
Energia minulosti i prítomnosti v realite budúcnosti, priestor a čas, 
gravitácia, život človeka určovaný časom, boj dobra a zla, boj 

lásky a nenávisti, tepla a chladu, vyrovnávanie energie. Rok 2000, 
dvadsiate storočie, uvedomujeme si vašu prítomnos�, nevieme 

prekroči� vzdialenos� času, ale ja som ju prekročil, a preto s vami 
komunikujem. Zapnite svoje zariadenia a zachy�te náš signál, kto-

rý k vám vysielam. Každý človek, nech je akejkoľvek viery či 
vyznania, je vaše vesmírne božie die�a. 

Nekonečne dobrý Boh, si svetlom, teplom a láskou, vypočuj 
prosbu toho, ktorý sa pozerá na hviezdy, toho, ktorý vidí do sŕdc  

i duší ľudí a spoznáva tvoju pravú tvár. Pomôž chorým, 
bezbranným a trpiacim, pomôž tým, ktorí stratili vieru a nádej. 
Zošli svojich služobníkov na našu Zem, nech prejdú cez steny  
ich miestnosti a nech v ich dušiach a srdciach zavládne pokoj. 

Každý z vás je spojený s iným energetickým centrom  
a inou dimenziou bytia i žitia. Či tomu veríte alebo neveríte,  
či si to uvedomujete alebo neuvedomujete, všetci ste vlastne 

výsledkom toho, koľko zá�aže vydržíte, pri akých chorobách,  
ako sa zachováte pri vašich životných skúškach, ako pri tom 

obstojíte, čo v hmote dokážete vytvori�, ako sa dokážete priblíži� 
svojim vývojom a pochopením ku Svetlu. 

Všetko, čo vás v živote stretá, je vám dané. Každá sekunda, 
minúta i hodina je neobvyklá, plná prekvapení a mnohí z vás ste 
ich prežili. Vy, ktorí ste sa stretli s inými vnímaniami a zmyslami,  

s inými civilizáciami a dimenziami, nebojte sa o tom verejne 
hovori�.  



Nemajte strach z toho, že vás bude niekto odsudzova�,  
lebo vy ste práve tí, ktorí sú na to určení. Vaše zmysly nestratili 

schopnos� vníma� dušu, ich zmysly to už stratili. 
Ak raz veda pokročí, naladí duševný život na televíznu 

obrazovku. Lebo tak, ako existuje signál nášho života, ktorý vieme 
zhmotni� a naladi� my, tak existuje aj signál ich života, len my ešte 

nie sme prispôsobení na to, aby sme to dokázali. 
Ja som mal málo prostriedkov a podpory, a preto vy,  

ktorí prídete po mne, pokračujte v mojej práci. Toto bol svet, 
ktorý ma nechápal. Prišiel som z budúcnosti, bol som v minulosti 

a stávam sa prítomnos�ou. Preto vlastne neexistuje čas. Čas,  
ktorý by bol ohraničený, lebo čas ohraničuje len ľudský mozog, 

jeho sebectvo, jeho sekundy, minúty, hodiny, dni, týždne,  
mesiace a roky, ktoré vypočítal. 

Človek stratil všetko, čo mu bolo dané. Stratil schopnos� 
vychádza� z tela a vraca� sa do neho, schopnos� predvída�  

a mnohé iné veci. Ale ja som to nestratil. Vidím frekvenčné,  

je vo mne pyramída, parabola a viem sa dosta� do minulosti  

i budúcnosti pomocou vás. 
Slová sú zlá komunikácia. V živote človeka veľa nevyriešili, 

mnohým ublížili a mnohé veci nedopovedali. Ja sa dorozumievam 
s vami energiou a viem, že ma počujete. Dajte mi odpoveď.  

Z celého srdca a z celej duše vás prosím, pomôžte môjmu 
projektu, lebo som presvedčený, že sila duše môže vládnu�  
len v ľudských srdciach, až potom začne vládnu� aj v hmote.  



Preto mnohí z vás vnímate duševný život. Nebojte sa pokým 
postavy prešli cez vaše steny, vidíte tiene a točité svetlá, nebojte 
sa, ak ste sa ocitli v histórií, niekde vzadu alebo vpredu. Ja som 
nedal žiadne hranice niečoho, čo je nemožné. Všetko je možné, 
ak nemáte bariéry, ak sa nebojíte, ak dokážete cestova� časom, 

lebo cesta časom je budúcnos� ľudstva. 
To, čo prežívate je projekcia tých, ktorí k vám pricestujú.  

Vy ste ich videli, vnímali a cítili, no nikto vám neverí. Ja vám 
však verím. Bol som s nimi osobne a zažil som to, že skutočne sú. 

Toto, čo vám hovorím, nie je podvod. Preto mnohí ľudia vedia 
predvída� a predpoveda�, lebo sú informovaní.  

Nie sú tak dokonalí, aby ich videli, ale sú tak dokonalí,  
aby im rozumeli. Myslia si, že to prenášajú oni, a že to všetko 

vlastnia, no oni to len prenajímajú na určitý čas. To znamená,  
že nič na Zemi nie je absolútne správne, ani jeden výrok 

človeka, lebo nedokonalý mozog nedokáže poveda� podstatu  
a pravdu. Ak však začnete myslie� priestorom a priestor 

dostanete do svojho mozgu, poviete kus pravdy a podstaty. 
Mnohým sa to bude páči�, iným nie a niektorí vás budú ma�  

za bláznov. Vy sa však nebojte a choďte cestou, ktorou vás 
vedie Svetlo, vtedy sa nikdy nezmýlite, lebo ste povedali len to,  

čo ste počuli. To, čo vám hovorí duša, nie vypočítavos�,  
nie mozog. Vtedy nebudete rozmýšľa� nad tým, čo hovoríte, 

nebudete si musie� pripravova� texty a číta� knihy, lebo Vedomie 
astrálne a Vedomie, ktoré je univerzálne, časopriestorové pole 

iných dimenzií, začne s vami komunikova�.  



Vy sa na začiatku s ním spojíte tak, že začnete vníma� 
frekvencie. Najskôr vám to pôjde �ažko, budete to vidie�  
len zboku, hmlisto, budú sa vám ukazova� a miznú� rôzne 

obrazce a výjavy z histórie. Zbadáte akési tváre, ktoré sa objavujú 
a miznú. Mnohí zo strachu pred tým, čo ste videli, sa dáte lieči�, 

lebo sa budete bá�, že nie ste normálni. Pritom však budete úplne 
normálni, ale to, čo uvidíte, vás vydesí, lebo ste labilní, a preto  
odstráňte strach, lebo všetko, čo vidíte, jestvuje, ale v inej rovine 

žitia a bytia. 
Ak ste veriaci, čoho sa vlastne bojíte? Mám pocit, že dnes  

sa človek bojí sám seba, bojí sa vyjavi� pravdu a poveda� to,  
čo mu dáva myslie�, chápa� a hovori�. Vaše pocity pri tomto 

prenose môžu by� rôzne. Mnohí ľudia mi osobne oznámili,  
že videli svetelné bytosti vo svojich miestnostiach.  

Ak sú pri vás, nemajte strach, neublížia vám, ak vnímate točivé 
kruhy, nebojte sa ich, ak sa vám vyplo rádio, znova ho zapnite  
a nemajte strach z takýchto efektov, lebo to je kinetická energia. 
Ak sa vám stalo to, že sa niečo rozkývalo vo vašej miestnosti  
alebo sa pohybuje nejaký predmet, vôbec sa neobávajte týchto 
reakcií, je to len to, čo s vami súvisí a komunikuje. Všetko je 

možné, len nie je možné zastavi� čas, lebo čas zastaví každého z 
vás a len od vás závisí, či budete pripravení alebo nie. Nič si tam 
nevezmete, lebo nič nevlastníte, ani svoje ženy, ani svoje deti, nič 
vám nepatrí, preto buďte od všetkého slobodní, lebo pri svojom 

konci budete všetko veľmi �ažko opúš�a� a nebudete sa môc� 
zdvihnú� do dimenzií ďalších rozmerností.  



Vystríham vás preto, že viem o tomto živote, bol som v ňom  
a poznám ho. Buďte slobodní, pokojní, ale aj odovzdávajúci sa, 
majte dobro a lásku vo svojom srdci, všetkým nepriateľom 
odpustíte a uvidíte, ako sa začnete cíti� ľahko a slobodne. 

Ak vás navštívi bytos� z inej dimenzie, prihovorte sa jej ako 
priateľovi, duševne sa s ňou zhovárajte, poproste ju o pomoc, 

porozprávajte jej, koľko zla je na tomto svete. Ak sa vy zachováte 
priateľsky, nikto sa k vám nebude chova� nepriateľsky,  

lebo ak máte čisté srdce, nemáte sa čoho bá�. Hovorím o realite, 
ktorá vás obklopuje. Som presvedčený, že sem prídu oficiálne  

a vtedy budú ľudia hovori� o konci sveta, lebo oni prídu ako svetlo 
zo všetkých strán. To svetlo však neuvidia všetci, iba tí, ktorí budú 

ma� frekvenčné videnie. Tam totiž neexistuje prekážka,  

stena alebo nejaká bariéra. Preto história hovorí o tom, že človek 
je len vývojovým štádiom duše. Uvedomte si, že vy ste duša  

a žijete v hmote. Čo sa však stane, keď hmota odumrie? Ostáva 
duša, ale keď ste žili v hmote, tak duša pozná cestu do hmoty,  

no pozná aj cestu z hmoty. Prečo si myslíte, že je to nemožné? 
Energia, ktorá prichádza k vám, je vtedy skoncentrovaná,  

keď vy sa k nej dokážete naladi�. Slnko sa skoncentruje do bodu 
len vtedy, ak vytvoríte kruh, šošovku a lupu, alebo prizmy. Takto 

fungovala v minulosti Atlantída i Luméria. Vtedy boli vyvinuté 
bytosti, ktoré toto tajomstvo poznali a dokázali ním veľmi veľa.  

 

 



Nemuselo by� nečisté prostredie, ale toto prostredie sa predsa 
znečistilo veľkou pýchou človeka, ktorý sa začal poklada�  

za tvorcu, začal vládnu�, nenávidie� a zabíja�.  

Prečo ste sa nepoučili? Neopakuje sa stále len história v iných 
tvaroch a formách? Každé storočie sa vymení jedna,  

dve generácie, ktoré sa nepoučili. Deti, zvané ľudia, sa zahrávajú  

s atómovými zbraňami a nevedia, že sa môžu pozabíja�.  

Ako je to len možné? Aký duch viedol človeka k tomu,  

aby vymyslel takéto zbrane? Túžba po moci, túžba podmaňova�  

si územia. Jeden zbrojil, druhý musel dvakrát toľko. Kolké peniaze 
išli na zbrojenie? Prečo sa tieto financie nevyužili na stavbu  

pyramíd, parabol, na obrovské kryštály, lupy a šošovky, ktoré by 
sa používali pre pomoc človeka, pre zhmotnenie toho, čo je vo 

Vesmíre, tu na Zemi? 
Dobro i zlo majú tendenciu šírenia sa a vy sami máte slobodnú 

vôľu, preto sa môžete rozhodnú�, ku ktorej skupine sa pridáte, 
lebo to, čo zhmotňujete a na čo myslíte, tam sa ocitnete.  
Preto buďte š�astní vy, ktorí veríte v mimozemské civilizácie, 

lebo sa raz v tejto krásnej civilizácií ocitnete. Buďte š�astní vy, 
ktorí veríte v Boha a Krista, lebo sa s nimi raz stretnete v inej 

dimenzii. A vy, ktorí hovoríte, že nič neexistuje, sa ocitnete tam, 
kde nič neexistuje. Ale preto, že existuje, z vášho omylu budete 

vyvedení tým, že sa budete môc� len pozera�.  
 
 



Viete si predstavi� plynutie času a to, ako sa niekto zúčastňuje 
na mnohých veciach a vy sa len pozeráte cez sklo vo svojej väznici 

preto, lebo ste sa sami odsúdili. Ako môže pre vás niečo 
pokračova�, keď ste zhasli svetlo, ktoré vám bolo dané zhora  

a sami, dobrovoľne ste povedali - zomriem a zhnijem.  
Áno, ty zomrieš a zhniješ a možno sa budeš pozera� na to,  

ako sa tento proces v tebe deje. Tam skončíš. Ale tí, ktorí veria, 
sa ocitnú inde, v dimenzii viery. Viera je svetlo, čiže frekvencia  

a všetci, ktorí veria, sa ocitnú vo frekvenčnom živote. Mnohým 
sa objavilo telo pána Ježiša Krista, ktoré je staré 4000 rokov i viac, 

ktovie, ako počíta história. A prečo? Lebo existuje. On nikdy 
nemohol zomrie�, lebo jeho viera ho posunula do budúcnosti  

a ja som sa s ňou stretol a stretnú sa aj tí, ktorí prídu po mne  
a tak isto sa stretnú aj so mnou. 

Vaša nemoc i boles� je vám daná, lebo keby ste necítili boles�  
a netrpeli, nikdy by ste nemali súcit s tými, ktorí trpia.  
Ja vidím boles� a utrpenie neustále, od rána do večera,  

boj o život a záchranu človeka. Pretože nie som sám, nepatrí 
teraz vďaka ľuďom, ale vám, ktorí mi pomáhate, vám,  

ktorých moja duša vníma a moje srdce cíti. Vy, ktorí teraz 
obrovskou silou pôsobíte na kryštál, ktorý držím v ruke, vy,  
čo ma zalievate vlnami svetla, tepla a lásky. Som š�astný,  

že existujete a š�astný, že tento Vesmír je plný iných foriem 
života a inteligentných bytostí, ktoré sa projektujú do nášho času 

a priestoru. My píšeme rok 2000. A koľko píšete vy?  
 



Budem š�astný, keď ma navštívite, keď navštívite všetkých 
chorých, trpiacich a pomôžete im. Ľudia vás volajú UFO,  

volajú vás anjelmi alebo inými civilizáciami a usilujú sa vysvetli� 
si, kto ste. Od vekov sa mnohí snažili vyry� vás do skál, zapísa�  

na kusy kože. Tí, ktorí išli cestou vývoja a pokroku, sa snažili 
tieto pamiatky zachráni�. Druhá dimenzia, ktorá chcela vládnu�  

a ma� moc v rukách, tá upaľovala a ničila, len aby presadila  
svoju moc a autoritu. Prečo bol človek takýto bezcitný?  

Keby sa spojili všetky náboženstvá v láske a každý by pochopil, 
že jednotlivý predstaviteľ len zhmotňoval duševný život cez svoje 

telo, hovoril o tom, čo bolo v jeho duši, prestala by závis�  
a nenávis� na tejto Zemi. Ale to sa nedá vyrieši� silou a mocou, 

to musí vyviera� z vnútra srdca a z hĺbky vašej duše. 
Možno je ešte veľa toho, čo by som vám chcel poveda� slovami, 
ale je tu chvíľa mlčania a tichej prosby pre všetkých chorých  

a trpiacich, pre tých, ktorí sa úprimne a čisto starajú o duše  
a navádzajú ich k viere. Nech im nekonečne dobrý Boh osvieti 

myseľ, nech všetci títo dostanú frekvenciu do svojho tela,  
do svojich rúk, nôh, a nech vlastnými slovami pravdy liečia 

chorých a trpiacich na tejto �ažko skúšanej Zemi. 
Naša planéta je jeden veľký organizmus. Ak zničíte prírodu, 

zničíte seba. Naša Zem je matka, ktorá prijala mimozemské deti, 
aby sa tu uskutočnilo to, ako sa k nej budú správa�,  
ako budú rešpektova� jej zákonitosti. Bola plná lásky  

a pochopenia. Mnohé bytosti, ktoré sa projektovali do hmoty, 
chceli ovládnu� túto Zem.  



Neustále tu bojovali dobro i zlo, boli tu obri aj trpaslíci,  
tak medzi ľuďmi, ako aj medzi zvieratami. Bol tu boj a obrovský 
zásah, ktorý sa prejavil veľmi silno. Zrazu začala doba ľadová, 

všetko zamrzlo a zatvrdlo, tak, ako zatvrdlo ľudské srdce. Prečo? 
Kde niečo chýba v našej slnečnej sústave? Kde je prázdny 

priestor? Aký meteorit zasiahol našu Zem, keď sa vychýlila os? 
Lebo verte mi, toto všetko vzniklo vychýlením osi a prišla náhla 

zmena. Prečo je naša planéta práve takého tvaru?  
Všimnite si Zem, dobre si ju poprezerajte a zamyslite sa,  
že tu bol spáchaný násilný čin, že sa roztrieštila pevnina,  

že niečo muselo by� potopené vo vode a niekde padol meteorit. 
Preto sa nepovyšujme, lebo stačí jeden ďalší zásah a nemusí by� 

ani vojna. 
Zlo, ktoré je vytvárané v ľuďoch, sa odráža v počasí a na slnku. 

Lebo to najmenšie súvisí s tým najväčším a správy o každom z nás 
sú automaticky premietané do iných priestorov a iných časov. 

Odpoveďou sú choroby, vojny a násilia. Zamyslite sa, čo som vám 
chcel dnešným prenosom poveda� a nikdy netvrďte, že neexistuje 
mi-mozemský život, že neexistuje duša, lebo ak to niekto z vás 
vysloví, neexistuje. Ale vy existujete, tak potom sa nepoznáte  

a viete o sebe veľmi málo. Zahĺbite sa do seba a predtým,  
ako pôjdete spa�, poďakujte za všetko, čo ste počuli, za všetko, 

čo ste v živote prežili, za to, že vychádza slnko a zapadá mesiac a 
prichádza váš ďalší nový deň. Za to, že ste všetko mohli precíti�  
a za to, že ste svojim nedokonalým zrakom a sluchom odovzdali 

informácie o tejto Zemi. 



Ak sa zdokonalíte, odovzdáte informácie iným dimenziám  
a iným slnečným sústavám. Prídete na to, že Cheopsová alebo 

Henochová pyramída tu bola postavená ako obrovský vysielač, 
ktorý neustále zachytáva správy z iných civilizácií,  

ktorý nepretržite pozoruje, ladí a kontroluje ľudstvo. Dôvodom, 
prečo sa ešte nemohlo udia� oficiálne stretnutie s nimi je to,  
že len čo by to urobili, v momente by sme ich napadli. Preto 

musia počka�, pokým vyspejeme, pokým sa v našom srdci prebudí 
láska a pokoj. Možno, ak sa nezmeníme, ak sa navzájom 

vyhubíme, ostanú len tí, ktorí toho budú hodní. Preto chcem 
postavi� pyramídu, aby ľudstvo pochopilo, že tá pyramída sú oni. 

Im sú dané dary ducha, sily a lásky, že smerujú do Vesmíru  
a ich hmota obsahuje nesmrteľnú dušu. Všetky choroby  

a bolesti, ktoré sú ľuďom dané, sú preto, že človek veľa pokazil, 
zanedbal a hlavne mnoho ublížil svojimi slovami a krivými 

prísahami. Toto všetko vnímali energetické bytosti, toto všetko  
sa zaznačilo v priestore a bude sa to rieši� dovtedy, pokým sa aj 

z poslednej tmy nevytvorí svetlo a dovtedy bude trva� neustály boj 
dobra a zla, pokým dobro nezví�azí. Možno ľudia stratia formu 

hmoty a som presvedčený, že ak sa neuberú tou cestou, o ktorej 
som hovoril, telo sa nebude môc� adaptova� na to, čo z neho tento 
zamorený priestor chce urobi� - vec, chemický materiál. Vy, ľudia, 

ste kus duše a prírody - nezabudnite na to! 
 


