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Ľudstvo ide cestou pokroku a vývoja v duševnom i energetickom 
smere. Keby človek pochopil čas, tak by zistil, že nie je nič 

neexistujúce, že všetko, čo sa zjavuje v našej mysli, to existuje,  

ale v iných formách a rovinách dimenzií. My, ľudia na Zemi, 
vnímame akýsi svoj čas, ale vo Vesmíre neexistuje náš čas.  

Toto všetko, čo sa tu deje, je relatívne. Keby sa jednotlivec snažil 
akokoľvek a na Zemi dokázal čokoľvek, vo Vesmíre to nemusí 

znamena� veľa, pokiaľ nejde cestou duševného vývoja. Existuje 
priestor, kde čas nič neznamená, existujú bytosti,  

ktoré sa premietajú v čase a história tieto bytosti zachytila.  

Len dnes moderní vedci tvrdia, že neexistujú. Ale prečo sú 
potom vyryté na skalách, prečo sú v jaskyniach a v podzemí?  

Čiže, nemôžeme si zakrýva� oči a hovori�, že niečo neexistuje, 
keď nemáme istotu. Žiaden vedec ešte nedokázal svojimi 
prístrojmi nájs� frekvenčný život a súčasní vedci hovoria  

len o veciach reálnych, a tak sa aj správajú - ako kus hmoty. 
Majú klapky na očiach a sú orientovaní len jedným smerom.  

Vývoj ľudstva musí dospie� k jednému bodu, čiže ľudia musia 
pochopi�, že sú súčas�ou Kozmu a musia by� s ním spojení,  

že sa môžu energetizova� cez kryštály, kovy, musia zača� stava� 
veľké paraboly, pyramídy a nepo-háňa� autá týmto palivom, ktoré 

máme teraz, ale snaži� sa spracova� priestor, snaži� sa využi� 
gravitáciu, slnečnú a hviezdnu energiu.  



Takáto bude budúcnos� ľudstva.Vždy na Zem príde človek, 
ktorý programuje budúcnos�, alebo sa na nej zúčastňuje,  

alebo ju vidí. Mnohí povedia prorok alebo mág, iní povedia 
šarlatán. To je úplne jedno. Ja som od takýchto vecí slobodný,  

ale jedno je nekompromisné. To, čo som povedal a hovorím,  

to sa plní. Som presvedčený, že ľudia vyspejú do tej miery,  

že budú kozmickú energiu postráda� tak silno, že budú do nej 
dáva� také obrovské financie, aké sa nedávali do ničoho.  

Ale teraz je akési obdobie temnoty. To svetlo sa musí tak 
rozsvieti� , aby dostalo svoju určitú štruktúru a potom nastane 

výbuch . Svetlo vytlačí tmu z našej planéty, ale pôjdu aj ľudia, tí, 
ktorí tú tmu zhmotňovali, tí, ktorí tomu svetlu bránili.  

Oni pôjdu do toho iného priestoru, ktorý si sami vyvolili.  

Tým chcem poveda�, že každý si tu vytvára energetickú matricu. 
To znamená, že každý z nás, jeho myšlienky, jeho činy smerujú  

k tomu, k čomu ho tá frekvencia nabáda a komunikujú s tým,  

čo im je blízke, čo ich robí š�astnými a prináša im dobro,  

alebo čo im prináša dobro z vypočítavosti. Čiže, mnohí ľudia 
nerobia dobre preto, aby sa aj tí druhí mali dobre, ale len preto, 

aby sa oni dostali na svoj vrchol. 
Hyperpriestor nepozná zákony ľudského mozgu a myslenia 

človeka. Preto, čo sa deje - prichádza bezča-sové pole, zrazu  
sa v čase objaví niekto, kto odovzdá svoje informácie a zmizne. 

On je tu nereálny, neexistuje, ale zážitok toho človeka je absolútne 
reálny ako keď zapnete počítač, kde je databáza informácií.  



To znamená, že berme tieto informácie vážne, nerobme  
si z toho žart. Nerobme si žarty, že prichádza obdobie pyramíd, 

obdobie Vod-nára a svetelného pokroku, že sa tu znova 
projektujú slávni a silní energetickí jedinci, ktorí prichádzajú  
v ľudských telách, lebo len teraz vypršalo asi 4000 rokov. Toto 

nie sú výplody nejakej fantázie, ale tvrdá realita, v ktorej sa ocitol 
rok 2000. 

My sme sa teraz dostali na akýsi prelom energií, myslenia  

a pochopenia. Ale je to prelom, ktorý, dá sa poveda�, 
neznamená zmenu len pre našu planétu,  

ale ktorý je programovaný aj na iných planétach.  

Vývojové planéty nás viackrát navštívili, a predtým sa nedá 
zakry� oči. Boli tu bytosti, ktoré boli zaznamenané radarmi, 

technológiou vojenskou i vedeckou, mnohokrát tu boli bytosti, 
ktoré boli zaznamenané našim vnímaním i cítením a rôzne 

anomálne javy, ktoré skúmali vedci a odborníci. Ak niekto povie, 
že toto nie je pravda, tak je to vlastne človek, ktorý nevidí  

ani kúsok pred seba. 
Keby boli ľudia na vyššom stupni vývoja, nikdy by nepovedali, 
že neexistuje mimozemský život, lebo oni sú jeho súčas�ou  
a ich gén je jasne privezený na túto Zem. Ako je len možné,  
že mnohí vedci dnes kategoricky vyhlasujú, že neexistuje 
mimozemský život? Veď, kde sa oni dostali? Na Mesiac.  
A kde ďalej? Len sonda Meriner bola na Marse, našla tam 

pyramidálne útvary a obrovskú tvár, ktorá akoby mala slzu v oku, 
ale nikto tam nepristal, nikto nič nevie.  



Seriózni vedci vždy nechávajú otvorené dvere, lebo ten,  
kto ich zavrie, sa vlastne odpísal, neexistuje a nepatrí  

budúcnosti. Vedci majú obrovskú zodpovednos� v tom,  
čo vyslovujú, lebo svojimi výrokmi ladia mozgové pochody ľudí 

a takto ich smerujú buď k beznádeji, alebo duševnému vzostupu. 
Človek je tvor, ktorý sa bojí času, ale čas sa bojí pyramíd.  

Čo to teda znamená, že raz príde doba, kedy pyramídy vyhrajú 
nad časom a ľudia vyspejú tak, že začnú ovláda� čas. 

 
 


