
Čas ukrývajúci tajomstvá ľudskej existencie, priestor, ktorý 
neustále dáva možnos� nášmu rozvoju, minulos�, súčasnos�, 

budúcnos�, ľudská reč, komunikácia, slová, svetlo, frekvencie, 
zmes tónov a zmes pocitov, všetko prichádzajúce k nám, 

informácia, ktoré sme pochopili a tie, na ktoré ešte čakáme. 
V mojej mysli je práve teraz obrovský pokoj a chcem, aby 

prenikol ku všetkým ľuďom, nech sú akejkoľvek viery, 
náboženstvá a vyznania. Všetci ste vesmírne božie deti. 

V energii neexistuje omyl, mýli� sa môže sa len ľudský mozog 
svojím presvedčením, pretože ešte nevyspel. Vyspievanie 

ľudského mozgu bude trva� ďalšie stáročia a tisícročia. V enegii 
existuje pocit, pocit slobody lásky a zdravia. Veda bude musie� 

prizna�, že záležitosti, ktoré sú mimo nás, sa nás priamo 
dotýkajú, súvisia s nami, a že my sme vlastne enegetické 
centrum, ktoré zachytáva pocity. Z pocitov vyzdravieme 

a z pocitov ochorieme. Zdravie nie je nič stále, je to niečo, čo sa 
musí udržiava� a pohybova�. Ochoreli sme v tomto živote 

a v tomto čase, preto zdravie dostávame mimo času a mimo 
života. Energia, ktorá prichádza do nášho tela, musí by� čistá 
a príjemná, ako prúd pramenistej vody, ako dotyk vánku, ako 

namočenie sa do mora, ako pohľad na hviezdy, ako spomienky 
plné lásky a š�astia. Vnímam vás, ktorí prichádzate Časom, 

Pravdou a Životom ako z jedného brehu na druhý breh. 
Vnímam bezčasový priestor, priestor bez tvarov. Ocitol som sa 
pred obrovským monumentom, stojím pred záhadou tisícročí, 

poci�ujem obrovské návaly energie a vnímam abslolútnu 
múdros�, spoľahlivos� a stopercentný zápis o nás.  



Vnímam tých, ktorí sem prišli odovzda� nám príkazy, príkazy, 
ktorými sa máme riadi�. Prečo nám ich sem doniesli, prečo sem 
vlastne prišli, prečo chcú, aby sme sa milovali a ctili, aby sme sa 
prestali nenávidie�, znásilňova�, kradnú� a závidie�? To musí by� 

jediný dôvod, lebo tam, kde žili, poznali, čo je násilie, závis� 
a nenávis� a varovali nás pred duchovným úpadkom, pred 
zánikom a vo veľkej pyramíde označili celú našu históriu. 
Približujeme sa k roku 2000, píše sa dvadsiate storočie, 

nazývame sa planéta Zem. Ľudia na tejto planéte sa cítia pánmi 
tvorstva, vládnu tu peniaze, energia peňazí, ľudia sa kupujú, 
predávajú a prestávajú by� sami sebou. Je to kruté a tvrdé, ale 

pravdivé a obávam sa, že ak takto vývoj pôjde ďalej, ľudia 
stratia pocity. Pocity, ktoré prichádzajú z Kozmu a tak nebudú 

môžu by� liečení cez pocity, ale budú musie� tvrdo bra� 
chemické látky, ktoré im postupne zničia orgány. Jediné správne 

je vráti� sa znova spä�, uvedomi� si svoju chybu, čo sme 
spôsobili svojim zlým životom. Nevieme si uvedomi�, že Zem je 

naša matka, matka, ktorá utrpela obrovské údery, aké si 
nezaslúžila. Mnohé sme nedomysleli, a tak ako sa správajú 

jednotlivci, sa začínajú správa� celky. Ocitli sme sa tam, kde si 
neváži človek človeka, v rýchlom uponáhľanom živote 

dvadsiateho storočia. Udalosti a beh času dovolil, aby ste si 
vypočuli tieto slová. Každé slovo, akýkoľvek váš pocit, je plný 
energie, lôsobí na všetky vaše diagnózy akéhokoľvek druhu. 
Vôbec nebuďte prekvapení náhlymi pocitmi prúdu, tepla, či 

tlaku a krúženia.  
 



Nebuďte prekvapení videním svetiel, ani tým, keď do vašej 
miestnosti vojdú tiene cez stenu a vy ich zaevidujete, zbadáte 
pryramidálne útvary alebo geometrické štruktúry. Všetko je 

možné. Všetko je možné vtedy, ak ste sa dostali do zvláštneho 
stavu, do ríše snov, lebo z ríše vašich snov prichádza pomoc. 

Vnímate zvláštne bytosti, ktoré sa dotýkajú vašich rán, 
poci�ujete návaly príjemného tepla, svetla a obrovskej pohody. 
Čo sa vlastne stalo? Akoby ste poprosili, akoby ste ďakovali – 

nekonečne dobrotivý Boh, otec nás všetkých, čas, priestor, 
gravitácia, priestory mimo času, priestory, ktoré ešte ľudstvo 

neobjavilo. Energia minulosti, prítomnosti i budúcnosti – 
vyslyšte prosbu, ktorú dávame práve my, obyvatelia tejto Zeme. 

Prosíme o pokoj, nech energia lásky vládne v našich dušiach 
a srdciach. Nech sa všetko rozbúrené upokojí. Započúvajte sa 
do zvuku svojho srdca, ako sa pomaly ukľudňuje, ako z vás 
klesá napätie a postupne odchádzajú bolesti. Vy sa ocitnete 

v zvláštnom modravom svetle v tme, ste prekvapení a užasnutí, 
lebo takéto niečo ste ešte nezažili. Vnímate, že tu nie ste sami, 
že vás obklopuje tajuplný svet, svet záhad. Vnímate, že každý 
z vás je spojený s energetickou formou života. V tom rýchlom, 

upnáhľanom svete, v tých stresoch a v tom napätí ste si to 
neuvedomili. Stále ste cítili, že vám niečo chýba a podvedome 

ste niečo hľadali, únik, možno spravodlivos�, ktorú ste 
nenachádzali, no práve ste tu, slobodní a š�astní. Nikto sa na 

vás na nič nepýta, nikto vám nič nevyčíta, váš život beží ako na 
páske a pridružuje sa iný život, akoby ste pozerali zaujímavý 

film. Vnímate tajné siene, obrady, vnímate zvláštne telesá 
pohybujúce sa priestorom.  



Vnímate parabolické útvary a ľudí, ktorí dokážu koncentrova� 
energie, vidíte nemocnice v tvare pyramíd, pozorujete, ako je 
ľuďom aplikovaná liečivá hudba pomocou zváštnych prístrojov 

cez určitú frekvenciu. Takto sa liečia choroby počas práce, 
počas dňa. Pozorujete ľudí, ktorí sú stále pozitívne naladení, 
vidíte ich domácnosti, kopulovité útvary, vnútri sú pyramídy, 

guľovité útvary, skladba rôznych kovov. Pozorujete veľmi 
zvláštne ktoré ste ešte nikdy v živote nevideli. Vnímate jasný 
dej, pozorujete budúcnos�, vidíte skalpely, laserové operácie, 

nevidíte žiadne rany, ani žiaden dotyk na koži. Veľmi dokonalé 
prístroje, určujúce pocity, každá zmena frekvencie farby určená 

a vyjadrená, fantastický svet, naša budúcnos�, vývoj ľudskej 
duše a ľudskej psychiky. Ak sútredíte lúč svetla a lásky do 

jedného bodu, ak sa začnete cjíti� veľmi malí, pochopíte veľkos� 
toho, čo vás obklopuje. Ak prestanete myslie� uzavreto a reálne 
mozgom, začnete vníma� i nerealitu a otvorí sa pre vás veľmi 
tajuplný svet. Takto som ja videl vývoj spoločnosti, videl som 
ľudí, ktorí začali postupne frekvenčne vidie�, vnímal som ľudí, 
ktorí sa rozhodli zniči� najväčšiu chorobu – nenávis� a závis�. 

Ľudia budúcnosti začali navažova� styk s mimozemskou 
civilizáciou. Vnímam oficiálne prihlásenie sa cudzej civilizácie, 

vidím ako vo vedeckých kruhoch hovoria otvorene o 
hyperpriestore, stále viac bude ľuďom sprístupnený pohľad na 
seba ako na celok. Neoddeliteľné zložky človeka – telo, duša i 

psychika, musia by� vždy vyladené v rovnováhe. Všetko, čo 
človeka stretáva, je neopakovateľné a preto všetko, čo prežívate, 
prežívajte tak, aby ste prinášali š�astie sebe i okolo seba, lebo 

priestor, ktorý vás obklopuje, je plný š�astia a lásky. 



Len od vás závisí, nakoľko ste š�astní, ak chcete by� š�astní vy, 
nerobte neš�astných tých, ktorí sú okolo vás. Ak sa chcete 

ocitnú� v budúcnosti, verte jej a projektujte svoje myšlienky do 
budúcnosti, reálne si predstavujte to, čo chcete stretnú�, pozna� 
a myslite na to. Sú mnohé udalosti v živote človeka a medzi tie 

naj�ažšie zážitky patrí smr�. Sú ľudia, ktorí sa neustále trasú 
pred smr�ou. Pre človeka je veľmi dôležité presta� ma� strach zo 
smrti. Súčasnos� sa bojí smrti, no budúcnos� nebude hovori� o 
smrti, ale bude hovori� o prechode. Nadviaže sa komunikácia s 

duchmi a to pomocou médií, videní a dokonca i 
prostredníctvom televíznej obrazovky. Ľudia pochopia, že 

všetko je ukryté v čase i priestore, i treba pochopi� to, čo na nás 
pôsobí. Tým, že začnú vníma� silu hviezd, kryštálov, kovov. 
Ďalej tým, že dokážu vníma� nové frekvencie, sa ľudia začnú 

meni�, ich informácia ich privedie spa� k prírode. Ľudia 
budúcnosti vytvoria obrovskú spoločnos� ducha. Vidím, ako sa 
stretli všetky viery a náboženstvá, ako si spolu sadli za jeden 

okrúhly stôl a podali si ruky, vidím, ako si po obrovských 
katastrofách uvedomujú, že to, čo nepochopili, to, prečo medzi 
sebou bojovali, je len výsledok histórie ich vlastného vývoja. Nič 
na tejto Zemi nie je absolútne dobré, ani absolútne zlé, všetko 
sa len snaží vyrovna�. Každá naša energia, lebo každá energia 
sa šíri rýchlos�ou, ktorá je určená k prežitiu. Prežíva ten, kto je 

na prežitie pripravený, ten, ktorý sa nebojí smrti a preto vy, ktorí 
počúvate tieto slova, uvedomte si, aké obrovské možnosti máte. 
Nič nevzdávajte, všetko, čo prezívate, prežívajte tak, aby ste sa 
spojili so všetkým, s tou mozaikou, ktorú nevie pochopi� náš 

mozog.  



Zdvihnite sa zo svojho tela, zdvihnite sa od svojich rodín, od 
svojich problémov, od všetkého, co vás obklopuje a ocitnite sa 

vo hviezdach. Pozerajte sa na ne, ony majú obrovskú silu a 
pritiahnu vás. Hoci sú pre vás nedostupné, vy cítite ich blízkos�, 

akoby úlomky z nich boli v každej vašej bunke, akoby sa 
miliardy geometrických tvarov, pyramíd, gúľ’, obdĺžnikov či 

trojuholníkov rozžeravili a začali vznika� ďalšie, nové a nové. 
Vaše telo je úplne horúce, prehriate, ste prekvapení, ale 

nesmierne š�astní. Mnohí, ktorí vnímate hukot mora, 
vodopádov, počujete šum lístia, ste sa ocitli v srdci prírody. 

Cítite nesmiernu blízkos� a vo svojej duši ste si zaumienili, že jej 
nikdy nebudete škodi�. Vdychujete nádhernú vôňu kyslíka a 
cítite obrovskú prí�ažlivos�, odkiaľ ste vzišli. V našom srdci je 
všetka vďaka nad všetkým, co nás obklopuje, čo je nám dané, 
veď my máme slobodnú vôľu a môžeme sa rozhodova� o tom, 

co urobíme. Sme vesmírne bytosti a sme napojení na celý 
Vesmír. Škoda, že mnoho ľudí v tejto spoločnosti je napojených 
čisto k hmote a k problémom, ktoré s ňou súvisia. Potom sa 
uzavrú do seba a nevedia vníma� tento krásny svet a tento 
krásny svet s nimi nekomunikuje a neprináša im energiu, a 

preto sú v živote neš�astní. K zdraviu je potrebné aj š�astie, ale 
co je vlastne š�astie? Š�astie bez zdravia neexistuje a život bez 

lásky neprináša š�astie a preto v tomto pretechnizovanom svete 
bez lásky je veľmi �ažké ži�. Ľudia dvadsiateho storočia 

pochopili, že v jednote je sila a preto sú rozhodnutí postavi� na 
tvrdých základoch geometrie pyramídu, ktorá hovorí o tom, že 

pochopili, v ktorom období sa nachádzame.  



Cez životné útrapy, skúsenosti, cez neporiadok a vojny 
pochopili, že je veľká roztrieštenos�, veľa nadmieru bohatých a 
mnoho chudákov, ktorí si nemajú za čo kúpi� ani tie základne 

potraviny. Práve tí, ktorí toto pochopili, chcú postavi� pyramídu 
ako odpoveď’. Prelomový rok 2000, znamenie Vodnára. My sme 
si uvedomili, že vy nás môžete zachráni� a môžete nám pomôc�. 
Informácie, ktoré ste zapísali do Veľkej pyramídy, sme pochopili 

a teraz vám zasielame odpoveď’. My, ľudia dvadsiateho 
storočia, ľudia �ažko skúšaní životom. V prvom rade sa vám 

chceme poďakova� za všetko, čo ste zapísali do energetického 
písma. Ďalej chcem poďakova� pravé tým, ktorí vpísali do času i 
priestoru udalos� dnešného dna, lebo to je pokračovanie tehly 

pyramídy, jej základ a jej poschodie, pomoc ľudí, ktorí sa 
zapisujú do budúcnosti a potom ľudia, ktorí budú z budúcnosti 
navždy vyčiarknutí. Kto pôjde vašou cestou a prežije všetky tieto 
útrapy? Kedy si človek znova začne váži� človeka a kedy padne 

energia peňazí? Kedy to ľudia pochopia? Svetlo, ktoré ma 
obklopuje, hmla, v ktorej sa nachádzam, vaše zážitky a dojmy 
sú pravé informácie, ktoré prúdia cez našu slnečnú sústavu. 
Informácie o tých, ktorí sem prišli a svojou prítomnos�ou na 

celom svete upozorňujú na to, že tu nie sme sami, že tato Zem 
nie je jedinou obývanou planétou. Sme pozorovaní a 

komunikuje sa s nami rôznymi formami a prístupmi. Mnoho z 
toho, čo ku mne prichádza, neviem vyjadri� slovami. Vaše 

vyjadrenia prichádzajú v obrazoch a svetlách, je to zmes akejsi 
vesmírnej hudby, plná krásnych pocitov, plná túžob a 

spomienok.  



Ak človek sústredí všetko úsilie do jedného bodu, pochopí, že 
sa dostane k vrcholu, kde už nevie vyjadri� svoj pocit. 

Obklopuje ho Vesmír, hviezdy a nájde všetko možné v sebe. Čo 
ak je človek zhmotnením Vesmíru v malom? Čo ak je náš život, 

akt nášho nádychu a výdychu, vznik hviezdy, zánik hviezdy, 
narodenie, život, smr�? Čo sa to všetko deje? Nie sme len 
akýmsi re�azcom a spojnicou s tým všetkým, co sa hýbe, 
pracuje a premieňa? Nehovorí našimi ústami mnohokrát 
samotný Boh? Nehovorí cez naše pocity Iná civilizácia? 

Neprichádzajú pravé k nám tí, ktorí sú liečitelia minulosti a 
budúcnosti? Nie sú to tie tiene, ktoré nad nami skláňajú svoje 
ruky a vyžarujú teplo, ktoré zachraňuje trpiacich? Nevoláme v 
�ažkých chorobách po pomoci? Hľadáme akúkoľvek možnos� a 

pomoc. Čo vlastne robíme? My vysielame, a keď’ nás niekto 
zachytí, začne nám pomáha�, ale len tomu, kto je pokorný, 

skromný a dobrý vo svojom srdci a vo svojej duši. Ten, kto si 
uvedomuje svoju malos�, len taký človek môže dospie�’ k 

poznaniu súvislosti. Vidím zvláštne udalosti v histórii a vnímam 
to, že my nie sme zrelí a nemáme dostatok lásky, že vlastne to, 
co nám najviac chýba, je pochopi� sami seba a zača�’ od seba. 
Mnohokrát súdime bez toho, aby sme sa zamysleli, lebo často 

preberáme správy od iných, ktoré vôbec nie sú pravdivé a 
neprinášajú žiadne dobro a podľa týchto sprav hodnotíme 

človeka bez toho, aby sme sa presvedčili. Mnohokrát je to aj s 
našou chorobou a boles�ou také, že sami seba predčasne 

odsudzujeme.  
 



Ľudia, ak chcete zdravo ži�, musíte si uvedomi�, že náš život je 
veľmi závislý od toho, ako myslime, ako cítime, v akom 

prostredí žijeme, s kým sa stretávame a na koľko dokážeme 
prejavova�’ lásku. Ako by mohlo byt’ krásne na tejto Zemi. Raj, 

dnes utópia, ale prečo? Kde sme urobili chybu, my svetelné 
bytosti a prečo? Človek nechápe, že je iba duchom žijúcim v 
hmote? Hmota podlieha času a čas má vplyv na hmotu, čas 
udáva starnutie naším bunkám, ale naša duša je nadčasová. 

Žije mimo čas a mimo priestor a preto my poci�ujeme telo ako 
väzenie. Mnohí sa tu cítime ako cudzinci. Aj mne je to tu v 

poslednej dobe veľmi cudzie. Cítim sa ako vo vyhnanstve. Keď’ 
pozerám na hviezdy, vnímam svoju vlas� a moja duša túži po 

návrate, túži znova prís� tam, kde som bol. Vníma�’ krásu, 
čistotu a svetlo. Prečo ľudia hľadáte peklo? Veď’ mnohí sa v 

pekle ocitnete, ak si ho zhmotňujete. Nie je vari pre mnohých 
tento život horší ako peklo? Nie je náhodou pobyt na tejto 

planéte akési očis�ovanie, akýsi vývoj, aby ste sa dostali ďalej? 
Kto z vás to pochopí? Nie je čas, ktorý je tu každému určený a 
vymedzený, pravé na to, aby ste pochopili načo a prečo ste tu? 

Nie ste tu náhodou preto, aby ste začali pomáha�’ chorým, 
opusteným a trpiacim? Koľkokrát sa zamýšľam a moje srdce 
krváca. Hľadám spôsob ako pomôc�’ tým, ktorým už nikto 

nevie. Vidím, že mnohí tí, ktorí ochoreli, sa zmenili k lepšiemu. 
Možno aj choroba je cesta k svojmu vlastnému pochopeniu, 

lebo keby mnohí ľudia neochoreli, v živote by nepochopili, co je 
to Boh. Možno práve cesta choroby ich priviedla k poznaniu a 

pochopeniu, a tak zachránila pred horším, ako je smr�.  



Tato krásna Zem, plná sily a lásky, bola kedysi rajom, 
nádhernou prírodou, akú si dnes nevieme ani predstavi�. 

Dnešný pretechnizovaný svet je dôkazom našej slabej mravnej 
a duchovnej vyspelosti. Prichádzali ti, ktorí na to upozorňovali a 

títo boli bičovaní, ukrižovaní a upaľovaní za svoju pravdu, za 
pravdu, ktorá prichádzala z hviezd. Pravé teraz si to 

uvedomujeme a všetkým tým, ktorí položili svoj život za našu 
lepšiu a krajšiu budúcnos�, chceme poďakova� a skláňame sa 

pred vašou vierou a pokorou. Dajte do našich sŕdc a duši takúto 
lásku. Akoby sme pozerali do vašich tvarí a videli váš úsmev, 

akoby sme sa znova s vami stretli, plní š�astia, túžby a 
vďačnosti, akoby sme celý historický vývoj a všetko to, co 

prežívame, odrazu pochopili. Čo nás k tomu priviedlo? Bola to 
naša viera. Viera, ta najväčšia sila na tejto Zemi, spojená s 

láskou. Viera a láska nás vrátili spa� ku Kristovi, k Dávidovi, k 
prorokovi Henochovi. Vrátila nás k starým, tajomným a 
nepoznaným vesmírnym silám a bohom. Preto sa ľudia 
neklaňajte žiadnym modlám a nerobte si nijaké modly z 

predmetov. Pozrite sa na hviezdy, ľahnite si v prírode na kus 
skaly, zabudnite na to, kto ste, co znamenáte v spoločnosti a 

začnite prosi�, úprimne a zo srdca ďakova�. Keď z vášho srdca 
vyjde lúč svetla, musíte byt’ tak silno sústredení, že sa rozsvieti 

pred vašimi očami. Musíte tak silno cíti�, ako fluidum vášho 
snaženia vychádza z vás, ako sa rozširujete, ako ste zrazu ľahkí 

a bezbolestní. Vďačnos�, láska, pokoj, štebot vtákov, hlas 
prírody, lúče slnka, nádhera, ktorá sa nedá ničím opísa�. To je 

to, co vás robí zdravými sa š�astnými.  



V miestnostiach svojich domovov odpus�te nepriateľom a 
všetkým tým, ktorí vám ublížili a nepriali. Je to, ako keby ste 

zhadzovali zo svojich tiel bremená, tiažobu a tlak. Všetko to, čo 
na vás tento uponáhľaný život naložil, to, co ste pochopili, i to, 
co ste nepochopili. Život človeka je rieka pocitov unášajúca ho 

do diaľky. Človek snažiaci sa veslova� proti prúdu a ten prúd ho 
unáša. Sklamania, túžby, sny, neopakovateľné pocity a tajomné 
zážitky, to je to, v čom sa pohybujeme a našli sme sa, pochopili 

sme, vieme si odpusti�. Ak áno, ste slobodní. Slobodní od 
duševného tlaku a psychickej bolesti, slobodní od ľudského zla, 

plní sily a túžby. Vo vašej krvi prúdi tajomná božská energia. 
Vaše telo je obrovská biochemická továreň plna vnútorných 
liekov a vydáva pravé to, co prináša pocit š�astia, zdravia a 

rovnováhy. Vesmírna hudba, ktorú počujete, piskot, frekvencie, 
zvuky, hlasy, všetko to, čoho sa zúčastňujete. Ta tajomná zmes, 

ktorá sa nedá opísa� slovami. Sú aplikované lieky minulosti, 
aplikované lieky budúcnosti. Teraz ste sa ocitli v pyramíde. 

Obrovsky pokoj a pocit istoty. Vnímate, ako vám telom 
prechádzajú zvláštne zimomriavky, vnímate to, akoby ste boli 
všade a vo všetkom, už nie ste telom, ste energiou. Kto k vám 

prichádza cez steny pyramídy a co je to za stav, ktorý prezívate? 
Váš hlas a tlkot vášho srdca, svetlo, ktoré sa špirálovito dvíha 
nad vami, zvláštne svetelne lampášiky pohybujúce sa okolo 

tela. Po tele máte zimomriavky, veľmi silné prúdenie do vašich 
nôh, oči sa vám zavreli, poci�ujete obrovský tlak na svojom tele 
a zrazu ľahkos�. Pozeráte sa na seba a ste z toho prekvapení, 
lebo vo vašom tele práve teraz dochádza k tomu, na čo ste 

čakali.  



Toto je presne ten pravý pocit, pocit zdravia, čistoty a slobody, 
pocit š�astia a lásky. Všetci ste de�mi budúcnosti a len od vás 

závisí, nakoľko dokážete túto lásku rozdáva�.  
 


