmto
chudákom a trpiacim, lebo priestor vám to vráti! Ja som
naprogramoval presne bod vašej skazy, čiže akúkoľvek
myšlienku alebo niečo zle vyšlete k tomu, na ktorého
sa sústredíte a komu ubližujete, so stonásobnou silou
sa to bude vraca k vám. Čokoľvek alebo akokoľvek by ste si na
mňa spomenuli, ako keby ste to cez zosilňovač vrátili k sebe.
Som presvedčený, že tento svet je nevyspelý a pomýlený. Preto,
keď príde vyššia technológia a vyššia civilizácia, nepríde
v rakete, ale prejde časom. Objavia sa medzi vami tajomní
neznámi muži s malými kolieskami v rukách. Možno to bude
vyzera ako taký malý telefón. Oni vám povedia pár vecí,
zasvätia do toho mnoho ľudí a títo budú postupne musie
pripravi cestu k veľkej kozmickej lodi, ktorá tu oficiálne
pristane. Toto je vaša pravá budúcnos a to pravé proroctvo,
ktorého sa vy bojíte. Vtedy vám nepomôžu ani radary,
ani najväčšie peniaze, lebo vás už nebude veľa a žiaden koniec
nepríde. Práve začiatok, tak, ako prišiel čas Atlantídy,
kedy sa musela pretransformova. Aj v minulosti mnohí
predpovedali koniec, ale tí najlepší nehovorili o konci,
ale o transformácii. Hovorili o tom, že my sa tu objavíme,
možno to potrvá 4 – 5 tisíc rokov. Ja hovorím o tom istom.
Ak ste ma počúvali svojim srdcom a svojou dušou, možno
pochopíte, kto s vami teraz hovoril.

