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Vo svojej knihe „Rodenie zázrakov“ (vydavateľstvo Slovo Života International, Bratislava)
zjavuje pani Heidi Bakerová súvislosti, pravdy a faktá „Božej matematiky“. Vnútorným vyladením
sa na Božiu Pravdu objasňuje mnohé state Starého Zákona, napríklad Ezechielove vízie o živej
rieke, ktoré dávajú zmysel Ježišovym podobenstvám o prinášaní úrody 30, 60 a 100 násobne.
Aj keď to je pre neveriacich ťažko prijať, tieto prejavy Božej milosti vyliečenia z ťažkých
diagnóz sa dostavili v stovkách prípadov po r.2000. Teda kresťanstvo nie je „rozprávka“ minulosti.
Túto „úrodu zázrakov“ bolo totiž možné reálne vidieť v 3.tisícročí v juhovýchodnej Afrike pri
uzdravovaní slepých, hluchých, chromých..., v rozmnožovaní potravy, keď z porcie pre 5 člennú
rodinu sa dosýta najedla nielen táto rodina, ale aj 70 hladných detí a ešte sa zvýšilo.
Keďže žijeme 1.storočie 3.tisícročia, hľadáme algoritmy, hľadáme riešenia pre nové
myslenie ľudstva. Aká je teda táto Božia matematika? Dá sa povedať, že je to priame uplatnenie
Teórie chaosu v praxi, keď mikroimpulz spustí makroefekt. V minulých článkoch sme hovorili, že
úzko súvisí s biopolom človeka, alebo aj komunity, či národa. Tak ako sa dá zmerať intenzita
magnetického pola, alebo tok energie za určitú časovú jednotku, podobnú kvantifikáciu môžeme
použiť aj v prípade určenia kvalitatívneho stavu, napríklad na úrovni biopola zdravia človeka.
Pre lepšie pochopenie použijeme obrazy starej čínskej medicíny. Akupunktúrne dráhy, podľa
čínskej medicíny, sú v disharmonickom stave choroby v stave „plnosti alebo prázdnoty“
energetických dráh jednotlivých orgánov, ktoré majú širšie ponímanie ako západná definícia
anatomického telesného orgánu človeka. Zdravie človeka je definované ako rovnováha =
harmónia „preplnenia“ = 180% energie, či „prázdnoty“ = 10% energie v jednotlivých, alebo aj
všetkých energetických dráhach človeka. Stav zdravia znamená dynamicky udržiavaných 100%
vitálnej energie v rôznych situáciach dňa, noci, práce, odpočinku...
Podobný obraz môžeme použiť v makropohľade aj pre rodinu, komunitu, národ –
archetypálne, astrologicky prenesenou symbolikou, keďže jednotlivé znamenia tiež zodpovedajú
jednotlivým orgánom (zjednodušene napr. znamenie Ryby chodidlám, znamenie Raka brušným
orgánom, znamenie Škorpióna pohlavným orgánom...). Hlbší význam symbolov znamení v Biblii
popisuje 12 kmeňov židovského národa.
Je výzvou pre modernú vedu, aby sa tieto energetické toky naučila merať, stanoviť ich
čistotu, kvalitu, rozhodne však by si mala uvedomiť, že kvalita týchto energií súvisí s hlbším
významom duchovnej duše človeka, s úrovňou etiky a tzv. „cností“, o ktorých pojednáva 2.diel
našej štúdie „Zlatomeničstvo pre každého“ (TypoPress, Košice 2017). V tomto spočíva revolučne
objavná úloha modernej psychológie, a to ako na úrovni merania, tak aj na úrovni zistenia
kvantitatívnych a kvalitatívnych vzťahov medzi jednotlivými energiami.
Symboly v Biblii v knihe Ezechiel ukazujú na podobné toky energií / vody, ktoré je dôležité
vedecky bližšie určiť, prípadne štatisticky zhodnotiť za pomoci databáz pacientov, ktorých je dnes v
ambulanciách špecializovaných oddelení na celom svete dostatok. Z „chrámu“ spod prahu začína
vytekať riečka. Poukazuje na prvú časť rieky vytekajúcej z chrámu v dĺžke 1000 v hĺbke po členky
(15 cm), druhú tisícku dĺžky vykazuje rieka hĺbku po kolená (60 cm), a ďalšie tisícky prehlbujú
rieku stále viac a viac (90 cm, 120 cm, 240 cm... ).
Vidíme, že nárast toku energie (hladina rieky) nenarastá plynulo, ale skokom, „po
kvantách“. Z bežnej fyziky poznáme zväčša plynulý nárast energie, ktorý je však charakteristický
predovšetkým pre tzv. materiálny svet. Aj tu sa jedná hlavne o otázka merítka, lebo pri zväčšenom
merítku, bližšom pohľade, môžeme sledovať „schodový“ nárast energie...
Pri Teórii chaosu, alebo teórii „samoorganizovania prírody“, nepatrná energia môže spôsobiť
mimoriadne silný nárast energie až „rázového charakteru“. Tento jav nastáva v určitých oblastiach
prírodných / ľudských činnostiach, predpokladáme taktiež informačný, rezonančný prenos na
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vedľajšie dimenzie Zeme podľa správy Adelmy Vayovej, ako o tom píšeme v našich štúdiach.
Nárast, príspevok malej energie na rezonančný efekt je dnes známy a hromadne využívaný v
elektrotechnike, napríklad v oblasti telekomunikačných prenosov (TV, rozhlas, mobily...). Menej
známy je efekt tzv. „rázovej vlny“, ktorá sa extrémne rýchlo môže šíriť vo všetkých médiach –
vzduchu, tekutinách, aj pevnej hmote. Prechod tryskovým lietadlom do nadzvukovej oblasti určuje
Machova konštanta a je stanovená od 1 tis.do 1,2 tis.km/h. Rázová vlna v hmote však ide až nad
rýchlosť 5 tis. km/h a tak predbieha bežne známe seizmické vlny.
Čo znamenajú tieto koeficienty nárastu energií v súvislosti s psychikou (psyché = duša), s
úrovňou duchovnej duše, ktoré nejakým spôsobom súvisia s mikrosvetom človeka, alebo
makrosvetom diania okolo neho? Akým spôsobom sa prejavujú na zdraví človeka / komunity? Pri
akých hodnotách dochádza ku krízovým prejavom (choroba človeka, alebo havarijný prejav
počasia)?
Na obraze vytekania prameňa z chrámu Pána je možné vidieť zákon, ktorý môže
súvisíeť s vedľajšími dimenziami Zeme, tak ako sú popísané v štúdiách „Prečo sa počasie
zbláznilo“ (1.diel, Ekokonzult, Bratislava 2015), „Zlatomeničstvo pre každého“ (2.diel, TypoPress,
Košice 2017) na základe správy barónky Adelmy von Vay, výnimočnej vedkyne a liečiteľky.
Autor článku naďalej rozvíja dôležité odkazy Starého a Nového Zákona, pretože podobným
spôsobom, ako postupne, kvalitatívne aj kvantitatívne rastie energetický prameň prírastkami,
energetickými kvantami, elementálov = „citových myšlienok“ krokmi 4, či 10, alebo 100, podobne
sa rozširuje a prehlbuje „tok rieky“, zvyšuje intenzita energetického toku v blízkosti osoby / danom
regióne. Sú to jednoduché algoritmy násobenia 2x2 = 4, alebo 2x5=10, ale 1x0=0. V prenesenom
význame však poukazujú na výrazné prenosy množín v obraze tzv. „miest“, teda z 1 míny zhodnotil
10 mín, teda 10 x 1000 = 10000, iný sluha z 1 míny zhodnotil 5 mín, teda 5 x 1000 = 5000, a ďalší
túto mínu nevyužil 1 x 0 = 0 . V týchto symbolických obrazoch vidíme potrebu „zhodnocovať“
kvalitu vlastného života, ktoré môže byť orientované napríklad do dobrého manželského
poradenstva, únik / prevencia gamblerstva detí a mládeže, psychická pomoc zdravotne oslabeným
jedincom...
Podobný úkaz môže platiť aj pre „červie diery“, ktoré sa „otvárajú“ pri dostatočne veľkej
energii, napríklad 1000 účastníkov. Bežne je prameň rieky (intenzita energie) pod prahom, menší
ako kritická hodnota, teda netečie, nie je aktívny. Až postupná činorodosť v určitom druhu
kvalitatívneho spektra, sily a doby môže prameň otvoriť, zosilniť rezonančným efektom a spustiť
nejakú udalosť, či chorobu.
Ezechiel v 47. kapitole popisuje rieku, ktorá pramení na východ, alebo juh. Tu je
skrytá symbolika, pretože práve tieto svetové strany, ako o tom svedčí ďalší text Biblie,
prinášajú život, úrodu a pokrok, vedia meniť choré na zdravé. Toto potvrdzujú taktiež práce
Emmanuela Swedenborga, ale aj symbolika v iných častiach Biblie. Podľa Duchovnej vedy každý
človek má dôležitú orientáciu siločiar energií. Východ je po pravej ruke, západ v smere po ľavej
ruke, nahor je sever, dole pod nohami je juh.
Môžu byť aj iné „chrámy“ (dimenzie, poddimenzie), ktorých vody neprinesú požehnanie
a dobro, ale opak. Vody môžu prameniť a tiecť aj na „sever, alebo západ“, ale tieto vody majú iný
charakter, negatívny. Tieto rieky – energetické toky, zodpovedajú dimenziám 1 až 3, teda prinášajú
problémy, choroby, nehody, katastrofy na úrovni počasia – prietrže mračien, smrtonosné horúčavy,
výbuchy sopiek, erózie, víchrice až hurikány... Alebo pády lietadiel, či vodných plavidiel.
V negatívnom prípade postupná, dlhodobá činnosť človeka / skupiny ľudí s charakterom
napríklad násilia, ubližovania druhým, surovosti, vraždy, vojny, ktoré sú charakteristické pre mnohé
bývalé koloniálne krajiny, môžu spôsobiť veľké pretečenie „rieky“ - tok negatívnej energie. Môže
otvoriť „červiu dieru“ napríklad na poddimenziu 1.2 prudké ochladenia, kombinovane spojené s
primitívnou zmyslovosťou, alkoholizmom, materializmom. Následkom sú prudké, ničivé búrky,
záplavy, ktoré sa striedajú s ničivým suchým počasím, ktoré vypáli všetko živé...
Tu môžeme vidieť historiografický vznik púštnych oblastí dávnych civilizácií (napríklad
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sever Afriky, oblasť Líbye všestranne úrodnej krajiny plnej flóry a fauny ešte v prvom období
Rímskej ríše). Takéto púšte sa prekvapivo vyskytujú v krajine, ktorá má celkovo iný charakter a
dnešná veda si s týmto úkazom nevie rady.
Všeobecne môžeme povedať, že „chrám“ zodpovedá orgánu / poddimenzii, na ktorej sa
podieľa každý človek svojim spôsobom života, myslenia, cítenia a skutkov. Už sme hovorili v
našich článkoch a knihách, že pred dvomi tisícmi rokov práve na tento jav, zvýšenej energetickej
zodpovednosti, upozorňoval Pán Ježiš Kristus, že zlá myšlienka žiadostivosti, je energeticky
rovnaká ako skutok.
Podľa Duchovnej vedy asi do roku 1500 n.l. možno hovoriť o prípravnom období pre
západnú civilizáciu, východná časť sveta dostala podobné pokyny ešte cca 600 rokov p.n.l.
prostredníctvom budhizmu, taoizmu, konfucianizmu, alebo ešte skôr hinduizmu. Pán vždy posielal
svojich prorokov do všetkých národov, podobne ako sa o tom zmieňuje Nový Zákon.
Posledne kreované náboženstvá - kresťanstvo, islám, mali pre vývoj ľudstva priniesť priame
posolstvo mieru, porozumenia, lásky, spolupráce, milosrdenstva...Žiaľ práve náboženstvá sa stali
zámienkou v boji o moc a peniaze, pre mnohé vojny, vraždy a krutosti, a žiaľ tieto tendencie
zotrvávajú aj dodnes.
Dnes sme svedkami, ako sa veľmi prudko a pre bežné prírodné vedy nepredvídateľne, chová
počasie, prebiehajú klimatické zmeny, ktoré spôsobujú obrovské utrpenie, psychické a sociálne a
materiálne škody pre milióny postihnutých ľudí všetkých svetadielov. Matematická metóda
„Teória chaosu“ poukazuje. že obrovské dopady zapríčiňujú „miniatúrne“ energie, osobné,
energetické polia, pospájané rezonančným efektom do mega blokov spúšťačov. Tieto v
informačne zhodnej rezonancii na vedľajšie dimenzie spúšťajú dnešné hrôzy, ktoré sa dnešnými
prognostickými, vedeckými prostriedkami nedajú predvídať, ale zvyšujú ako častosť, tak aj
intenzitu.
Kvapky vody tvoria pohár, pramienok, potok, rieku aj more. Podobne aj zrnko soli má inú
silu (slanosť) ako množstvo soli v kávovej lyžičke, v papierovom vreci, alebo soľ naložená v
prepravnom, oceľovom kontajneri. Je to stále voda / soľ, ale rozdiel je v sile pôsobenia a
pretvárania časopriestorového okolia. Jedna kvapka vody dažďa pôsobí inak ako hromadný príval
dažďových kvapiek a zdvihnutá hladina povodne...
Bežný človek ignoruje spiritualitu, pretože veda mu hovorí, že „pochádza z opice“.
Duchovná veda spájajúca náboženstvo a umenie, hovorí o duchovnom pôvode človeka. Z fyziky
vieme, že jemné energie na úrovni vysokých frekvencií môžu mať mimoriadnu silu (napríklad
rontgenové, kozmické, či solárne žiarenie).
Je rozdiel v rozmýšľaní rozumom (EM pole úroveň 1) a chápaní srdcom (EM pole
úroveň 500 – 1000). Jedna forma má pomáhať druhej, ale je dôležité sa obe zobudiť, naučiť
ovládať a používať v praxi. Pán Ježiš Kristus hovorí o žencoch, pritom každý zachránený
klas (vyliečená, vyzretá duša = zobudené „srdce“, rozžiarený vnútorný chrám) má svoju
hodnotu, svoju váhu z práce z minulých životov, z pôvodu z vyšších dimenzií, alebo najlepšie z
obetavej, dobrej, láskavej práce v tomto živote.
Inú „energetickú váhu“ má archanjel z poddimenzie 4.2, inú z poddimenzie 6.4. Tieto
počty poznajú ľudia zo šachu, kde inú váhu má pešiak, inú veža, alebo dáma. Aj vo vojsku všetkých
krajín má inú hodnotu vojak, poddôstojník, veliteľ pluku, alebo armádny generál.
Ako astro- psychológ som robil psychické, koreňové grafy (podobne ako C. G. Jung, či I.
Newton...), mnohým ľuďom. Niektorí z nich fyzicky vyzerali na prvý pohľad celkom bežne.
Pritom mali vnútornú „energetickú, vibračnú“ hodnotu archanjelov vysokých rádov, ktorým by som
priradil hodnotu 500000, alebo aj viac... V tejto oblasti čaká modernú vedu, ktorá by mala prestať
rozlišovať medzi prírodnou a Duchovnou vedou (pretože za všetkými javmi, procesmi,
zákonitosťami je Boh ako Večný Duch), rozsiahly a širokospektrálny výskum.
Myslím si, že tomu rozumie každý človek, pretože s takýmto „hodnotovým“ systémom sa
stretáva od útleho detstva v rodine, v škole, v nemocnici, na polícii, či všade v spoločnosti.
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Podobne ako v armáde aj tu platí, že každý človek vo svojom „vaku osudu“ nesie „maršálsku
palicu“, teda zárodok budúceho anjela, ktorý ešte na dnešnej civilizačnej úrovni spí
paralyzovaný materializmom, jeho aktívna energetická úroveň sa blíži 0. Choroby a problémy
(mínusová kvantifikácia) nám napomáhajú korigovať cestu, ktorú by inak človek ignoroval.
Človek je najlepšie ochotný pracovať na sebe, keď má problémy a trpí. Vtedy hľadá, pátra...
Toto pôvodné hodnotové, rasové, sociálne... hodnotenie systémov, ktoré súviseli s rôznymi
kmeňmi, vrstvami, kastami, národmi, alebo aj rozdielmi medzi mužmi a ženami, zrušil Pán Ježiš
Kristus pred dvomi tisícmi rokov. O potrebe osobného rastu sme už hovorili. Je dôležitou súčasťou
rastu kvality života každého človeka / rodiny / komunity a bude to prvá otázka po smrti „na
druhej strane“. Zažil som to na „súde duše“ počas svojej prvej klinickej smrti v r.1992.
Pán v podobenstve o hrivnách (talentoch, oleji múdrych panien) zaviedol systém potreby
činorodej účasti na vylepšovaní svojej vnútornej hodnoty, ktorú prisľúbil pomôcť zhodnocovať
každému úprimnému kresťanovi, alebo aj úprimnému vedcovi, či zapálenému umelcovi. V Novom
Zákone sa stretávame s osobnými hodnotami zväčšenia úrovne násobkami, čo patrí zrejme k
hodnoteniu vývojových pravidiel Zeme.
O dôležitosti a kvalite tohto systému hovorí podobenstvo oblečenia do sviatočných šiat,
ktoré sa od každého kresťana, alebo aj od každého človeka, budú „na druhej strane“ požadovať. Pán
má radosť z činorodosti svojich služobníkov, ktorí sa postupne stávajú Jeho priateľmi, anjelmi, ale
nemá rád lenivcov a nečinných ľudí, ktorí svoje „nebeské imanie“ nezhodnocujú... Lenivcom vždy
zoberie ich nevyužitú menu, a posiela ich do oblasti tmy a škrípania zubov... teda do dimenzie Zeme
s „mlynským kameňom“ uviazaným okolo krku. Zakopať 1 hrivnu do zeme znamená nevyužívať
možnosti duchovnej duše (rozvíjať talenty, tvorivosť...) a sústreďovať sa len na svoje ego a
materiálne telo.
Nezdá sa, že by to boli len nejaké obyčajné počty. Pretože úzko súvisia s osobnou
karmou, so ziskami a stratami z tohto aj z minulých životov, alebo aj s karmou národa. Fyzikálne
taktiež hovoríme o sile a vibrácii biopola, ktorý človek do svojho okolia vysiela, či
„produkuje“ v rodine aj v práci. Rovnako sa tu odrážajú aj psychické a sociálne, ale aj
intelektuálne možnosti úrovne kvality života osoby, rodiny, alebo aj iné vlastnosti, ktoré by sa mali
postupne podrobiť analýzam, porovnávacím štúdiam a výskumu, ktorý je dosiaľ zanedbávaný a to
ako cirkevnými, tak aj psychologicko sociálnymi inštitúciami.
Podobne ako v predošlých príspevkoch opakujem, že psychológiu, môžeme ju nazvať
psychoenergetiku, čakajú dnes nové, mimoriadne dôležité objavy, ktoré môžu priniesť obrovské
hospodárske úspory, ale hlavne zlepšiť kvalitu žitia moderného človeka.
Čítaním a analýzou symbolov Biblie určite objavíte ďalšie zaujímavé zákonitosti, ktoré
môžete okamžite použiť vo svojej každodennej praxi, podobne ako sa to naučila robiť vo svojej
každodennej praxi aj pani Heidi Bakerová, spomínaná v úvode článku.
Pre dnešnú prírodovedu, kde určite patrí aj moderná psychológia a psychiatria, sú vyššie
uvedené úvahy na hrane zisťovania. Predsudky utvrdzované desiatky rokov na štúdiach všetkých
typov škôl ZŠ, SŠ, univerzitného, alebo aj doktorandského vzdelávania dostávajú revolučne nové
pohľady, ktoré je schopné prijímať ešte tak otvorené, mladé myslenie. Tisícky pacientov
uzdravených alternatívnymi prístupmi, alebo desaťtisícky svedectiev NDE však ukazujú, že veda
potrebuje urobiť krôčik mimo svoju tvrdú ulitu, a má sa otvoriť novým typom myslenia, cítenia,
experimentovania, ale hlavne novým spôsobom reštrukturalizácie svojej vnútornej osobnosti.
Do starého mechu nové víno poznania vojde len veľmi ťažko. Nový mech = nový spôsob
myslenia, praktického vnímania, je možný pre každého a počas celého života – aj na dôchodku, či v
starobe. V skutočnosti sa nič nezmení, len vaše vnímanie sa zvýši z úrovne napríklad 3% behom 3
mesačnej práce na 10%, a z tušenia sa stane poznávaná istota. Váš anjel strážny už čaká na vaše
„zobudenie“ možno desiatky rokov, možno desiatky životov.
Veľa úspechov pri zobúdzaní, plnšom poznávaní, farebnejšom, zábavnom bytí,
bez nudy, sklamaní a ohovárania želá OZ SiROSA.
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