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Talian z Milána navštívil Indiu a na oplátku pozval kamaráta
Inda na návštevu Milána. Pri prechádzke rušnou ulicou Ind prekvapene

skonštatoval, že v ruchu ulice veľkomesta počuje „spievať“ svrčka.
„Vylúčené,“ povedal Talian. „V tomto prachu, výfukoch a hluku 

          áut muselo všetko živé zahynúť.“
„Nie! Počúvajte! Vyhráva tu crvrček. Počujeme to, na čo sme naladení!“

   a pustil na dlažbu drobnú mincu. Napriek hluku áut sa na cinknutie 
                mince otočilo niekoľko ľudí.

Skutočná udalosť

Zlato, či peniaze vždy priťahovali. Zlato ako symbol je znakom vysokej múdrosti,  ušľachtilosti a 
dokonalosti. Ukazuje archetypom na silu svetla, informácie = slova a slnka.  Moderná biofyzika a medicína 
zistili, že človek z celého spektra signálov prostredia je schopný prijímať 0,0097% informácií. Mnoho ľudí, 
obzvlášť ekonómovia a finančníci, však týchto cca 0,01% považujú za 100 - 120% evidencie a úspechu v 
modernom svete. Tvrdia, že zanalyzované ekonomické, manažérske, výrobné a marketingové pravidlá 
opierajúce sa o atraktívny design renomovaných firiem hýbu moderným svetom s úspechom viac ako 100%. 

V skutočnosti tu však je 99,99% pre bežnú vedu neznámeho, kde má nastúpiť Duchovná veda. 
Napríklad aj vo vystavení fiktívneho účtu „fungovania jedného života jednej osoby“ na zaplatenie, pretože 
ako hovorí Nový Zákon „platíme do posledného haliera“. 

Keďže veľa moderných ľudí uvažuje v týchto ekonomických kritériách, v predkladanom článku sme 
sa  pokúsili urobiť ekonomickú analýzu „fungovania človeka“ z pohľadu Kozmu, teda vystavenia účtu 
človeku za konzumovaný život, za mnohé „samozrejmé“ životné hodnoty, ktoré moderní ľudia pokladajú 
za obyčajnú, lacnú danosť a samozrejmosť. 

Materialista, ktorý ignoruje Boha a jeho dary, jednoducho musí počítať s „plným vyúčtovaním“, 
napríklad podľa karmickej matematiky výsmech z obezity prinesie obézne dieťa, či tukové problémy 
metabolizmu. Dobrý, úprimný, odpúšťajúci kresťan môže počítať s Božou Milosťou v rámci ktorej sa stáva 
účastníkom spokojného a šťastného života už tu na Zemi. Sú tu rôzne problémy a prekážky, ale tie chápe ako 
výzvy pre zlepšenie a spirituálny rast vo svojom živote.

Uvedieme dôležité podmienky existencie človeka, ktorých pohľad sa bude od bežných 
ekonomických charakteristík líšiť, ale nastavujú reálne zrkadlo života bežnej osoby / rodiny / spoločnosti. 
Predovšetkým je treba vedieť, že človek je duchovná duša (váhový koeficient 95), ktorá dočasne býva v 
materiálnom tele (váhový koeficient 5). Teda, že človek ako bytosť je inteligentný „šofér“ auta, a hmotné 
telo je nesmierne drahocenný nástroj (biomotorický automobil) určený pre tréning = trenažér duchovnej duše 
pre získanie cenných poznatkov a skúseností v tzv. anjelskej škole na dobu určitú (napríklad 72 rokov). 

Hmotné telo je božský dar, ktorého výbavu môžeme prirovnať k najsofistikovanejšiemu „vozidlu“ 
sveta, ktoré má svoje náklady na prevádzku, ktoré však každý človek bude musieť vrátiť a splatiť „pôžičku“ 
ostatným bytostiam, ktoré mu napomáhali pri spôsobe jeho života.

Z pohľadu Kozmickej ekonómie fungovania človeka podľa majstra P. Danova je možné dýchanie 
pripodobniť k plnohodnotnému stolovaniu – všestrannej fyzickej aj duchovnej výžive. Na svete tak 
dnes funguje niekoľko tisíc tzv.brethariánov, teda ľudí nekonzumujúcich hmotné jedlo. Sú to ľudia vzdelaní, 
pravdiví, fyziologické testy boli klinicky overené modernými prístrojmi a laboratóriami (napr. svedectvo 
Slováka Petra Starca v RTVS, celosvetové svedectvá na Internete, zdroj informácií na YOUTUBE. Alebo 
desiatky historicky overených svedectiev napr.A.K.Emmerichová, T.Neumann, Katarína zo Sieny, 
Alexandrina Maria da Costa, Marthe Robin, Prahlad Jani, Isabelle Hercelin...). 

Človek nie je akási „náhodná“ bytosť - mutácií atómov uhlíka, vodíka, dusíka... Je súčasťou 
Vesmírneho plánu a má tu svoju úlohu, svoje duchovné poslanie. Človeka stvoril a živí ho Inteligentný 
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Vesmír, Boh, ako svoje dieťa, podľa svojich duchovných zásad. 
Ľudia vo svojom „modernom životnom štýle“ vyčísľujú rôzne vonkajšie ekonomické kritéria. My 

takto vyčíslime finančnú hodnotu za prenájom svojho ľudského materiálneho tela. Ako budeme vidieť, život 
človeka vôbec nie je lacná záležitosť, už pri elementárnych životných funkciách.

Zoberme si jednotlivé položky vnútorných nákladov za životné funkcie na prevádzkovanie 
života jednej osoby počas 1 roka, počas 72 rokov života (priemerný vek mužov na Slovensku):

Nádych človeka je prestretie „jedla“ , nasleduje jeho spracovanie a zažívanie kyslíka / prany v 
dýchacom systéme a v tele. A nakoniec odpratanie zvyškov „jedla“ pri výdychu – vylúčenie oxidu uhličitého 
a dusíku a nadväzujúca vnútorná výživa orgánov. Pri dnešnom ocenení by jedno také priemerne hodnotné, 
plne výživné  jedlo stálo  5 €. 
Človek dýcha priemerne 20 krát za minútu a 60 krát za hodinu – dýchacím systémom (600 mil.buniek).

20 x 60 x 5 € =  6000 € /hod x 24 hodín = 144 000 € / deň x 365 dní = 52,5 miliónov € / 1 rok

Vypočítajme aj náklady za ďalšie fyziologické systémové položky práce tela:
– metabolický systém (spracovanie, trávenie, vyčistenie, vylúčenie stravy)  52,5 miliónov € / rok
– miazgovo, srdcovo cievny systém                                                        52,5 miliónov € /    1 rok
– nervový, zmyslový a endokrinný systém                                              52,5 miliónov € /    1 rok
– oporný a pohybový systém                                                                    52,5 miliónov € /    1 rok
– imunitný systém                                                                                     52,5 miliónov € /    1 rok
– reprodukčný systém                                                                               52,5 miliónov € /    1 rok
– vitálne – energetický systém                                                                  525 miliónov € /    1 rok
– psychický systém                                                                                   525 miliónov € /    1 rok
– mentálny systém                                                                                  5250 miliónov € /    1 rok

(v ideálnom prípade zabezpečuje nielen pamäť, rozlišovanie, ale aj komunikáciu s okolím na 
pozemskej úrovni, ale aj na vyšších leveloch intuície a inšpirácie...)

Náklady na prevádzkovanie materiálneho tela (biomotorického vozidla) môžeme odhadnúť spolu 
na 367,5 miliónov € / rok, alebo 26 460 miliónov € za 72 ročný život jednej osoby.

K ročným nákladom hmotného tela pripočítajme náklady pre prevádzkovanie energetického, 
psychického a mentálneho systému = 6667,5 mil.€ / 1 rok / 1 osobu. 

Celkom 480 060 miliónov € / 1 osobu / 1 život.

K týmto položkám by sme mali pripočítať „réžiu“ - prácu hierarchických inštitúcií tisícky tisícov 
anjelov, archanjelov, ktorí sústavne človeka / ľudstvo sprevádzajú počas celého života (vedú ho aj po smrti). 
Prevádzajú priebežné analýzy, hodnotenia, organizovanie a váženie karmických udalostí, evidujú informačné 
a energetické toky myšlienok, pocitov, činov... Žiadny žijúci človek si nevie predstaviť túto Vesmírnu 
Logistiku. Alebo snáď vyčísliť nevyčísliteľné? 

Pri cene cca 102 miliónov USD za najdrahší model lietadla Boening 737 vidíme, že ročné náklady na 
„prevádzkovanie“ iba materiálneho tela 1 osoby 3 – krát prevyšujú cenu jedného takého lietadla. 

Aká je vďačnosť darcovi života – Hospodinovi, za tieto nebeské dary, ktoré človek čerpá zadarmo? 
Hospodin od svojho dieťaťa žiada len synovskú / dcérsku úctu, lásku, vďačnosť, nezištnú pomoc / 
oporu / úsmev / toleranciu  k druhým, pokusy stávať sa lepším, dokonalejším... 

Boh má s človekom – budúcim anjelom, svoje plány, ale pokiaľ sa tento človek chce svojim talentom 
zakopať do zeme, lenivosť a zatvrdnutosť mysle a srdca takého človeka ho dostanú mimo Božiu hru. 
Duchovná duša človeka je nesmrteľná a tak sa „zamrznutý“ lenivec, nazývam takého človeka „zemák“, 
bude vracať stále do tvrdej a ťažkej oblasti chorôb, trápení a „škrípania zubov“... 

Možno sa „zemákovi“  takáto ďalšia šanca vyskytne za 100 tisíc rokov (na inej planéte a v inej 
galaxii), dôležité je, aby ju rozpoznal a nenechal si ju zasa ujsť. 

Boh na nikoho nerobí nátlak, každý si volí slobodne svoje tempo vývoja. Akúkoľvek snahu 
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podporuje a víta, vždy však testuje na úprimnosť a trvalosť takýchto snáh. Sebakontrola je vítaná.

Komentár: Každý zo systémov tela je rovnako dôležitý pre zachovanie celkovej životnej pohody,  
zdravia a vyváženej rovnováhy. Keď je človek mladý a zdravý, len málo ľudí si uvedomuje dôležitosť práce  
dobrého zraku, spoľahlivej a presnej ruky, alebo pružného a pohyblivého kolena... Až pod vplyvom choroby,  
alebo úrazu zistí, ako rapídne poklesol jeho životný komfort napríklad pri alergii, amputovanej ruky  
(dobrodružstvo silvestrovského delobuchu), či čiastočnej hluchote. 

Vitálne – energetický systém nie je zabezpečovaný len vyváženou dobrou stravou, pohybom,  
spánkom, ale hlavne výsledkom pravidiel životného štýlu a genetiky rodičov, alebo aj odkazu predkov. Úzko  
súvisí s hĺbkou a frekvenciou dýchania, s kozmickou energiou čchi, alebo pránou narastajúcou  s východom  
Slnka. Sústavná únava zlikviduje akékoľvek pokusy  o plnohodnotné štúdium, alebo činorodú profesiu.

Systémy psychiky a mentálnej úrovne súvisia predovšetkým s duchovným vývojom človeka a sú  
predovšetkým vlastnosti duchovnej duše. Táto úroveň sa premieta taktiež do zdravia a harmónie tkanív  aj  
orgánov. Centrálna nervová sústava, endokrinné žľazy, srdcový hormonálny systém len kopírujú kvalitatívnu  
úroveň vyšších, jemnejších tiel. Od človeka závisí, aby vedel „vyživovať“ svoje vyššie telá, a aby neboli  
podvyživené. Bez plnohodnotného, dobrého fungovania týchto systémov chybovosť likviduje rast kariéry.

Každý človek má prideleného anjela strážneho ako sústavného opatrovateľa. Je jedno, či je 
moslim, hinduista, kresťan, alebo ateista, každý človek je zverený sústavnej opatere jednej opatrovateľskej 
bytosti z archanjelského rádu Trónov - 24 hodín denne, 365 dní do roka, po desiatky životov. Je určite 
veľká škoda, keď služby vášho anjela strážcu nevyužívate, lebo je tu stále a môže zlepšiť kvalitu vášho 
života 10 a viacnásobne. Podmienkou komunikácie je vnútorná práca s modlitbou, meditáciou, 
sebaanalýzou, pokúšať sa žiť dobre, pravdivo a otvárať sa vnútornému dialógu – teda utišovať hluk 
myšlienok a načúvať svojho „poradcu“.  Veľkým pomocníkom je pravidelné čítanie Nového Zákona, kde sú 
obsiahnuté prakticky nielen etické zásady, ale aj dôležité manažérske a marketingové pravidlá pre prácu so 
sebou aj okolím. 

Keďže vo vnútri každého človeka funguje aj diabol, ktorý hovorí ľúbivo, zreteľnejšie a hlasnejšie, je 
dôležité naučiť sa rozlišovať, kto je kto. A bez čítania Nového Zákona a inšpirovaných knižiek to 
rozpoznávanie hlavne zozačiatku býva ťažké. V bežnom živote materialistu práve diabol podporuje 
egoizmus, sebalásku, manipuluje životom človeka a stojí za mnohými rozhodnutiami, ktorými človeka 
zavedie na scestie a do otroctva stresu a strachu.

Možno je niekto šetrný na financie, zvážte ako by ste ocenili prácu svojho anjela, z ktorého si 
konzument, ignorant urobil poskoka? Ako je možné ohodnotiť obetavého, vysokokvalifikovaného 
pomocníka, ktorý dáva všetko, a nedostáva nič? Keď priemerný človek má IQ 100 – 120, anjel strážny má 
IQ 300 a viac, a možnosť sústavného prístupu do najvzácnejších poznatkov kroniky AKÁŠE. 

Za mesiac činnosti vysoko kvalifikovaného, osobného, milujúceho anjelského poradcu, pri jeho práci 
24 hodín deň aj noc, teda na 3 smeny, včítane sobôt a nediel, by si mohol podľa bežných ekonomických taríf 
účtovať minimálne 3x5000 €/ mesiac. 

Pre obyčajného veriaceho človeka je takéto priateľstvo a pomoc nevyčísliteľná, lebo mu v podstate 
pri znalosti čítania vnútorných aj vonkajších symbolov – anjelských listov - umožňuje žiť bez chýb, strát, či 
zlyhaní.

Pozrime na ročné náklady – poradenstva, opory a nonstop dohľadu anjela strážneho: 

        15000 € x 12 mes = 180 tis € / rok x 72 rokov (priemerná dĺžka života mužov v SR) = 12,9 miliónov €

Mnohí skutočne veriaci kresťania využívajú aj „vyššie okruhy“ poradcov a pomocníkov (archanjelov 
a svätcov), ktorých služby sú nevyčísliteľné (opora v núdzi, uzdravenia z ťažkých chorôb, útecha, uzdravenie 
z drogovej závislosti, vyliečenie z rakoviny, záchrana života pri autonehode...prevencia nehôd a úrazov...). 
Podobne ako je nevyčísliteľné pohladenie a objatie dieťaťa, vnúčaťa, partnera / partnerky, láska matky, otca, 
babky, či pochvala od človeka, ktorého si vážime... alebo napríklad hodnota starobylých umeleckých diel, 
napríklad obraz Martina Benku za 180 tis. €, alebo Leonardo da Vinci -  Mona Líza za 100 mil.€... 

Život každého človeka môžeme prirovnať k roli herca v monumentálnom veľkofilme / dráme / 
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muzikále, môže si sám vybrať. Človek je v tomto filme hlavný herec, scenárista, režisér, často krát kulisár, 
kostymér a osvetľovač. Producentom je Hospodin, ktorý prostredníctvom svojich pomocníkov  - archanjelov, 
dozerá na scenár, prejavy, scény, plnenie odporúčaní, predpisov a pravidiel. 

Hospodin miluje veselých ľudí, dobrý vtip a rozmanitosť, ale súčasne aj dôslednú vernosť, 
úprimnosť a doťahovanie vecí, ktoré veľmi častokrát inšpiruje. Preto je dôležité pri meditáciach mať po 
ruke papier a pero, lebo tieto nápady sa veľmi rýchlo stratia a sú drahocenné. Možno práve kvôli iskrivému 
humoru, ktorý je taký vzácny, ako soľ,  je najvyšší archanjel všetkých archanjelov, rovnako vážený v 
najvyššom Nebi aj v najhlbšom pekla – archanjel smiechu a humoru.

Pripomeňme si, že film Quo vadis (2001) stál 18 mil. USD, Princezná na vlásku (2010) stála 260 
mil. USD a nikto z nás si nevie predstaviť, aké je herecké obsadenie „nášho“ filmu. Je však isté, že všetky 
scény z tohto filmu sú nahrávané a využívané – napríklad aj pre potreby poučenia a pre vašu novú 
inkarnáciu.

Každý život duchovnej duše je hneď po opustení vášho fyzického tela „zvážený a zmeraný“ podľa 
kvality vášho života, teda vášho duchovného srdca, ktoré zaznamenáva všetky vaše myšlienky, city, 
pohnútky, činy... Nič sa neskryje, aj tie najtemnejšie a najskrytejšie veci „vyplávajú“ na povrch. Pravidlá sú 
známe najmenej 2700 rokov a posledných 2000 rokov je známe, že z pravidiel Starého Zákona sa nič 
nevytratilo, len pre úprimného kajúcnika je možnosť využitia Milosti pre milosrdných.

Tieto predpisy a pravidlá uvádza napríklad  Biblia, alebo aj iné inšpirované texty, napríklad Edgara 
Cayce, Petra Danova,  Michaela Aivanhova, či Rudolfa Steinera. Ignorancia pravidiel a zákonov znamená 
navyšovanie dlžôb za porušenie pravidiel a zákonov a ich čiastočný, alebo aj plný prenos na potomkov. 

Takým základným pravidlom je: „Nerob druhým ľuďom to, čo nechceš aby robili tebe.“  Iné 
„účtovnícke“ pravidlo hovorí, že sa dlžoby platia do posledného haliera a že evidencia všetkého je 
mimoriadne dôsledná – až taká, že sú nám spočítané všetky vlasy na hlave. Duchovná veda upozorňuje, 
že každý má presnú evidenciu svojich „účtov“ na hrote duchovného srdca, ktoré vždy zostane vašou 
neoddeliteľnou súčasťou počas celého života, a táto „účtovná kniha“ vás bude sprevádzať aj do vyšších 
dimenzií podľa vibrácií vášho biopola. 

Vyššie uvedené výpočty sú príkladom nákladov na život pre finančne / ekonomicky materiálne 
závislých ľudí, ktorí sa na všetko potrebujú pozerať cez peniaze. Z fyzikálneho hľadiska je hmotný svet 
okolo nás len vibrácia elektromagnetického žiarenia, videnie klamstva zraku. Na točiacom sa bicyklovom 
kolese nevidíte výpleť špíc, len keď bicykel zastane. Aj v hmote vidíme len vibrácie atómov, ktoré sa 
skladajú hlavne z prázdneho priestoru medzi elektrónmi. Vidíme, čo nás naučili vidieť rodičia a realita 
zväčša úplne uniká. „Skutočne vidíme len srdcom“ hovorí malý princ Saint de Exupériho...

Majster Ramakrišna, jeden zo skutočne prvých, praktických ekumenistov sveta, o takýchto počtoch 
povedal podobenstvo: „Za vysokým múrom je sad s chutným ovocím.“ A pýta sa: „Kto je múdry – ten, 
ktorý spočítava stromy a ovocie na nich, alebo ten, ktorý pôjde za majiteľom sadu, zoznámi a spriatelí 
sa s ním, a naje sa z tohto výborného ovocia?“

Pán Ježiš Kristus v Novom Zákone poukazuje na potrebu vybrať si hodnotovú kvalitu života 
pred mejetníctvom, lebo kto si chce zachovať svoj „materiálny život“, tak ho stratí. 

Zopakujeme určité poznatky Duchovnej vedy, ktoré sme v našich vedeckých štúdiach už uviedli, a 
ktoré pomôžu pochopiť širšie a hlbšie súvislosti. Tieto poznatky postulujú všetky náboženstvá, alebo dobré 
filozofické systémy, napríklad budhizmus, alebo iniciačné poznatky mudrcov tzv. primitívnych  národov. 
Potvrdzujú ich tisícky skúseností NDE  (Near Death Experience vedcov, vojakov, lekárov, 
podnikateľov...), ktoré vďaka vyspelej medicíne zaznamenávajú všetky kliniky sveta. Aj keď sa detaily 
svedectiev líšia, lebo formulácie svedkov sú dané ich duchovnou úrovňou, kultúrou etnika, či vzdelaním, 
všetky vykazujú podobné odkazy na existenciu duše človeka po fyzickej smrti, na existenciu paralelných 
dimenzií, v ktorých ľudia pokračujú vo svojom živote naďalej. Občas sa vyskytli aj svedectvá pekiel, ktoré 
ľudí zažívajúcich klinickú smrť tak vydesili, že po „návrate“ späť do hmotného tela radikálne zmenili svoj 
životný štýl. 

Ja sám som zažil 4 klinické smrti. Pri prvej klinickej smrti som videl anjela smrti a jeho pomocníka, 
ako aj „spôsob jeho práce“ - teda perspektívu rastu na základe zmien svojho biopola.  Vesmírna Inteligencia, 
Boh, mi dal možnosť (bez osobného pričinenia, ako dar poznania) nahliadnuť do vedľajšej dimenzie, v ktorej 
som stretol môjho učiteľa ako robotníka žijúceho na ubytovni, ktorý v tom období už na Zemi v hmotnom 
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tele nežil. Na Zemi bol intelektuál -  učiteľ fyziky na Základnej škole v Košiciach. Stretol som tam aj iných 
priateľov a známych – vrstovníkov, v odlišných profesiách ako som ich stretával v bežnom pozemskom 
živote, ale výzorom aj povahou rovnakých. Návrat do tela pripomínal predlžovanie zmluvy v banke, akoby 
vystavenie určitého kreditu na dobu určitú. 

Predovšetkým je dôležité pochopiť, že človek je viacdimenzionálna, viaczložková  bytosť. Každý 
človek má hmotné, vitálne, citové, mentálne a duchovné telo, ktoré vytváral a „pestoval“ v minulých 
životoch. Sídlo skutočného ega človeka, Nadja, je práve v jeho duchovnom tele. Každé telo má určité 
„vibračné rozpätie“ svojej existencie. Vyššie telá zahŕňajú vibrácie nižších tiel a všetky navzájom 
spolupracujú na základe kooperujúcej vitálnej energie. 

Pri narodení a raste sa postupne s vývojom dieťa „oblieka“ do jednotlivých tiel cca po 7 ročiach, až v 
cca v 21 rokoch dosahuje plnú inkarnáciu duchovnej duše do hmotného tela s funkčnými fyziologickými 
systémami s určitými karmickými, rodovými, alebo genetickými vplyvmi na základe presných akašických 
záznamov. Neexistuje žiadne pochybenie, alebo náhoda. V každej rastovej etape človeka sú presné evidencie 
„účtovných“ výkazov, tokov alebo blokov energií, vlastných aj cudzích. 

V týchto telách, zdanlivo len vo fyzickom článku, človek žije v súčasnom hmotnom svete. Po 
„vyzlečení“ sa z nižších tiel (počas spánku = malej smrti, alebo fyzickej smrti hmotného tela) sa ocitá v 
jemnejších svetoch - vyšších dimenziách, na základe kvality prežitého života.  Jestvujúci život by mal byť 
lepší, krajší a múdrejší ako životy predošlé. Cieľom vývoja človeka, jeho nesmrteľnej duchovnej duše,  je 
stať sa anjelskou bytosťou. 

Je dôležité, aby dieťa vyrastalo správne, čo pri dnešnej polofunkčnej rodine a materiálnom 
smerovaní školstva prináša vážne energetické a psychologicko sociálne bloky. Práve svetové hnutie 
skautingu, dnes viac ako 110 ročné, svojim rovesníckym, prírodným, romantickým a športovým prístupom, 
môže napomôcť vyrovnávať tieto energetické bloky, harmonizovať psychiku a sociálne cítenie, zlepšiť 
fyzickú kondíciu, ktoré inak poznačia mladý organizmus na celý život. 

Reinkarnácia ako spôsob spätného účtovania,  je pre autora článku reálny fakt, pretože počas svojich 
duchovných zážitkov videl aj  svoje minulé životy. Znovuzrodzovanie je psychologicko – sociálny zákon 
vyrovnávania psychomentálnych energií a je rovnako reálny ako hociktorý termodynamický, 
fyzikálne mechanický, alebo chemický zákon. Reinkarnácia patrí do poznania Duchovnej vedy, ale malo 
by sa s ním pracovať v psychiatrii, v medicíne, v etnografii, antropológii, alebo v historických vedách, či 
klimatológii... Bez tohto zákona by sme len ťažko mohli chápať mnohé súvislosti – napríklad vznik ťažkých 
chorôb dieťaťa, „náhodné“ úrazy, psychológiu osoby, etnografiu a štruktúru národov, narastajúce moderné 
tzv. civilizačné choroby, alebo aj narastajúce klimatické poruchy, ktorých sme dnes v našom okolí svedkami. 

Podobne ako osoba by mala v každej novej inkarnácii zaznamenávať určitý vývoj duchovnej duše, aj 
jednotlivé národy, či ľudstvo, má svoje vývojové úlohy v rámci vývoja planéty Zem. Práve vyšší energetický 
stav moderného človeka s jeho vyššími priemetmi kumulácie týchto neharmonických energií spôsobuje 
dnešné klimatické poruchy, ako o tom pojednávajú naše knihy a články.

V kontexte vyššie uvedených poznatkov je možné chápať chorobu človeka ako indikáciu 
zamrznutia vo vývoji, alebo „zamrznutia vnútorných energií“, či nerovnováhu rôznych orgánov a 
životných systémov. Disharmónia poukazuje na potrebu obnovenia harmónie, ktoré na hrubohmotnej úrovni 
symbolizujú archetypy dôležitých častí bytosti celostného človeka. Takto napríklad problémy s ľadvinami 
ukazujú na kvalitu partnerských vzťahov, horné kĺby paží ukazujú na kvalitu komunikácie medzi partnermi 
(problémy v komunikácii môžu viesť až k znehybneniu – zamrznutiu pohyblivosti ramena), alebo astma na 
problémy s komunikáciou s Nadja, ktorá pramení z minulých inkarnácií... V prípade kresťanského života sa 
môžu negatívne energie psychiky nulovať, v prípade ateistického postoja však kumulácia môže ohroziť 
zdravie osoby, alebo „prieraz“ vo forme katastrofy, napríklad prietrže, víchrice, či krupobytia,,,

Vďaka prácam Carla Gustava Junga a jeho nasledovníkov moderná psychológia / psychiatria / 
medicína pokročila pri šírení  a chápaní  poznatkov Duchovnej vedy. Symbolika a archetypy sú jazykom 
spirituality, jazykom anjela strážneho, alebo Ducha svätého, ktorými sa človek môže dopracovať k hlbšiemu 
poznaniu svojej bytosti, k rozlúšteniu hádaniek života, ktoré musí dekódovať a „účtovne“ vyrovnať. 

Podľa Duchovnej vedy v súčasnosti ľudstvo žije v archetypálnych cykloch 4 – 4 – 5. Mnoho ľudí 
však ešte žije primitivizmus 3. cyklu. Iné vysoko vyvinutí ľudia nad úroveň 5 prišli na planétu Zem, aby jej 
pomohli, a pritom zažili / spoznali jej mimoriadne ťažké karmické podmienky. 
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Aj poznanie svojich energetických blokov a svojej úrovne patrí do duchovného účtovníctva. V rámci 
duchovného progresu sa niektoré etapy mohli preskočiť, ale pokračovanie duchovného rastu do vyšších 
dimenzií musí byť aspoň čiastočne vyriešené, aby ste mohli pokračovať v pokroku hore, alebo pomoci 
svojim blízkym na Zemi.

Podobne ako v prevodovke auta musia byť kompletné všetky ozubené prevody, aby auto mohlo byť 
funkčné, aj duchovná úroveň človeka by mala byť komplexne vyladená.

Planéta Zem v posledných desaťročiach stále častejšie vystavuje „účty - podlžnosti“ ľudstvu. Či sú to 
vysoké, nevídané horúčavy, alebo záplavy ktoré zasiahli Európu (poddimenzia 1.1), alebo snehové búrky v 
USA, ale aj vo Veľkej Británii (poddimenzia 1.2), či dlhodobé suchá v Austrálii, alebo v Južnej Amerike... 
zapríčinili záhubu tisícok ľudských životov, zničenie ich príbytkov, sociálneho vybavenia a miliardové 
škody, ktoré sa budú vyrovnávať desiatky rokov. Psychické šoky a škody poznačili ľudí na celý život. Je 
možná prevencia a náprava, ako píšeme v našich štúdiach. 

Poznatky barónky Adelmy von Vay a prepojenie energetiky človeka s jednotlivými poddimenziami 
sú evidentné, aj keď si vyžadujú ďalšie štúdie a pozorovania. Kozmológia barónky Adelmy von Vay 
upozorňuje, že je viacero druhov magnetickej energie, podobne ako elektriny, ktoré sa pravdivá veda musí 
naučiť rozlišovať, pozorovať a hľadať súvislosti. Ignorancia súvislostí, povrchnosť prístupu a nedôslednosť 
voči pravdivým faktom vždy prinášali problémy a nie je nič horšie ako pýcha a suverenita pred Pravdou.

Záver

Veľká väčšina dnešných ľudí sa pozerá na okolitý svet cez financie. Tento článok je určený pre 
takýchto ľudí, ekonomicky závislých materialistov, ktorí si myslia, že finančnou analýzou môžu vyriešiť 
vážne rozhodnutia vo svojom živote. Avšak ako sme si uviedli na začiatku, pri všetkých svojich rozboroch 
stále zostávajú na úrovni 0,01% poznania súvislostí. Rozumná úvaha je pravdaže vždy dôležitá, ale je 
lepšie, keď sa rozhodnutie rovnako vie oprieť o svedomie, vieru, charakter, srdce, šťastie rodiny, 
priateľstvo a hlavne službu Najvyššiemu. Predsa len by malo viac ísť o životné šťastie rodiny, duchovný 
rast, ako o peniaze. 

Pokiaľ ste prišli k záveru, ako je nesmierne zaviazaný človek Vesmírnej Inteligencii - Bohu za dar 
hmotného tela, za „obyčajný“ nádych a výdych,  za jeden deň života, dokonca len za 1 hodinu života, a že 
stojí za to žiť plnšie, krajšie, vedomejšie a hodnotnejšie, článok splnil svoj cieľ. 

Jedlo je dnes nutnou súčasťou každého človeka, ale jeho návyky sa s dobou menia. Červené mäso sa 
nahrádza bielym, zelenina sa stala súčasťou detoxikácie, voda lieči. Odhad 5 € za jedlo je základný, pretože 
v spomalenom dýchaní  a predstave slnečnej energie, človek dostáva nielen uhlovodíky, tekutiny, bielkoviny 
a vhodné tuky, ale aj vitamíny, enzýmy, stopové prvky … optimálnu výživu bez škodlivín. Už samotná 
schopnosť spomaliť, stíšiť a prehĺbiť dýchanie a spojiť ho s vetou: „Len Božia Láska je Láska“, vám výrazne 
zlepší energetiku života a teda aj fyzické, psychické a mentálne zdravie.  Dôležité podrobnosti si môžete 
prečítať v kapitole o dýchaní v knihe P.Danova “Zdravie a choroba“ na web sirosa.sk. 

Príklady účtovníctva – nákladov za život hovoria, že každý človek je obdarovaný obrovskými 
milosťami, ktoré by si mal začať vážiť a viac využívať. 

V podobenstve Nového Zákona o márnotratnom synovi – Otec vracajúcemu sa synovi, ktorý 
premárnil svoj majetok, nič nevyčíta. Dokonca mu daruje svoje najlepšie oblečenie a prsteň. Syn sa vracia na 
hospodárstvo, kde sa  pestujú obilniny, stromy, vinič a  pasú stáda. Podobne ako evanjelisti a prenesene celá 
cirkev bola misijne pozvaná k žatve, zberu úrody, k paseniu stáda, napríklad zodpovednému postoju k 
rodine.  Dobrý pastier chráni ovce pred vlkmi a nádenníkmi, ktorí by stádo radi využili na „strihanie vlny“, 
teda na zneužitie moci a obohacovanie. Takto poznáte tzv.učiteľov, ktorí „vystavujú účty“, zatiaľ čo skutočný 
učiteľ pôsobí šíriac dobro pre všetkých, ktorí o to požiadajú. Vypočutie vždy záleží od karmy, Milosti 
ZHORA, lebo v skutočnosti tu v duálnom svete, človek nič nevlastní, všetko má len prepožičané. 

Je veľký dar dostať vieru v detstve a vyrastať v nej. Tento veľký poklad je dôležité si držať. Môžu 
prísť prekážky, zvody, búrky, alebo aj vážne problémy, ktoré dobre zasadenej a žitej viere dávajú stabilitu. Zo 
zdanlivo neviditeľných psychických a noetických vibrácií sa stávajú rovnako hmatateľné, evidentné 
skutočnosti, ako tie z pozemského sveta. Tieto nové  dary – nové získané talenty už zostávajú človeku 
natrvalo. Podobne ako dobrá rodina, dobrý priateľ či  priateľka sú vzťahy na veky vekov, ktoré vám nikto 
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nemôže vziať, pretože si ich prenášate do vyšších svetov, alebo do budúcnosti. Priateľstvo a láska sa nikdy 
nestrácajú.

Každý z nás, ktorí sa nesmelo obracia k Pánovi o Jeho Milosť a Milosrdenstvo, má jedinečné 
povolanie, podľa smerovania pomoci a služby, sily viery a zbožnosti, otvorenosti a dobroty svojho života k 
volaniu a prosbe o rast v spiritualite. Je dôležité, aby sa Pán a Matka Božia stali skutočne uholnými kameňmi 
praktickej existencie pokroku človeka, ktoré jediné vnášajú spoľahlivý prvok radosti a šťastia do plnosti 
bytia človeka. Od človeka záleží, aby išiel  mimo rámec konzumu prasiatka, krtkovania a robenia zásob, 
iskrenia márnivých pozlátok,  alebo sa vedel zriecť štekania a útokom vlka = dedičstva zotrvačnosti 
personality z minulých životov. 

Dnešný človek si zamenil, hlavne z neznalosti pravdy o svojej podstate výchovou rodičov / školy, 
skutočný život za „imidž“ – za pretvárku. Je dobré sa zobudiť, kým vás nezobudí utrpenie krachu. Krachnúť 
môže zdravie, vzťah, alebo majetok. Myslíte, že potrebujete predvádzať „lacné trblietky“: značkové šaty, 
topánky, auto, módna dovolenka, extrémne výstrelky v správaní či v móde, naháňať preteky v sebazničení 
alkoholom, drogami alebo rýchlou jazdou, čo človeka môžu pomerne rýchlo vyradiť na vedľajšiu koľaj – na 
invaliditu, až sebazničenie? Pred kým? Pred ľahostajným okolím?

Príkladov pochabého správania sa tzv. celebrít, hviezd,  hviezdičiek, alebo aj nešťastia ich detí,  je 
dosť. Biblia priamo pripomína, že „účet  / hriech voči Duchu Svätému“ sa neodpúšťa. Najťažším „hriechom“ 
je smilstvo, ktorý priamo ohrozuje duchovnú dušu človeka a zamrazuje jeho vývoj. Už myšlienka, teda výboj 
biopola človeka, zabíja energetiku duchovného srdca, vlastný pokrok a psychické zdravie!!! Naopak sú dary 
Ducha, o ktoré je možné usilovať a prosiť (Izajáš 11,2) – dar poznania, porozumenie, múdrosti, rady, Božej 
bázne, sily = moci = autority opierajúcej sa o vyššie vlastnosti. 

Práve kvôli sile rodičovských inštinktov indická cesta odporúčala ísť na spiritualitu vo vyššom veku, 
keď boli v dobrom manželstve deti vychované do samostatnosti. Kresťanstvo ide ďalej, lebo manželstvo 
povýšilo na sviatosť. Manželstvo je súčasťou prípravy – duchovného anjelského rastu  v službe a radosti. V 
dobrom, vernom, úprimnom manželstve sú práve kvôli poznatku reinkarnácie prijímané všetky deti, lebo deti 
prichádzajú z požehnania Duchom svätým a prinášajú veľa radosti. Matka Tereza píše o nádherných 
zážitkoch, ktoré priniesli postihnuté deti... Keď obaja manželia prinášajú do spoločného života 60%, také 
manželstvo požehnáva Boh. Pozývajte do svojho života čo najčastejšie Krista i Pannu Máriu, a otvárajte 
myseľ vašich detí k anjelovi strážnemu pre pomoc do nášho nebezpečného sveta.

Plnosť šťastia a radosti nemôže prichádzať do smradľavej vody lži svedomia a pokriveného 
vnímania srdca. Božie kritéria sú dôležitejšie ako mienka „demokratického odhlasovania lži a pretvárky“. 
Pravdu predsa nemôžete odhlasovať verejnou mienkou, pretože Pravda je zlatý argument, ktorý hovorí silou 
svojej duchovnej rýdzosti a hlasom svedomia opierajúcej sa Vesmírny Zákon. Ako chcete odhlasovať, že 
reinkarnácia neplatí a karmický zákon príčiny a následku je podvod? Odhlasujete si číslo svojich topánok?

Barónka Adelma von Vay upozorňuje, aké nebezpečné sú osobné, alebo aj kolektívne vibrácie pre 
kvalitu zdravia osoby, ale aj národa. Napríklad vibrácie filmu šíriaceho ateizmus, alebo zvrhnuté 
ľudské chúťky hľadajúce povrchnú slávu extrému zneužívania živočíšneho pudu pre peniaze. Práve 
takéto energetické vibrácie v svojom dôsledku spôsobili v marci v roku 2010 výbuch islandskej sopky 
Eyjakjallajokull, ktorý spôsobil chaos v celej európskej, ba až svetovej leteckej doprave. Vo svojich 
článkoch a knihách – štúdiach podložených výpočtami sú dôkazné súvislosti.  Stačí kumulácia vibrácií 
biopolí nekoľko tisíc ľudí, alebo ľudí s magnetickou vibráciou biopola, ktorá je silnejšia ako u bežného 
človeka, a spustí sa katastrofa. 

Je na každom človeku, aby sa správal zodpovedne, podobne ako je dôležité, aby politici a vedci 
začali systematické výskumy energetických zákonitostí, ktoré tak výrazne poznačujú chorobami a 
epidémiami, či  síliacimi katastrofami dnešné ľudstvo . 

Na web sirosa.sk sú dostupné štúdie, články a viaceré knižné tituly  Duchovnej vedy, napríklad aj 
kozmológia barónky Adelmy von Vay, alebo duchovné rady majstra P.Danova v jeho Besedách. Dnes je k 
dispozícii veľa kvalitnej literatúry. Opakované čítanie Nového Zákona vám však prinesie schopnosť otvoriť 
sa daru rady Ducha svätého a pochopenia súvislostí rozlišovania tzv. maličkostí intuíciou a inšpiráciou - 
zlepšenia kvality vášho života z 25% na 65% až 700%. 

V Michalovciach  27.5.2019
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