
 

SPIRITUÁLNÍ ŽIVOT 

Spirituální život-začal tehdy, když neexistoval život fyzický! Prapodstatou je, že život byl 
interpretován, v podobě esence. Tato esence byla řízena jen a pouze na spirituální úrovni, což pak 
umožnilo vznik dokonalé formy éterických těl a jejich samostatného vývoje, stejně tak jako to 
umožnilo rozvoj ducha na esenciálním stupni vývojového stádia. Duch je tedy esencí jiskry zdrojové 
energie – jiskry Boha. 

Duch je tvořen jen a pouze z čistého světla a nemá tedy žádnou formu, a je stvořen ze zdrojové 
energie. Duchové mohou obsahovat veškeré znalosti od původu jejich stvoření. Zdrojová energie – jak 
ji lze popsat jako takový připodobnění solar plexus Boha. Spirituální úroveň nemá žádné vibrace, jde o 
světlo, nemá tedy žádnou energetickou hodnotu, ani hustotu, je to čisto čisté světlo. Takto expanduje 
vesmírem, a když začne kondenzovat stane se kompaktní strukturou, vytváří prvotní molekuly 
světelné energie. Když se stane kompaktní počne tvořit prvotní shluky a hmotu. Tato hmota je 
vytvářena na základě toho, že je kolem různá hustota světla, a toto je nazýváno námi lidmi, jako stav 
chaosu. 

 

Proč se rodí duchové? 

1)aby se vše, co se stalo hustým, znovu mohlo navrátit do éterického stavu 

2)aby se tak mohly pomocí hustoty a proměn integrovat všechny zkušenosti, jichž se nabude ve hmotě 

3)na základě toho se rozvíjí jejich znalosti a schopnosti tak, aby se časem mohli stát novými zdroji – 
Bohy a mohly se tak vytvářet nepřeberné možnosti nových zkušeností pro nutný vzestup ducha. 

Na tomto základu se stále expanduje a smršťuje a musí tak vždy v nové inkarnaci vytvořit jemnější 
hmotu, aby ji mohla znovu a zpět přivádět ke zdrojové energii, tomuto procesu se zde říká reinkarnace 
– tedy znovuzrození, pomocí něhož zraje také náš duch, který je tak ukotven ve vlastní duši. Tady 
jsme si jen trochu zopakovali z minulého dílu, jaká je podstata vývoje ducha a duše  

Fyzické ukotvení ve hmotě. 

-prvotním fyzickým ukotvením ve hmotě je vytvoření éterické duše, naším duchem. Jde o formu, jak 
se duch ukotví následně v čakrách a vytvoří si „svou formaci těla“ ve fyzickém světě.  

-vše se tedy děje proto, aby se svět vyvíjel k lepšímu, aby se hmota očišťovala a zjemnila, a aby se 
očistil a vyvíjel i duch a jeho duše, toto vše se děje jen proto, aby se mohl vytvořit nový a nový 
vesmír, dle toho, jak si ho vytvoří nově vzniklý zdroj, jímž se postupně stává každý duch, proto je a 
existuje nepřeberné množství vesmírů, kterými může duch procházet a měnit sebe sama. 

-každý z nás tedy roste a vyvíjí se jen proto, aby se zjemňovaly jeho energie a tím i stoupaly jeho 
vibrace, až se postupně staneme opět světlem s jemnou energetickou hladinou a jako čiré a nejčistší 
světlo se nakonec stáváme novou zdrojovou energií – novým Bohem stvořitelem dalšího typu vesmíru. 
A na základě toho se potom smíme dělit a vytvářet nové esence bytí nové duchy z nás samotných 
tvořené s jemnou esencí, jež se znovu od počátku vyvíjí zase stejným způsobem, a kdy je to náš duch, 
který potom udává směr a formu vývoje všem jeho duchům a jejich duším a jsme to pak my, kdo tvoří 
nové a nové možnosti vývojových forem, v nichž zakouší noví duchové ty své zkušenosti a vývoj tak, 



aby znovu směřoval k dokonalosti a čistotě, jemnosti esencí a hmoty, a znovu se mohl proměnit v čiré 
čisté světlo bytí. 

 

Dělení duše 

Mnohokrát se setkávám při svých procesech očist a léčeb s tím, že se lidé dostávají do tak zvaných 
průniků svých vlastních realit, a zážitky z toho mnohdy nejsou zrovínka ty, co by si sami chtěli 
pamatovat, proč tedy tomu tak je? 

Jednoduše proto, že naše duše se může v určité fázi rozdělit na vícero duší – pod duší. Jde totiž o to, 
abychom měli množství zkušeností ve hmotných světech, v různých dimenzích, různých časech a také 
různých vesmírech i různých planetách. I toto je v celkovém zdrojovém plánu vývoje ducha. K tomuto 
rozdělení duše dojde, ovšem až po té, co duch vzestoupil do určité vzestupné vibrace energií, kdy je 
sám schopen si nejen uvědomovat, ale hlavně umí a zná přesně to, co musí dodržovat a také to, co se 
musí a sám chce se naučit.  

Poté, je možné rozdělení duše na množství jiných menších duší, které ovšem jsou neustále určitými 
energetickými vlákny stále propojeny, tak je zabezpečen daleko rychlejší vzestup ducha ve hmotných 
světech, jeho poznání mnoha způsobů cítění, vnímání a vidění světa, a také jeho prožívání všeho, co 
mu hmota nabízí. Takto vzestoupená duše je velice rychle poučena a může jít vzhůru po prostorách 
nekonečných energií, a tak se dále rozvíjet. 

Takto je zaručeno to, že zkušenosti nabyté v nižších dimenzích budou lépe zužitkovávány a také 
předávány v podobách průniku zkušeností do zápisů v genomu duše, a samozřejmě také do zápisů 
DNA hmotné formy, do kterých se duch takto dělený smí a může informovat, aby tak mohl nabýt 
rychleji vícero zkušeností během jednoho svého vývojového cyklu. 

Duše je tedy možno rozdělovat a takto je možno formovat ve vývoji daleko rychleji, než se tomu děje 
u duší z nízkých energetických vibrací. Duch se tak zpětně navrátí do světla obohacen daleko více a 
může tak zúročit své mnohé prožitky z paralelních vesmírů a světů, tedy ze svých všech paralelních 
životů najednou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIDSTVO 



Než vzniklo celé lidstvo, proběhlo velmi mnoho nejen času, ale hlavně myšlenek, detailních návrhů na 

fungující těla v trojrozměrném prostoru této planety. Ovšem je nutno říci, že prvotní byl zcela jistě 

záměr. Vytvořit humanoidní bytost, která by mohla mít tělo fungující v závislosti na vlivu ducha, jeho 

konání a případných chyb, kterými by vznikaly karmické závazky, které je nutno se ještě naučit a po-

chopit v souvislostech  a souladu se zákony celého Universa nikoli jen zákony pouhého "našeho", to 

znamená nám známého vesmíru. 

Takový prototyp musel nutně zabrat mnoho času, než byl tak dokonale sestaven, jak jej známe v dneš-

ní podobě. Myslím tedy v podobě naše fyzické tělo, jak funguje nyní, jak "snadno" je opravitelné, jak 

důmyslně bylo sestaveno a jak skvěle funguje a reaguje celý jeho systém na ducha, jež je v každém z 

nás umístěn. 

Jak většina z nás už ví, podstatou našeho těla je nejen buňka, její podstata dána v našem DNA, ale také 

další nedílnou součástí fyzického těla je i duch ukotven v prvotním zhmotnělém "obláčku energií", 

čímž je duše-zde je prvotní zformování na hmotné úrovni a zde se také uchycuje duch, aby mohl vstu-

povat do trojrozměrného prostředí a tím vytvořit si, dle nejvhodnějšího výběru pro něj, vlastní fyzic-

kou podobu, v četně závislostí s karmickým zatížením ducha z minulých jeho bytí. 

A v návaznosti na tom, si duše tvoří spolu s vyššími bytostmi svou nejen podobu, formu zdraví, myš-

lení, ale také jsou vytvořeny blokační programy, které jsou umístěny v našich nevědomých systémech 

myšlení, které jsou spouštěny na základě "neplnění" a opětovných porušení zákonů celého Universa. 

Takové programy jsou a byly opětovně vytvořeny "vývojáři" z vyšších dimenzí, kteří nám tak umož-

ňují růst ducha i mimo vědomou mysl a vlivem toho dokážeme růst a vyvíjet se v souladnosti se zá-

kladními zákony celého Universa. Ale teď něco o tom, jak se lidstvo a jeho prototypy vyvíjely a proč 

známe ono mnohdy jen z legrace řečené.." každý tady, máme svého dvojníka"... 

Tuto větu jistě z vás mnoho dobře zná, a možná i víte, kde žije nebo jste viděli svého dvojníka, či veli-

ce vám podobnou bytost - člověka. Ano, je tomu tak je mnoho rozličných forem bytí, berme to jako 

výběr oděvů - těl z katalogu a nabídky právě pro daný vývojový stupeň ducha, než se smí narodit zde 

na planetě Zemi. 

Proces evoluce začal asi před 6 tisíci miliony let, ale pro samotné lidstvo je to mnohem méně, 
v universální paměti lidstva je to před 30 miliony let, proces vývoje byl nejprve namyšlen a později 
také naprogramován vyššími bytostmi ze sfér duchovních dimenzí. 

Tyto bytosti naprogramovávají všechny věci, týkající se trojrozměrného prostoru. Na této planetě 
existuje velmi mnoho světů, to znamená, že jsou zde produkovány a programovány mnohé bytosti 
duchovního charakteru do rozličných forem bytí, to znamená, že také rostliny a neživé věci jsou ve 
svých podstatách také bytosti na určité duchovní úrovni, stejně jako různé druhy živočichů a lidí. 

Dějiny lidské započaly asi před 24 000 let př.n.l., kdy byly vytvořeny první dva prototypy humanoidů 
v naší podobě. Jejich konstrukční sestava byla testována, jak vytvořit pomocí myšlenek bytost nejen 
fungující v této trojrozměrné dimenzi, ale také bytost snadno se učící, chápající s rozvojem nejen 
myšlenkovým, ale také s rozvojem sebe-zdokonalujícím a schopným vývoje a stálých rozvojových 
možností na buněčné úrovni a s pamětí DNA. Tyto rozvojové prototypy byly po několika staletích 
nejen rozvíjeny, a přizpůsobovány k životu tady na této konkrétní planetě, ale byly také konstruovány 
v paměti buněčné tak, aby po jejich narození byly buněčné struktury schopné reagovat na paměť 
buněk z minulých životů ducha a tak mohlo být vše v souladnosti s karmickými zákony růstu ducha a 
možnostech pochopení vlastních chyb z minulosti, v závislosti na tomto, byl také uzpůsobován 
programový potenciál mozku a nevědomé mysli, která měla za úkol v závislosti na karmické blokaci, 



vytvořit takový nový program chování a jednání, aby se duch uvnitř těla fyzického mohl v závislosti 
na karmických závazcích vyvíjet a pomalu nebo rychleji růst také na duchovní, emoční, mentální 
úrovni a zároveň se mohl vyvinout i na fyzické úrovni svého bytí tady a teď. 

Z tohoto důvodu bylo vytvářeno velmi mnoho různých forem humanoidů-lidí, kteří vykazovali určité 
vývojové stupně rozvoje ducha, po překonání těchto mnoha stupňů vývoje tady na této planetě bylo 
možno se dostat až tam, kde jste nyní vy lidé. Tedy k podobám těl fyzických takových jak je znáte 
nyní, jejich podobu, jejich funkčnost a jejich možností a také opravitelností, aby se duše nemusely 
hned při nějakých destrukčních nemocech vracet ke zdroji a znovu se rodit do jiných těl, to znamená, 
aby byla také možnost těla změnit jej a jeho konstituci už v jeho stavebním základu DNA, a to na 
základě některých proměn ducha a tím i možnost přeskládat stávající DNA chybné na nové DNA 
s potřebnými úpravami pro budoucí pozměněné a „vyléčené“ tělo a jeho energetickou základnu auru. 

Toto všechno se neustále zdokonalovalo v průběhu staletí vývoje lidského těla fyzického, protože 
prvotní prototypy nebylo možno snadno léčit, ani snadno měnit jejich stavbu základních buněk DNA a 
tak byla těla v této dimenzi jen opravdu velice dočasným „oděvem duší“, který se vlivem karmických 
blokací brzy zanesl negativními energiemi a byl spuštěn program „smrti“, tím nastal mnohdy nucený 
přechod ducha do dimenzí jiných, kde mohl se dál vyvíjet, než byl schopen se zase zde narodit pro své 
plnění závazků a odstraňování blokací v duchovní sféře vývojových stádií, a to na základě karmy, tedy 
na základě porušení základních zákonů celého Universa. 

Dle toho vidíte, že existovalo veliké množství prototypů lidských bytostí, mnoho sestavovaných forem 
bytí, do nichž byl duch rozen pro svůj potřebný vývoj. Ve vyšších dimenzích od patnácté a výše, se 
nacházejí také „vývojáři“ forem bytí pro ten, který svět, planetu, dimenzi, či vesmír. Veškerá prostředí 
jsou velmi pečlivě prozkoumána vyššími bytostmi, které si samy zvolí dobrovolné zrození v tom, 
kterém,  „světě“ a planetě, aby sami okusili to, co vymysleli na své osobní zkušenosti, tedy i vám zde 
byli posíláni ti, kdo reformovali vaši planetu, její struktury a také ti, kdo byli vysláni prozkoušet 
proměny a léčitelnost těl fyzických na této vaší planetě.  

Takové vyšší bytosti jsou sami, jako pokusné bytosti a sami na sobě odzkoušejí léčitelnost a změny 
struktury v DNA, jsou to takoví, kdo sami objevili u sebe uzdravení neléčitelných nemocí, či dokonce 
aktivovali i u jiných to, co přišli dozkoušet. Takovým jedincům bylo pomoženo, jako by zázrakem 
z těžkých chorob těla nebo ducha, a i zdejší planetární lékaři mnohdy nevědí, jak se jim to povedlo, že 
svá těla dokázali takto uzdravit a obnovit do maxima jejich bytí.  

Takoví lidé jsou nazýváni léčiteli, jsou nejen z kristických rovin, ale ještě z vyšších dimenzionálních 
prostor a využívají k léčbám přímo zdrojovou energii-tedy frekvenci lásky o nejvyšším kmitočtu 
snesitelném tady ve vašich podmínkách. Tím bych osvětlila různé formace lidí – humanoidů. Do 
stejných vývojových stádií ovšem patří také formy bytí v podobách trav, rostlin zvířat i pro nás 
neživých věcí, vše jsou to formy bytí pro jednotlivá vývojová stádia ducha. 

 


