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Minulost ani budoucnost neexistuje,  

je pouze věčná přítomnost 
 

  

          Plynutí času je projekcí našeho rozumu. Čas si na tomto světě civilizovaní lidé rozdělili 

na kalendář a hodiny proto, aby mohli organizovat život sobě i druhým. To aby věděli, kdy 

mají zasít, jak je kdo starý, kdy musí zaplatit daně, kdy má jít do kostela, kdy do práce a kdy z 

ní domů. 

 

          Ve vícedimenziálním a neviditelném světě, v němž pracuje naše podvědomí, není ani 

minulost, ani přítomnost, ani budoucnost. Je vlastně jen absolutní věčná přítomnost, v níž 

minulost a budoucnost existují zároveň, najednou, nyní a teď. Po smrti je jen jediná 

přítomnost, která je jen jedinou formou skutečné jsoucnosti, a sice jen stálé nyní a stálé teď. 

 

          Ve vesmíru je pomyslně obsaženo vše: minulost, přítomnost i budoucnost, a to každá z 

nich nejen ve skutečnosti, ale i ve všech svých možnostech a variantách, které se 

neuskutečnily nebo neuskuteční (viz schopnost některých lidí číst v minulosti anebo v 

budoucnosti). 

 

          Ve vesmíru je zaznamenán nejen můj osud, ale i veškeré konkrétní detaily mého celého 

života, například i té cesty (všech cest) na rozcestí, po které jsem se nevydal a šel po jiné a k 

jinému cíli. Jdu-li tedy jakoukoli cestou, je již zaznamenán jejich průběh i cíl a tím i celý můj 

život a také i můj osud. 

 

          To předpokládá existenci společného vědomí lidských bytostí (globální podvědomí), v 

němž jsou všechny pozemské děje, skutky, životy, osudy, cesty, vzpomínky i všechny 

pozitivní a negativní činy zaznamenány a odkud čerpají média v transu informace. 

 

 

 

  

 



2 
 

Rozlišení mezi minulostí, přítomností a budoucností je nutno chápat jako iluzi 

(Albert Einstein) 
 

 

          Vesmír není prostorem a časem ohraničen. Budoucnost nějakým způsobem existuje už 

teď a může vrhat svůj stín do minulosti. Lidé, věci i události zanechávají své stopy v čase a 

prostoru. 

 

          Člověk má bezpochyby k dispozici síly k ovládnutí času a prostoru, nebo jich může 

využívat. Lidé jsou schopni zprávy ze zítřka přijímat, nebo mohou zaměřovat svůj pohled do 

budoucnosti nebo minulosti. Je možné jednoduchými cvičeními mobilizovat nadlidské síly. 

 

 

* 
 

"Představivost je důležitější než znalosti. Znalosti jsou omezené, zatímco představivost 

obklopuje celý svět, podněcuje pokrok, dává zrození vývoji." (Albert Einstein) 

 

"To všichni vědí, že je něco nemožné a pak se objeví nějaký blázen, který neví, že je to 

nemožné a udělá vynález." (Albert Einstein) 

 

 
 

 
 

 

 

"Čas je pouhou iluzí" už tvrdil Albert Einstein 
 

Že čas je relativní a závisí na úhlu pohledu, dokazuje tzv. "Jalůvkova časová trubice": 

 

          Na průhledné trubici je podélně zleva doprava napsán průběh času, například po sobě 

následujících let, dnů či hodin nebo slova minulost, přítomnost a budoucnost; to je to 

pozemské vnímání času ve 3D. Při pohledu na trubici zezadu jsou údaje o čase na ní zapsané 

pozpátku, tedy i ten průběh času je opačný. 
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          Při pohledu na trubici z boku se naskýtá pohled skrz trubici, vymezený jejími stěnami a 

zde není vidět žádný průběh času, pouze bod, do kterého se sbíhají stěny trubice, přičemž 

tento bod je stále stejný při pohledu z obou stran této trubice a bez jakýchkoli údajů o čase. 

 

          Úvaha o zvětšující se hloubce času v trubici v její ose směrem od sledujícího oka také 

nedává smysl, neboť při pohledech skrz trubici z jejich obou stran jsou údaje o průběho času 

zapsané na trubici i zvětšující se hloubka času vždy opačné a protichůdné, na rozdíl od bodu, 

který je při pohledu z obou stran stále stejný. 

 

 

 
 

 

Existuje jen absolutní věčná přítomnost, ve které existují veškeré varianty 

možností veškerých událostí v minulosti, současnosti i budoucnosti současně 

 
          To dokazují i má zjištění a praktické zkušenosti, že například často cítím 

(mimosmyslově vnímám), že text, který v daném okamžiku píši, už jsem kdysi jednou napsal 

a nyní jej pouze vnitřně vidím (mimosmyslově vnímám) jako stříbrný text napsaný na 

tmavém podkladě a pouze jej rychle a bez přemýšlení opisuji. Opisuji to, co právě píši. 

 

          Protože podvědomí není časově ani prostorově omezeno, se vznikem jakékoli otázky 

(problému) vzniká hned i její odpověď (řešení) a tak žádná otázka nebo problém vlastně ve 

skutečnosti neexistují, protože v podvědomí jsou na ně hned i odpověď a řešení. 

Nezodpovězené otázky a nevyřešené problémy jsou pouze na tomto světě. 
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