Jak změnit přítomnost - Jak se vrátit do minulosti a
změnit tam svá i cizí špatná rozhodnutí a jednání
Častým jevem je dotaz, zda existuje nějaký způsob, jak fyzicky změnit přítomnost
Konkrétně jak se vrátit do minulosti a změnit tam nebo napravit svá nebo i cizí špatná
rozhodnutí nebo jednání. Třeba i možností nebo formou například zasláním vzkazu či dopisu
do minulosti tak, aby to mohlo fyzicky změnit přítomnost, jejich stav, anebo způsob, jak
sama sebe před něčím v minulosti varovat.
Tyto dotazy jsou motivovány současnou neutěšenou situací tazatelů, která, jak se
domnívají, vznikla právě jejich špatným rozhodnutím nebo jiným jednáním v minulosti. Tito
tazatelé se domnívají, že by tímto způsobem - změnou rozhodnutí nebo jednání v minulosti mohli změnit svůj osud, stav, postavení, majetkové poměry, partnera či dokonce změnit nebo
obrátit kolo dějin jiným směrem.
Například kdyby v minulosti odešli do zahraničí a nezůstal žít tady v ČR, anebo změnili či
neměnili svého partnera a tak podobně, ochránilo by je to před velkým množstvím problémů
a neřešitelných situací.
Je však otázkou, zda by toto nové, jimi dodatečně zpětně opravené - změněné - jiné
rozhodnutí mělo lepší, jiný nebo žádaný průběh a dopad. Svými minulými rozhodnutími jsme
se třeba vyhnuli manželství s alkoholikem a narkomanem nebo brutálnímu týrání, tragickým
nehodám, totálnímu krachu a bídě, nevyléčitelným nemocem, nedejbože úmrtí svého, dítěte
apod.

Regrese je možná, ale bez možností trvalých změn
Regrese a retrokognice sice v praxi možná je, ale v tomto stavu je možné pozorovat,
poslouchat, sledovat nebo jinak vnímat dění v té době, ale není možné do těchto dějů, stavů,
situací a procesů jakkoli účinně zasahovat s výsledkem jejich jiného vývoje a následné trvalé
změny, trvající až do teď a dále do budoucnosti. Tyto děje, stavy, situace a procesy již
proběhly a vyvíjely se tak, jak se vyvíjely a jsou tak jedinou trvalou a neměnnou součástí
historie tohoto vesmíru.
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Paralelní vesmíry
Existují však i paralelní vesmíry. Díky dalším dimenzím v oblasti podvědomí se v tzv.
paralelních vesmírech všechny naše cesty rozvětvují na všechny směry a současně se dále
odehrávají všechny možnosti a varianty a tudíž náš tzv. osud je dopředu znám. Většinou je
dobré jej dopředu neznat, silně by to ovlivnilo náš život a připravilo by nás to o jeho užívání,
radost, překvapení, klid atd.
Existence dalších dimenzí je matematicky prokázána. Paralelní světy jsou ve vzájemném
působení s tím naším. Ověření je neuskutečnitelné, protože pozorování lze provádět pouze v
našem světě.

Minulost je již napsaná
Jít do minulosti a cokoli tam měnit nelze, minulost je již napsaná, udála se tenkrát, resp.
stále se děje. Čas ve smyslu minulosti, současnosti a budoucnosti neexistuje, je to jen naše
pozemské 3D praktické měřítko pro praktické fungování pozemské společnosti a civilizace.
Existuje pouze věčná přítomnost - současnost, to prokázal i Einstein. Je to součást historie.
Pokud by bylo jednoduše možné vrátit se v čase a změnit například chybná rozhodnutí
nebo naopak z dnešního hlediska tehdejší zbytečnou pasivitu, mohlo by se tím mnohé změnit,
a to i na globální úrovni - například by bylo možné odvrátit války, jakékoli nepovedené a
neúspěšné snahy a konání apod.

Život není fér, život je boj a všude je chleba o dvou kůrkách…
Tato konstatování nám nic nevyřeší. Vždy se ale nachází nějaké řešení, pokud se opravdu
hledá a život má vždy svůj vnější i vnitřní smysl, účel a hodnotu. Je takový, jaký jsme si jej
udělali a kdykoli jej můžeme změnit. Krize bývají dočasné, a dostat se do ní není problém,
stačí několik, třeba i malých chyb nebo špatných rozhodnutí, ale ty lze většinou vždy nějak
dodatečně napravit. Je však pro to třeba vždy něco udělat, a každý problém má své, nejméně
jedno řešení.
Snaha o nějaký dodatečný průběžný restart našeho života, který není podle našich
představ, neuspokojuje nás, situace není dobrá, máme problémy, které řešíme či neřešíme, má
původ v různých subjektivních i objektivních příčinách. Právě tím neřešením, zejména
včasným neřešením se problémy nakupí každému. Veškeré omluvy nebo výmluvy či
svalování viny na druhé nebo na nedostatek štěstí nebo osud nejsou na místě. Štěstí se musí
jít vždy naproti a leccos se musí pro to udělat i mnohé obětovat, nic není zadarmo a i peníze
jsou jen energie, obdržené za nějakou energii vydanou.
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Proč je dobré přemýšlet o správnosti svých minulých rozhodnutích a jednáních
V některých případech může být dokonce velmi užitečné zdánlivě neproduktivně
přemýšlet o věcech a o minulých rozhodnutích a jednáních, které už stejně nemůžeme nijak
změnit. Když pochybujete o promeškaných příležitostech, minulých rozhodnutích a jednání,
procházíte velmi důležitým psychologickým procesem.
Když důkladně přemýšlíte o učiněných rozhodnutích nebo prožitých situacích a uvažujete,
co jste kdysi mohli udělat lépe nebo zda jste se měli správně rozhodnout jinak, pak se v
současnosti i v budoucnu budete moci v podobných situacích chovat lépe a budete na ně lépe
připraveni. Pláč nad rozlitým mlékem, i když to zpočátku vypadá nesmyslně, nám pomáhá
vyhýbat se do budoucna chybám, řešit problémy správně a tím se zlepšovat.
Je třeba si ale dávat pozor, abyste přemýšlení nepřeháněli, abyste se tak nestali překážkou
svého úspěchu. Hrozí totiž nebezpečí, že když budete o něčem přemýšlet příliš dlouho a že
když budete příliš pitvat nějaké své bývalé chybné rozhodnutí nebo jednání v minulosti, tak si
v sobě natolik vybičujete obavy, starosti a stres, že nakonec nebudete schopni racionálně
jednat. Nevýhodou je to zejména tehdy, když musíte v profesním životě rozhodovat a řídit.
Někdy je totiž nutné při práci jednat a rozhodovat se rychle.
A je zde ještě jeden problém. Probírání takto vzniklých problémů ze všech stran často
způsobuje, že pro samé stromy nevidíte les, a také může nastat i stav takzvané „profesní
slepoty“.

Za náš současný stav a situaci si můžeme pouze my sami
Tu cestu, kterou jsme si tenkrát vědomě zvolili, jsme si volili sami a rozhodovali jsme se
na základě našich tehdejších vědomostí a zkušeností, znalostí, přání, tužeb, logiky, a to
všechno pod vlivem našeho podvědomí, intuice, emocí a jiných vlivů. Za náš stav a situaci si
můžeme pouze my sami, pouze a jen my jsme autory svého jedinečného pozemského života.
Vše má svůj smysl, někam nás to posouvá a leccos nám to i naznačuje.
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Nedá se také hovořit o nějakém našem osudu, ten si vytváříme svým životem, činy,
myšlením a jednáním pouze my sami, nikdo jiný. Všechno ostatní jsou jen školácké výmluvy.
Jistě že nás v tom ovlivňuje naše podvědomí, tušení, intuice, emoce, naše myšlení a
zaměření, vnitřní vize, přání, touhy, cíle atd.
Náš současný život, situace a problémy nás mohou navést úplně jinam, a to tak, jak
budeme sami a moc chtít. Naše minulá rozhodnutí jsou pouze součástí naší cesty pozemským
životem, a jsou pro nás zdrojem nabývaných praktických zkušeností, naše problémy a jejich
řešení jsou naší cestou našim životem.
Je to o zodpovědnosti k životu, boji, o vydané energii, síle, strategii. Cestu a tento, podle
Vás neutěšený současný stav si každý způsobil a tvoří dál sám. Všichni máme stejné šance a
možnosti či příležitosti, pokud je hledáme. Veškeré bohatství tohoto světa a všechny krásy
života jsou tady pro všechny.
A pokud nejsme s naším současným stavem a situací spokojeni, můžeme tento stav
kdykoli změnit. Stačí jen chtít a hledat řešení. Když se řešení hledá, vždycky se nějaké najde.
Člověk může téměř vše.
Hmota není všechno, duše je nadřazena hmotě. Lidské tělo je hmotné a tím i smrtelné, bez
duše nežije a hned se rozkládá. Duše přetrvává tělo a jeho hmotu.
Cíl náš pozemský život nemá, pouze má svůj smysl a význam, a to jak pro nás, tak i pro
naši společnost a tím i pro celý vesmír. Najděte si v tom všem nějaké výhody pro sebe, určitě
nějaké jsou, a není jich zrovna málo, i když jsou pro vás třeba zatím skryté.

Otakar Almatir Jalůvka
+420 608 665 185
otakar@jaluvka.com
http://www.jaluvka.com/esoterika-psychotronika-biotronika-lecitelstvi-energie.htm

Copyright © 2022 Otakar Almatir Jalůvka. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved.

4

