
Jsem tu jen já a nebo i ti druzí? 

Ty jsi vládcem svého vesmíru, ty jsi stvořitel toho, co se ti děje a co prožíváš. Ty jsi hlavní herec.  

Ostatní s tebou spolupracují a to všechno je kvůli tobě. Všichni jsou Ty. Ty chceš něco prožít, tak 

jsi si to vytvořila.Tento prostor a lidi kolem sebe. Ty to takto chceš.  

Kamarádka si tě taky projektuje. Chtěla tě zažít, tak si tě vytvořila.   

 

Je skupina lidí, kteří mají svůj vesmír. Další skupina má také svůj vesmír. A nad tím je společný 

prostor. Jakoby nadvesmír. Každá skupina pracuje na tom samém záměru, má stejné zájmy, stejné 

vibrace.  

Jakmile se dostaneš do vyššího vědomí, nad fyzickou úroveň, tak to vědomí splyne z dalším 

takovým vědomím a vytvoří tak společně další vědomí, jakoby nadvědomí. Vědomí na vyšší 

úrovni. A tak to jde do nekonečna.  

 

 

 

Jsem ve více realitách současně. Proč se vnímám v jedné realitě víc než v druhé? 

Ty jsi si tuhle realitu zvolila, chtěla jsi ji víc než tu druhou. Víc tě přitahuje, víc tě naplňuje.  

Jsi raději ve skupině lidí, se kterými si povídáš o tom, co tě baví, než sedět doma a číst si.  

Proto se vnímáš v tom momentě ve skupině lidí a ne doma s knížkou. 

Ve vesmíru druhých lidí jsi tam s nimi, i když ve svém vesmíru jsi jinde. Ve vesmíru svého 

manžela jsi teď s ním doma a piješ kafe, pokud on to tak chce a ve svém vesmíru si tu povídáš 

s kamarádkou. Je to záležitost  touhy, chtění, volby, záměru, priorit.  

 

Když se tělo dostane do multidimenzionálního stavu a není omezeno fyzickým tělem, tak si může 

projektovat kdekoliv kohokoliv.  

Ale vy to ještě neumíte. Teprve se na to přichází.  

Pokud máte otevřené vědomí a nacházíte se v multidimenzionální úrovni, můžete  v jedné chvíli ve 

svém vesmíru zažívat stovky zkušenosti. To by vám ve fyzickém těle zabralo mnoho let.  

To se dá zažít, když budete žít víceúrovňově. Jakmile budete mít vyšší vědomí, sílu a frekvenci, tak 

si dokážete myšlenkou vytvořit sami sebe na jiném místě.  

Teď to umíte jen v představivosti. Ale pokud už to umíte dobře, tak vám stačí prožít situaci jen 

v představě. Pak máte tak silný prožitek, že už nepotřebujete tuto situaci prožít ve fyzickém světě.  

 

Když se takto setkáš s někým jiným, kdo je na stejné frekvenci, může to setkání cítit. Pocitem nebo 

myšlenkou. 

Všichni jste propojeni. Když se na někoho napojíš v mysli, ten druhý je jakoby přijímač a zachytí 

tvoji frekvenci. Když člověk není úplně na stejné frekvenci, tak si jen vzpomene nebo zavolá. 

Pokud je na stejné vlně, dojde k propojení a lze komunikovat telepaticky. Lze to zažívat tak silně, 

jako by to probíhalo na fyzické úrovni.  

 


