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Každý z nás žije svoj život tak ako vie. Deň čo deň nám škola života prináša nové výzvy,
poznania, rozhodnutia, „pravdy“, ilúzie, šťastie, smútok, lásku. Úplne postačí ak teraz na chvíľu
sa zastavíme a pozrieme sa naspäť, kde sme boli, sme a kam smerujeme.
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Teraz sa vydajme spolu do možnej reality blízkej budúcnosti, do roku 2017. Tento rok vkročíme
do nového 9 ročného cyklu možných realít, ktorý skončí v roku 2025.

Nedá mi to, aby som sa nezastavil ešte na chvíľku na roky 2015-2016. Boli to roky, kedy sme si
mali urobiť analýzu vlastného bytia, životného plánu, vibrácií. Boli to časy, kedy často sme zažili
vytriezvenie z mnohých ilúzií, dokončili všetko potrebné, prišli rozchody, odchody, dokončenia,
ukončenia. Niektorí to už pochopili, že prečo, niektorí ešte stále hľadajú odpovede.

Rok 2017 nám umožní vkročiť do niečoho nového. Radujme sa, aj keď to nebude ľahké. Istotu
budeme mať len v tom, že všetko čo ku nám príde, bude to najlepšie čo potrebujeme pre našu
budúcnosť. Povedie nás ešte k hlbšiemu pochopeniu cesty ku jednote cez učivo „MY“.

Transformačné frekvencie sa naďalej budú zvyšovať, no bude to len na nás či ich prijmeme,
alebo nie. Je to ako keď niekto vám podá to najlepšie jedlo na stôl, ale záleží len na vás, či to
zjete. Z tohto pohľadu vnímam hlavne priblíženie svetla ku posvätnej tme. Pomaly, za to stále
viac a viac bude svetlo s posvätnou tmou v jednote, čo nám v značnej miere pomôže vidieť
skutočnú realitu pravdy a nie iluzionistické bláboly tzv. mudrcov. To platí aj na ezoterikov,
duchovných vodcov, politikov, vedcov, atď. Samozrejme toto bude začiatok cesty odhalenia
skutočností, ktoré hlavne ľudia odmietajú vidieť z dôvodu strachu prevziať na seba
zodpovednosť za existenciu človeka v určitej realite a časopriestore.

2/5

Náhľad do budúcich dní, tento krát na rok 2017

Je veľká pravdepodobnosť, že konečne bude realitou aj pre obyčajných ľudí pozorovanie
návštev z kozmu. Niektoré vlády už dávno spolupracujú s nimi, obchodujú s nimi, používajú
niektoré ich technológie. Prečo to ale taja? Z jednoduchého dôvodu. Terajšie ľudstvo nebolo
pripravené na tieto kontakty. Ono, väčšina z nás momentálne aj na túto tému reaguje ako chlapi
v krčme. Všetko vedia, všetko dokážu. No ako by zareagovali, ak by uvideli nejakého obra s
takou a onakou hlavou, rukami, farbou kože atď... Osobne to chápem, nakoľko viem, čo to
obnáša pracovať s energiou, čo všetko musím vedieť, akceptovať cez široké poznanie. Práve
preto niektoré poznania ani ja neodovzdávam ďalej nikomu, kto nie je pripravený a ide na to cez
ego.

Na vzostupe sa naďalej bude pracovať. Pre nás to prináša ďalšie odhalenia, dokončenia a
prijímania niečoho nového. Pokiaľ by ste radi vedeli kedy to konečne príde, tak si ešte počkáte.
Možno sa toho dožijú vaši pravnuci. Pravdepodobne okolo roku 2220. Pochopte, že v časovej
realite nič neexistuje na 100%. Vždy sú to len pravdepodobnosti.

Apelujem na vás, aby ste do budúcna hlavne nič neočakávali. Rok 2017 je ako keď zasejete
semeno a po čase začne klíčiť, rásť, kvitnúť, prinesie ovocie ktoré ešte bude musieť aj dozrieť.
Na to máme tých 9 rokov. Chápete? Na nás len záleží, čo zasejeme a ako sa budeme starať.
Všetko to potrebné sa nám ukáže v pravý čas, čo kedy a ako máme robiť.

Rok 2017 bude aj o tom, ako sa budeme starať o seba na všetkých úrovniach bytia. Aj keď to
platí na všetky roky, tentokrát ale začíname nový cyklus, preto nezabudnite na to. Odporúčal by
som sa zamerať viacej na pochopenie, prijatie nového poznania bezpodmienečnej lásky.
Zbytočne hľadáme jej definíciu. Definovali ju v minulosti hlavne duchovné zlatokopky, ktoré si
nevedeli poradiť s vlastnou existenciou a riešili ju cez duchovno a tak zbytočne súdili mužov za
ich takzvanú neschopnosť byť ozajstnými mužmi. A tak definovali všetko možné o nich a zo

3/5

Náhľad do budúcich dní, tento krát na rok 2017

seba urobili bohyne. Som rád, že veľa žien sa zobudilo z tejto ilúzie a pochopili, čo je to
bezpodmienečná láska. To isté platí aj na niektorých mužov a tak zasejme to nové semeno
poznania, aby sme vychutnali potom spoločne tie nové plody bezpodmienečnej lásky.

Opäť sa mi teraz vynára práca na sebe. To by malo byť to prvoradé v našich ďalších krokoch.
Zbytočne chceme pomáhať druhým ak kašleme na seba. Nachádzajme čím viac času na seba
a pomáhajme len vtedy, ak sme požiadaný. Inak zostaňme len pozorovateľmi.

Dbajte na svoje slová. Už by sme mali poznať silu slova. To isté práve preto platí aj na naše
sľuby. Dodržujte ich, lebo inak zbytočne sa nazhromaždia a potom fungujú ako ručná brzda,
nové učivo. Naše áno, alebo nie má byť jednoznačné. Samozrejme vždy sa to môže zmeniť ak
príde nové poznanie, no to je už aj o komunikácii. A práve aj nová forma komunikácie bude ako
také nové zasiate zrnko v roku 2017. Hlavne sa počúvajte, láskyplne rozprávajte. Čo si myslíte,
je objatie nejakou formou komunikácie?

Ďalším učivom bude komunikácia bez podmienok. Bez strachu vo vzťahoch. Ak niečo máte
povedať, tak to v sebe nedržte, lebo len sami sebe ubližujete.

Prejdime teraz trocha na lásku. Uvedomme si, že láska nám umožňuje uvedomiť si, že
zbytočne milujeme niekoho len preto lebo je niekto. Máme si uvedomiť hlavne ako sa cítime,
čím som, keď sme spolu. Kto z nás neprežil zranenie srdca, zradu, atď... Práve preto je tak
potrebné dovoliť si opäť otvoriť srdiečko a cítiť ako sa cítime v prítomnosti toho druhého. Ak sa
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srdce raduje, tak je to ok. Ak dokážeme o všetkom komunikovať bez strachu, bez ponižovania,
no nie je to paráda? Keď cítime rast lásky v duši, sme na najlepšej ceste. Táto cesta nás
povedie k orgazmu v srdci, duši. Verím, že ma chápete čo naznačujem, nakoľko niet slov na
túto lásku. Je to skúsenosť, precítenie, poznanie, odkiaľ už niet cesty nazad. Ak to raz niekto
ochutná, už druho-čakrové lásky nepotrebuje.

Čo nakoniec povedať. Pokiaľ budeme k sebe úprimný, láskyplný a nebudeme sa na nikoho
hrať, nájdeme si dostatok času na seba, všimneme si ako nádherne budeme v jednote s našou
dušou. A tak vkročme smelo s láskou do ďalšej možnej budúcnosti a zažívajme to, po čom
naša duša tak veľmi túži.

Nech nám rok 2017 prinesie láskyplný úžitok nového poznania novostí cez bezpodmienečnú
lásku.

S láskou pre nás všetkých napísal Janko Bálint

Pre http://gaia2010.sk/ 9.12.2016 napísal Ján Bálint. Tento článok môže byť ďalej šírený,
kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely, pokiaľ bude
pripojená celá táto poznámka aj s aktívnymi odkazmi. Ďakujem za pochopenie.
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