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Predhovor
Veľmi si vážim oslovenie autora o napísanie predhovoru ku knihe
O klimatických a iných premenách. Predkladaná kniha svojou
jedinečnosťou predbehla svoju dobu. Prináša veľmi hutný pohľad na
prepojenie všetkých článkov človeka so svetom okolo nás a následnom
vplyve prostredia, v ktorom žijeme, na nás ako ľudské bytosti.
Táto doba je dobou nesmierneho množstva informácií. Každý deň
si kedykoľvek a odkiaľkoľvek, ak máme prístup k internetu, môžeme
vyhľadať a pozrieť, aké bude počasie kdekoľvek na zemi. Sme
"informovaní" o tom, kde bude dážď, slnko, vietor. Technika nás
pomaly ale isto, ak jej to dovolíme, vytláča do úlohy akéhosi
"mudrca", ktorý vie, ako bude zajtra a nasledujúce dni. Málo si pri tom
uvedomujeme, že sledujeme iba výsledok a pravdepodobnosť vývoja
počasia vytvorený počítačmi.
Dnešný človek stráca schopnosť, ktorú mali naši predkovia.
Schopnosť intuície a naladenia sa na prírodu a z jej pozorovania vedieť
predpovedať počasie a zmeny vo svojom okolí.
V minulosti si každý uvedomoval, že sme súčasťou jedného celku
a že celá príroda, ktorú vnímame ako niečo mimo seba, je s nami
priamo prepojená a že záleží na našom postoji, či s prírodou budeme
bojovať, alebo harmonicky nažívať.
A práve táto kniha O klimatických a iných premenách veľmi
komplexne pojednáva o prepojení človeka s prírodou a vesmírom.
Slovo, alebo pojem biopole, sa vynára v úplne inom vzťahu k človeku
a okoliu, aký sme boli doposiaľ ochotní vnímať. Vynára sa tu určitá
miera zodpovednosti nielen voči sebe, ale aj vo vzťahu k prírodnej ríši
a jej zákonom. O tom, ako naše myslenie, cítenie a konanie nezasahuje
iba nás samých a ľudí okolo nás. Ale že spôsob akým žijeme, spôsob
akým myslíme a konáme, má dosah na oveľa širšie oblasti, ako si
pripúšťame. Choroby, klimatické zmeny, extrémy v počasí a ďalšie
nepríjemné udalosti a katastrofy sú odpoveďou na určitý typ správania.

5

Po prečítaní tejto knihy som vnímal potrebu prehodnotenia svojho
myslenia, cítenia a správania. A o potrebe nájsť optimálny a
harmonický spôsob života vo vzťahu k sebe, k rodine, k výchove detí,
vzťahu k priateľom a ľuďom okolo seba a k spoločnosti.
Hlboko si uvedomujem, že chyby a správne návyky, hodnoty,
ktoré získava dieťa už od svojho narodenia, môžu ovplyvniť nielen jeho
vývoj a vývoj rodiny a spoločnosti, ale priamo zasahujú aj do
inteligencie prírody a správaniu sa prírody voči nám. Prvky ako úcta
voči živému okolo nás, pestovanie zbožnosti a harmónie, je potrebné
dennodenne zapájať do života. Nastala doba, kedy je potrebné, aby
každý individuálne prevzal zodpovednosť za svoje myslenie, konanie a
správanie.
Zmena spoločnosti sa nedá robiť "zhora". Boli sme zvyknutí, že
sa nám povie, ako máme žiť, myslieť a konať. Dnes je táto
zodpovednosť za náš vývoj daná každému človeku, ktorý je ochotný
túto výzvu prijať a je ochotný prácou na sebe vytvárať harmonické
prostredie v sebe samom a vo svojom okolí.
Som presvedčený, že táto kniha sa pre mnohých stane podnetom a
inšpiráciu v hľadaní odpovedí na nevyriešené otázky. Zároveň môže
slúžiť ako návod na uskutočnenie reálnych krokov a postupov pri
hľadaní optimálneho a trvale udržateľného vývoja osobnosti, komunity
a ľudstva. Prináša pohľady, námety a možné postupy na harmonický
rozvoj človeka.
Ing. Milan Balent Novák, environmentalista, tréner, záhradný architekt
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Predhovor k druhému vydaniu
Najlepšia reklama pre vedeckú štúdiu je overená prax. Kto
si prečítal slovenské vydanie knihy, vie, že sa jedná o náčrt štúdie
o energetickom prepojení medzi biopolom ľudského myslenia
a vedľajšími, jemnými, energetickými dimenziami Zeme. Každá
z prvých troch vedľajších dimenzií je charakterizovaná určitými
vážnymi poruchami počasia, alebo geomorfologickými
poruchami, ktoré sa môžu preniesť do našej dimenzie. Môžu, ale
samozrejme nemusia, to záleží od ľudí.
V prípade vydania knihy je možné potvrdiť, že asi mesiac
po vydaní, keď predpokladám, že knihu zakúpilo a prečítalo viac
ako 100 čitateľov, počasie predovšetkým nášho východného
regiónu sa výrazne zmenilo.
Predpovede renomovaného meteorológa Ing. Jurčoviča,
ktorý často vystupuje v televízii i v rozhlase, hovorili o veľmi
teplej, suchej jeseni, ktorá bola predtým už niekoľko rokov temer
samozrejmosťou. Namiesto toho sa však dostavilo typicky
jesenné počasie, ktoré je v našej severnej zemepisnej šírke vo
vnútrozemí normálne. Dostavili sa výrazne chladnejšie noci,
ranné hmly, dni sa taktiež výraznejšie ochladili. Po dlhodobom
suchu prišli výdatné zrážky, ktoré postupne doplnili celoročný
dažďový deficit.
Náhoda? Autor knihy si myslí, že realita potvrdzuje
teoretické predpoklady, ktoré sú načrtnuté v knihe. Toto
svedectvo neberieme na ľahkú váhu, pretože ukazuje na určité
minimálne štatistické počty ľudí, ktorí zmenili svoj etický postoj
a teda zaručuje lepšie poznanie so stabilnejším biopolom
obyvateľov regiónu a harmonické smerovanie spoločnosti.
Autor knihy, Michalovce, SR, 18.12.2015
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Úvod
Stráž svoje myšlienky,
sú začiatkom tvojich skutkov.
Čínske príslovie
To, čo dostávali naši dávni predkovia ako intuitívne inšpirácie
a výnimočnú prax, vďaka čomu sa vytvorili stavebné a technické diela,
nad ktorými aj dnešná technika krúti s údivom hlavou (presné obrovské
kamenné bloky Tiahuanaco, Pumapunka, Bolívia, rôzne iné stavby
v Strednej a Južnej Amerike, katedrálne chrámy vo Francúzsku,
Taliansku, Anglicku), by mala dnešná veda spoznávať a na vyššej
úrovni realizovať.
Tieto prastaré i novšie stavby popri tom nesú aj pečať
posolstva, mystérií a umeleckého zámeru, čo sa dnešná veda a technika
majú naučiť. Zatiaľ sa naše monumentálne stavby pyšnia rôznymi
typmi kociek, kvádrov, ihlanov a stĺpov... čo ako symbol dnešnej
civilizácie neznie veľmi hrdo.
Ľudstvo dostávalo priebežne dôležité informácie, ale v tom
zhone akoby zabudlo na potrebu vracať sa k múdrosti predkov. Nie sú
tu len archeologické vykopávky, umelecké diela napríklad gréckych
sochárov a stredovekých či flámskych maliarov, ktoré sa skúmajú a
„preosievajú“. Sú tu aj poklady filozofov, mystikov, prorokov..., ktoré
by mala dnešná veda začať detailne skúmať. Aké klenoty a poklady by
dnešná veda vedela „vydolovať“ napríklad z múdrosti sv. Hildegardy
z Bingenu, autorky prvej psychosomatickej medicíny? Podobným
pokladom je aj život a dielo barónky Adelmy von Vay, na základe
ktorej vznikla aj táto vedecká štúdia. Dnešný moderný výskumník musí
začať spájať vedu s náboženstvom a umením. Faktografiu vedy,
náboženskú pokoru a intuíciu, cit pre umeleckú harmóniu pravdy
Kozmu. To sa dnes musíme naučiť...
Multidimenzionálnosť vesmíru je pre každého kvantového
fyzika reálna vec, ale ľudia ešte neurobili ani prvý krok, aby tieto
vedľajšie dimenzie začali skúmať. Hľadajú sa vzdialené galaxie, skúma
sa výskyt a vlastnosti rôznych planét a vznik vesmíru, ale skutočne
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dôležité „susedské“ lokality našej dimenzie sa ignorujú. Zásadným
problémom dnešnej vedy je ignorancia, sebectvo a pýcha.
Barónka Adelma von Vay dostávala množstvo vedeckých
informácií prostredníctvom tzv. „channelingu“ prostredníctvom anjelov
(vyspelých duchovných bytostí) z vedľajšej dimenzie. Aj keď táto
metóda dnes nie je veľmi uznávaná, prostredníctvom inšpirácie
dochádzalo a dochádza ku prenosu cenných informácií práve touto
ťažko pochopiteľnou cestou bežnou v umeleckých / vedeckých
kruhoch. Hudobní skladatelia W.A. Mozart, J.S.Bach, alebo aj rôzni
spisovatelia J. Vitale, A.Loyde, alebo aj vedci, vynálezcovia a lekári
napr. G.J. Mendel, F.A. Kekule, N. Tesla, Brian L.Weiss, E. Alexander
dostávali a dostávajú dôležité podnety, ba aj celé práce (komplety
teórií) touto cestou.
Takže barónka Adelma von Vay nielen že stála pri zrode
modernej fyziky, kozmológie, celostnej medicíny..., sociológie, ale
taktiež načrtla aj základy celostnej klimatológie v období 19.storočia,
kedy žila a poriadne predbehla vývoj vedy. V skutočnosti až dnes, keď
sa stále viac hovorí o psychosomatickej medicíne a o lepšom chápaní
rôznych síl a vplyve vibrácií na život človeka (röntgenové žiarenie,
rádioaktívne žiarenie, liečivé účinky žiarenia na prekrvenie... ) je
človek schopný pochopiť a vidieť súvislosti, ktoré tu boli načrtnuté.
Až moderná veda je schopná lepšie vnímať súvislosti
psychologickej konštitúcie človeka vďaka prácam C.G.Junga a jeho
nasledovníkov v prepojení na prírodu cez archetypy. Súčasne však je
dôležité vidieť aj moderné výskumy v oblasti kvantovej fyziky, oblasti
rezonancie, alebo aj výrazné deformácie geomagnetického poľa Zeme
a posunutia jej frekvencie a potreba hľadať príčiny.
Práve pri skúmaní týchto archetypov a hlbšieho dekódovania
znamení sa objavujú skutočnosti, ktoré dnešné ľudstvo môže dostať z
vážnej šlamastiky. Práve hlbším poznaním človeka, jeho jemných,
neviditeľných síl (osobného biopola), ktoré sú však znásobené
stovkami tisíc a miliónmi biopolí skupiny národa, dochádza ku
prejavom, ktoré pozorujeme okolo seba. Mnohé z nich samozrejme
podliehajú známym fyzikálnym, chemickým, biofyzikálnym,
biochemickým, biologickým, geomorfologickým... prírodovedeckým
zákonitostiam, ale niektoré je potrebné skúmať práve metódou
gigapočetností v priemete na výskyt krízových situácií.
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Jednou z dôležitých poznatkov modernej kvantovej fyziky je
multidimenzionálnosť kozmu, to znamená, že vedľa seba existuje
mnoho paralelných dimenzií, o ktorých sa predpokladá, že existujú
prepojenia tzv. červými dierami. Je dôležité uvažovať aj o iných dosiaľ
neznámych silách a energiách, ktoré dosiaľ prírodoveda nepozná. Ku
tým je možné priradiť aj biopole človeka, ktoré je v súčasnosti na hrane
poznateľnosti a odporúča sa mu venovať vyššiu bádateľskú pozornosť.
Vibrácia pozitívnej energie človeka má fyzikálne
informatizačný charakter. Zvuk môže intenzitou a decibelmi ničiť, ale
pekný spev a dobré slovo vie získavať priazeň a liečiť. Podobne aj
biopole nie je úplne neznámy jav vďaka Kirlianovym fotografiám, ale
aj rôznym výskumom napríklad chemika Dr. Rudolfa Hauschka (1891,
1969). Max Planck, zakladateľ kvantovej fyziky povedal „Duch je
skutočný základ všetkej hmoty, skutočnosti, pravé bytie.“
Vrátime sa k argumentom dvetisíc rokov naspäť, keď Pán
povedal svojim učeníkom: „Mám iné príbytky a mám iné stáda...“ (Jn
14,2) ...“uholným kameňom je sám Ježiš Kristus, na ktorom stavanie,
pospájané, rastie v chrám svätý v Pánovi a na ktorom aj vy budete
v duchu spoluzbudovaní v príbytok Boží.“ (Ef 2, 21-22). Rovnako si
pripomeňme obrazy vinice a nehodných sluhov (Mar 12,2, Luk 20,10),
ktoré by ľudstvo malo začať brať vážne.
V týchto slovách sú odporúčania na vylaďovanie sa na
pozitívne energie Pána a upozornenie, že sa v kozme / na Zemi
uskutočňuje nejaká výstavba, pestovanie, prestavba, spolu prepájanie.
Písmo nemá len vieroučný, ale hlavne praktický a poučný dopad –
osobný, výučbový, aplikačný, krajinný, štátny, aj kontinentálny.
Sme v čase, kedy je potrebné spájať poznatky viery s vedou
a s praxou. Už dnes sú straty spôsobené nechápavosťou ľudstva, teda že
sa zúčastňuje na akomsi Božom Pláne, obrovské – požiare, záplavy,
hurikány, výbuchy sopiek, informatizačné, energetické výpadky sietí
vplyvom snehových kalamít na miestach, kde nič podobné predtým
neexistovalo!!! Treba hľadať súvislosti a pýtať sa a bádať, aký je tento
Plán. Ponoriť sa do mora minulosti a obohatení perlou poznania zlepšiť
prítomnosť a vyhliadky do budúcnosti.
Hurikány sa postupne začínajú vyskytovať v Európe,
v Amerike stúpa ich častosť aj sila a mali by sme sa vyhovárať na
nejaký nedefinovateľný impulz „otepľovania“, keď množstvo iných
vedcov hovoria o blížiacej sa malej dobe ľadovej? Taktiež havárie
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lietadiel, autobusov, vlakov v podmienkach spoľahlivého, pravidelného
servisu nie sú náhodné, podobne ako výskyt tzv. civilizačných chorôb.
Bez varovania a bez možnosti predvídania tu dochádza ku
miliardovým národohospodárskym stratám, osobným aj rodinným
tragédiám tisícok ľudí.
Moderná veda napriek úžasnému počítačovému, meraciemu a
programovému vybaveniu však so svojim „predvídaním“ zväčša nič
nezmôže a je múdra až po údere nejakej katastrofy. Pozrime len na
strašné následky zemetrasenia v apríli 2015 v Nepále, dlhodobé sucho
v Austrálii, alebo storočné sucho v Česku.
Že by to všetko bola len náhoda?
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0.1 Dekódovanie príčin
Posledných 5500 rokov, známych ako historická, datovaná
civilizácia, sa stále niesla v znamení vojen, vykorisťovania slabších
mocnejšími. Bolo a je to stále obdobie ziskuchtivosti, podriadenosti
a kolonizácie národností, národov, obdobie otroctva.
Od úsvitu dejín však ľudia taktiež vedia o existencii duše
a potrebe jej kultivácie. Rôzne druhy mystérií pre niekoľkých
vyvolených ukazujú, že len niekoľko desiatok jedincov starého Egypta,
Grécka, Rímskej ríše... bolo zasväcovaných Pravde.
To sa zmenilo s príchodom Ježiša Krista. Už 2000 rokov
s príchodom kresťanstva ľudstvo poznáva, že človek nie je krvilačné
a pudové zviera, že nie je obyčajný tvor, ale že je dieťa Božie, ktoré má
nielen milovať, ale aj odpúšťať. Majetok stráca oproti bytiu dôležitosť.
Dôležitá sa stáva kvalita vedomia, frekvencia a sila biopola človeka,
ktoré poznáme ako faktor etiky. Stará Zmluva krvelačnosti bola pred
dvomi tisícročiami nahradená Novou Zmluvou lásky a milosti. Zákony
Univerza, Božie zákony, boli vložené do sŕdc, do ducha. Vonkajšie
zákony zvieraťa boli nahradené jemnými zákonmi vibrácií.
Príchodom kresťanstva sa staré mystéria mali stať dostupné
každému prostému človeku. Ľudstvo bolo upozornené, že sa menia
podmienky „hry vývoja ľudstva“. Bolo oznamované a šírené v rámci
dostupnosti civilizácií, že prichádza vek nového typu kráľovstva, kde
majú byť všetci rovní, kde má vládnuť porozumenie, priateľstvo, láska,
milosrdenstvo. Pravda bola zvestovaná primerane úrovni človeka.
Tu môžeme vidieť náčrt Božieho Plánu Stvorenia. Veľká scéna
pozemského sveta príchodu tejto náuky spočívala v príprave
predošlými náboženstvami, ale aj v historickej príprave. Genetická
príprava prebiehala prostredníctvom židovského národa, územná
príprava spočívala v rozšírení gréčtiny prostredníctvom Alexandra
Macedónskeho, prenos gréckej kultivovanosti postavený na rímskom
a byzantskom práve šírili Rímska a Byzantská kresťanská ríša.
Fyzikálne vedecká príprava bola uskutočňovaná rozvojom vedných
odborov na báze renesancie gréckeho poznania a obnovy umenia vo
všetkých jeho zložkách.
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Všetky kultúry sveta sa pripravovali na veľkolepý príchod
Pána, ukončenie starých časov násilia a postupná humanizácia života
ľudstva. Zjemňovaním spôsobu života, osvojením si legislatívnych,
obchodných, sociálnych a neskôr aj vedeckých pravidiel, ukončovania
násilia a vojen sa ľudstvo malo stať kvitnúcou záhradou lásky,
priateľstva, spolupráce, múdrosti a osobnej rozmanitosti umenia pri žití
a vnímaní progresu v službe civilizácii a mieru.
Súčasne ľudstvo bolo prostredníctvom Pána a jeho apoštolov
upozornené, že tento príchod bude postupný a nebadaný, ale výsledky
budú revolučné a prekvapivé. Dvetisíc rokov ľudstvo verilo a akoby sa
nič nedialo. Dnes sa dejú obrovské veci, ktoré zviditeľňujú príchod
tohto kráľovstva, ale ľudia starého kontinentu Európy a severnej
Ameriky zväčša stratili vieru, alebo sa stala formalitou.
Z historických, etnografických, psychologických aj sociálnych
prejavov vidíme, že kresťanstvo ešte nie je vo fáze zrelosti. Duchovní
učitelia hovoria, že kresťanstvo sa stane plnohodnotným náboženstvom
až okolo 3500 n.l., t.j. máme ešte stále 1500 rokov na jeho plné
pochopenie a zažitie. Ale aká bude kvalita tohto „zrenia“ ľudstva?
Chceme ísť cestou utrpenia, alebo poznania?
Jedným z dôležitých prejavov Kráľovstva Nebeského je
„uzdravovanie“ a konanie rôznych zázrakov, ktoré poukazujú na
potrebu zušľachťovania života človeka a jeho hlbšie poznanie. V tejto
oblasti dnešné ľudstvo vie viac o vonkajšej prírode, kozme, flóre,
faune, technike, ako o vnútri človeka, o jeho duchovnej duši. Táto
štúdia má prispieť k tomu, aby ľudstvo začalo brať vážne svedectvá
a proroctvá o moci, ale aj zodpovednosti človeka, ktorú dnešný človek
má. V 3.tisícročí dochádza k vyliatiu moci Ducha Pravdy ako pred 2
tisícmi rokmi.
Starý Zákon na mnohých miestach, v Žalmoch, v posolstvách
prorokov Mojžiša (5M 28,15-68) Izajáša (31), Ezechiela (18),
v Žalmoch upozorňuje na dôležitosť dodržiavania „pravidiel hry“ –
držanie vývoja človeka a ľudstva: „Bezbožníci sú ako plevy hnané
vetrom. Na súde bezbožní (egoisti) neobstoja... cesta bezbožníkov
(egoistov) vedie do záhuby.“ (Ž 1, 4-6). V preklade do fyzickej
terminológie to znamená: „Aké máš vibrácie srdca a mysle? Kmitajú
ako egoistické zvieratko, alebo ako pomáhajúca, ušľachtilá bytosť?“
Stolár milujúci svoje remeslo, farmár, kňaz, matka starajúca sa o deti,
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alebo aj robotník, či informatik sú takýmito ušľactilými bytosťami
radostne slúžiacimi dobru komunite.
Kto pozná Nový Zákon vie, že Ježiš Kristus spomína vo svojich
prejavoch počasie a stavebné nešťastia ako „príznaky“, podľa ktorých
múdri ľudia predvídajú budúcnosť. Pripomína v symboloch a obrazoch
potrebu pokánia pre všetkých – spravodlivých aj hriešnikov, ale aj o
potrebe sústavnej bdelosti a zapálenej lampy, symbol duchovnej
múdrosti, ktorý treba „pestovať“, udržiavať čistotu chrámu – osoby,
obce, krajiny...
Keď Pán nenachádza pripravených „hostí“, nevystavuje ich
trestom, ale vylúči ich zo svojho spoločenstva a nebezpečnému účinku
uholného kameňa. Pán Ježiš Kristus upozorňuje nielen na zborenie
hlavného židovského chrámu, ale aj na likvidáciu mesta Jeruzalem,
pokiaľ sa neustanoví náuka mieru, znášanlivosti, lásky, pravdy, čistoty
života. Samozrejme kto by počúval, keď jeho hlas nesprevádzalo
rinčanie zbraní, alebo trúbenie kráľovských heraldov?
Po stáročia ľudstvo malo iné problémy, zväčša vojenské
a dobyvačné, takže na vedu, umenie si nenachádzalo čas ani
prostriedky. Dnes je obdobie, kedy si na tieto výskumy musíme nájsť
čas a prostriedky a hľadať súvislosti sa javí ako existenčne dôležité.
Práve táto moc „moderného človeka“, jeho osobné biopole, je
podľa autora, na príčine mnohých katastrof a nešťastí, pretože ľudia
ignorovali a ignorujú závažné vedecké správy, ktoré dostali od 16. do
20.storočia a to ako od vedcov, tak aj od rôznych prorokov. Je to
súčasne výzva, aby sa skutočne začal pravý, široko podchytený
vedecký výskum súvislostí, ktoré je dnes možné lepšie spracovať
vďaka štatistickej evidencii chorôb, porúch, vyspelej informatike
a počítačom, ako kedykoľvek predtým.
Ako si vysvetliť stále väčší výskyt dnešných nezvládnuteľných
požiarov, tornád, zemetrasení, zosuvov pôdy? Podľa vedeckých správ
barónky Adelmy von Vay (životopis v prílohe) je táto príčina
jednoznačná a identifikovateľná. A podobne, ako to bolo so
starozákonným mestom Ninive, keď došlo k zvratu v správaní sa ľudí
obrovského mesta včítane panovníkovho dvora a nastalo pokánie –
zmena myslenia a správania masy ľudí, mesto Ninive bolo ušetrené
pred záhubou, zatiaľ čo mestá Sodoma a Gomora boli nepoučiteľné a
zlikvidované.

14

Dnešným vedcom sa nebudú páčiť prednesené argumenty, ale
nič to nezmení na pravde, že aj samotní vedci menia dôležité teórie
dakedy aj niekoľkokrát sa desaťročie. Prichádzajú nové fakty, nové
informácie a súvislosti a teória sa musí zmeniť, aby aspoň dočasne
mohla slúžiť ako dobrý vedecký nástroj pre pravdivé videnie
a predpovedanie udalostí rôznych javov sveta.
Pojem mentálneho znečisťovania životného prostredia už pre
dnešnú vedu nie je neznámy. Renomovaný plazmový fyzik Friedbert
Karger (1940) z Inštitútu Maxa Plancka, Mníchov, upozorňuje na
základe dlhodobých štúdií a pozorovaní na vplyvy mimo hmotnej
energie myšlienkových síl, ktoré neznečisťujú len biopole človeka
a jeho okolie, ale taktiež životné prostredie. Upozorňuje na to, že
podobne ako pri otrave spodných vôd jedovatými látkami k otravám
dochádza oveľa neskôr a na inom mieste, než došlo k znečisteniu.
Podobný efekt majú aj znečistenia myšlienkovými silami.
Nie všetky prírodné javy sú v dôsledku bežného procesu
fyzikálnych meteorologických zákonitostí planéty Zem. Mnohé
z týchto prejavov sú s vysokou pravdepodobnosťou produktom činnosti
človeka na úrovni jeho stále rastúceho energetického biopola, ktoré sa
znásobuje počtom účastníkov... podľa zákonitostí Duchovnej vedy,
ktoré sa samozrejme opierajú o známe fyzikálne zákony v širšom
ponímaní.
Existencia temnej hmoty vo vesmíre môže korešpondovať
práve s „uzávermi / vývodmi“ do nášho fyzického časopriestoru
a energetické prenosy neznámych energií spúšťajú na Zemi procesy,
ktorých nepatrnú časť – len povrch vidíme na odohrávajúcich sa
meteorologických, klimatických a zemských poruchách. Červie diery sa
vyskytujú pravdepodobne všade okolo nás a ľudstvo ich svojim
kvantitatívne aj kvalitatívne agresívne vzrastajúcim spôsobom otvára
a spúšťa jednu katastrofu za druhou. Príkladom môže byť napríklad
samovznietenie človeka, ktorý zhorí na prach behom pár minút a pritom
nezapáli horľavé predmety v blízkom okolí.
Samozrejme sú tu bežné prírodné meteorologické javy, cykly
ročných období, kolobehu vody, prirodzené prúdenie vetra,
vyparovania a zrážok... V predkladanej úvodnej štúdii sa zameriavame
na mimoriadne prejavy prírody, ktoré sa vymykajú bežným prírodným
javom, ktoré postihujú ľudskú populáciu hlavne počas posledných
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niekoľko sto rokov a hlavne intenzívne deštruktívne prejavy v
posledných desaťročiach.
Táto štúdia má poukázať na tieto súvzťažnosti a prispieť
k tomu, aby sa začal vážny a rozsiahly výskum javov, ktoré dnes
ohrozujú ľudstvo v jeho existenčnej podstate.
Prirodzene dôležité je určenie miesta, kde rôzne tie klimatické,
či geomorfologické pohromy udierajú. Platí tu zákon tzv.
„najslabšieho“ článku. Znamená to, že skutočný problém vznikajúci v
centrálnych oblastiach s vysokou hustotou obyvateľstva, vládnych
a rôznych miestach rozhodujúcich činností (obchodné, priemyselné,
vojenské... aktivity) sa premieta do oblastí s najvyššou chudobou,
s minimálnou priemyselnou, alebo poľnohospodárskou základňou. V
4.kapitule sú naznačené skryté väzby, ktoré by mali súvislosti objasniť.
Tento zákon na fyzikálnej úrovni zviditeľňuje rad zavesených
závaží – keď impulz hybnosti vznikajúci na prvom závaží sa postupne
premieta stále do nepatrného posunu ale intenzívneho hybného
momentu na ďalších závažiach a výrazne odskočí až posledné závažie.
Prečo to tak je? Podľa názoru autora to súvisí s karmickými
zákonmi Duchovnej vedy, ktoré by sa dnes mali začať naozaj hĺbkovo
skúmať, rovnako ako prejavy NDE (Near Death Experience –
skúsenosť zo zažitia blízkej smrti) a ďalšie javy inkarnácie duchovnej
duše pre hlbšie pochopenie interakcie viacdimenzionálneho človeka
k viacdimenzionálnemu Vesmíru.
Priemet do chorôb, ktoré sú taktiež súčasťou prenosu „silových
polí“, má individuálne rodový rozmer a dotýka sa priamo jednotlivcov
„vibrujúcich“ danými vlastnosťami, ktoré v jednotlivých sférach
popisujeme. Niekoľko častých karmických chorôb sa anylyzuje pri
príslušných dimenziách.
Multidimenzionálnosť Vesmíru je rovnako fakt, ako Božia
prítomnosť. Zákon rezonancie neplatí len pre fyziku, ale je to
univerzálny zákon, ktorý funguje podobne ako Zákon príťažlivosti.
Príťažlivosť nie je len gravitačná súvislosť, ale taktiež vzťah medzi
ľuďmi, ktorí súznia harmonicky , alebo sa odpudzujú, aj keď nevedia
prečo. Tento zákon „súznenia“ je taktiež definovaný Einsteinovou
teóriou relativity, o ktorej sa vedci domnievajú, že platí len na fyzikálne
javy. Súčasne to ukazuje, že je čas, aby sme začali uvažovať za
fyzikálne aj biopole človeka.
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Biopole človeka, ktoré je na rozhraní vnímateľnosti, tu existuje,
ale nie všetci ľudia sú schopní ho vnímať. Dnes ešte nejestvuje
prístrojové vybavenie, ktoré by toto biopole spoľahlivo zaznamenalo,
ale je možné predpokladať, že toto biopole má: rozmer veľkosti intenzity, ale aj kvalitu frekvencií – statických aj dynamických posunov
vibrácií od nižších k vyšším, pravidlá a zákonitosti, ktoré je potrebné
skúmať.
Odporúča sa prijať fakt, že nielen planéta ZEM je živá, ale aj
celé Univerzum pulzuje životom, ktorý má rôzne stupne prejavu.
U minerálov je prejav života nepatrný, u biologických prvkov, rias
a rastlín viditeľnejší, u zvierat a hlavne človeka obzvlášť zreteľný.
Tieto prejavy prírody nesú v sebe silu / kvalitu tohto biopola. Správu
o tom máme od špičkového neurochirurga E. Alexandra, ktorý sa
vyliečil z meningitídy nervovej sústavy (pravdepodobnosť plného
vyliečenia 0%) bez následkov na pohybovom, či nervovom systéme
počas zážitku NDE a pobytu vo vyšších dimenziách.
Albert Einstein povedal: „Každý, kto vážne usiluje o pravú
vedu, získa presvedčenie, že v zákonoch Univerza sa prejavuje
Duch.“
Rôzni ľudia sa môžu otvárať rôznym vonkajším / vnútorným
silám a vibráciám tohto biopola individuálne, ako vyladený prijímač.
Rovnako však platí, že človek sa stáva „generátorom“ rôznych síl
a vibrácií biopolí, ktoré sú prepojené na vonkajší Vesmír
mechanizmami, ktoré ľudstvo musí hľadať a skúmať. Táto štúdia má
prispieť práve k objasneniu určitých väzieb.
Človek samozrejme nie je stroj, ale na fyzickej úrovni je jeho
vybavenie všeobecne anatomicky veľmi podobné. Oporný systém
z kostí, srdcovo – cievny systém, tráviaci, nervový a endokrinný
systém, zmysly... Dnešná veda sa na človeka pozerá ako na dielo
„náhody“, akoby napríklad niekto hodil všetky anorganické prvky do
mixéru a robil znovu a znovu pokusy, až by „vyrobil“ živú hmotu,
ktorá sa môže vyvíjať. Absurdné?
Mám osobnú skúsenosť zážitku živého Boha mimo hmotu,
mimo priestor a čas. Moje svedectvo spolu s desať tisícmi svedkov je,
že Boh existuje, vníma, pozoruje, komunikuje. 45 ročné štúdium
rôznych filozofických systémov vyplynulo práve do tejto štúdie, ktorá
ukazuje, že náhoda neexistuje a že ľudstvo je súčasťou vývojovej
postupnosti od fyzického tela do vyšších foriem existencie.
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V súčasnosti je fyzická forma človeka tá správna a Boh
posiela svojich prorokov, poslov, mudrcov, aby ľudstvo smerovalo
správnym smerom. Fyzický človek sa však dostáva do pozície,
kedy fyzikálne zákony začínajú fungovať rozšíreným, novým
spôsobom, ktorý je treba dekódovať.
Učeník Peter môže chodiť po vode (veľmi mu to nejde, ale
urobí niekoľko krokov), Ježiš Kristus presúva svoje fyzické telo
z jednej časti časopriestoru do iného časopriestoru rovnako pri pokuse
o korunovanie, tak aj pri pokuse o ukameňovanie, prechádza cez pevný
múr, lieči ťažké zdravotné postihy... Z energie Kozmu
sú
zmaterializované potraviny chlieb a ryby pre tisícky ľudí...
Všetky tieto javy majú ukázať na sily, ktoré sa sprístupňujú
ľudstvu nového veku. Podobné úkazy sú aj v iných náboženstvách v
rôznych častiach sveta a vyskytujú sa počas stáročí pomerne často.
Levitácia Filipa Neriho, alebo schopnosť žiť bez príjmu fyzickej stravy
dnes prebieha pod dohľadom najmodernejších kliník sveta... Orgány
pozorovaných klientov žijúcich bez hmotnej potravy vykazujú plnú
funkčnosť a v 60. rokoch absolútnu neopotrebovanosť.
Ako reaguje výkvet Židovstva a gréckej inteligencie napríklad
na svedectvo apoštola Pavla v Aténach? Agresiou, násilím
a výsmechom... Ako reagujú lekári a psychiatri na tisícky svedectiev
o živote duše mimo telo? Výsmechom a odmietaním. Neopakujme stále
znovu chyby minulosti!!! Ide o životy národov!!! Možno aj o životy
mnohých nás, pretože požiare, záplavy, uragány, ale aj pády lietadiel,
havárie autobusov a vlakov... ničia všetkých účastníkov a rodinných
príslušníkov nielen vo svete, ale aj v strednej Európe.
Rôzne náboženské systémy či natívne národy majú rôzne cesty
a spôsoby blíženia sa k vytváraniu človeka ako dieťaťa Božieho, ktoré
má vypestovať empatiu, poznanie, sily a moc, ktoré vidíme konať
u Ježiša Krista, Božieho Syna. Sily tvorenia, pomoci, liečenia,
podopierania predovšetkým tých najúbohejších a najslabších. Teda nie
pre egoistickú kariéru, ale pre službu druhým.
Pre človeka je fyzický Vesmír Božia formujúca morálna
mriežka a zemský fyzický svet slúži ako trenažér na osvojenie si
určitých vlastností duchovnej duše, ktorá si oblieka fyzikálne telo,
ako si oblieka kozmonaut skafander. Mikročervie diery sú súčasťou
štruktúry každého človeka a môžu korešpondovať práve s energiami
čakrového systému, ktorý je síce očiam neviditeľný, ale pravdepodobne
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funguje podobne ako prenosy rádiových, či televíznych signálov.
Čakrám zodpovedajú endokrinné žľazy, ktoré si človek svojim
nezodpovedným prístupom môže uzamknúť, a tak si vlastne
znefunkční aj svoj vnútorný energetický (imunitný) a regeneračný
systém. V
Novom Zákone týmto energetickým centrám
terminnologicky zodpovedajú tzv. cirkvi, svietniky a hviezdy
v Jánovom zjavení.
Práve toto trénovanie, zušľachťovanie, vyčlenenie duchovnej
duše (uvedomenie si vlastného energetického systému) nad materiálne
telo, umožňuje jej postupný rast a zlepšovanie osobných kvalít, ktoré
my ľudia nazývame morálkou a staré národy ich nazývali cnosti a
obecné podmienky pre uplatňovanie Božej spravodlivosti / mystéria
Božej Milosti.
Zákon príťažlivosti, alebo psychickej rezonancie spôsobuje
nielen tzv. „preskočenie iskry“ medzi mužom a ženou, porozumenie
medzi kamarátmi, ale pri mimoriadne silnom výrone biopola masovou
účasťou napríklad na drastickom horore toho istého filmu v televízii na
tom istom kanáli v tej istej zemepisnej oblasti spôsobuje rýchly
energetický a zrejme aj geometrický nárast lokálnej červej diery,
následne ako prenosy informácií silových polí z vedľajších dimenzií,
ktoré sa prejavia ako klimatické poruchy.
Alebo napríklad
otvorenosťou citlivých pováh niektorých ľudí na násilie (z rôznych
príčin sa začnú správať agresívne fanúšikovia športových klubov
a ohrozujú svoje okolie, ozbrojený tínedžer v škole...), alebo sklonom k
panike / rezignácii v dopravnej špičke, ku silným depresiám, alebo inej
krízovej situácii / chorobnému prejavu.
Sú to karmické energetické mechanizmy, ktoré by sa mali
skúmať na psychologickej, sociálnej, fyzikálnej, klimatickej úrovni
a odporúča sa začať všestranné výskumy čím skôr, lebo sme účastníkmi
tragédií, ktoré by vôbec nemuseli nastať a môže sa predchádzať
tragédiám ďalším.
Podľa názora autora makro čierne diery v Kozme úzko súvisia
s červými dierami a sú pravdepodobne veľké prechodové miesta –
kanály pre „legálny“ prestup veľkých astronomických systémov do
vyššej dimenzie, pretože zmyslom celého stvoreného Kozmu je pokrok.
Materiálny svet je len zastávkou. Nie zbytočne čierne (červie) diery
tvoria centrum skoro každej galaxie. Je to oficiálny portál pre postup do

19

sveta jemnejších vibrácií. Odhadzujú sa nižšie, materiálne energie
a získavajú - transformujú sa vyššie, jemnejšie, duchovnejšie energie.
Naša slnečná sústava so svojou „polohou“ na okraji nášho
Vesmíru ukazuje, že ako ľudstvo máme pred sebou ešte dlhú cestu
prechodu do vyšších dimenzií. Ostré klimatické prejavy a iné stále
hrozivejšie a ostrejšie dôsledky však svedčia o tom, že ľudstvo je na
postupe, je vo fáze rastu do stále jemnejších kvantových interakcií
s Vesmírom.
Je to zrejme problém úrovne harmonizácie energií ako našej
planéty Zem, tak aj celej našej slnečnej sústavy a stupňa pokroku, ktorý
ľudstvo dnes musí urobiť. Človek sa stal jadrovou výzbrojou
a nezvládnutými jadrovými technológiami pri svojej nacionálnej
neznášanlivosti a náboženskej agresivite veľkým nebezpečím sebe, aj
okolitým dimenziám.
Človek je nesmrteľná bytosť (prorok Dávid a po ňom aj Pán
Ježiš Kristus pripomínajú v Novom Zákone – ste deti Božie, ste
bohovia...) a má si začať uvedomovať svoje vesmírne sily a kvality a
zodpovednosť, ktorú má sám voči sebe, voči ľudskému rodu.
Moderná veda a ľudstvo musí byť nielen múdre, ale aj dobré,
milé, harmonické a zbožné. Tieto pozorovania vidíme na jednotlivom
človeku, ktorý svoje zdravie dosahuje múdrosťou, spoločenskou
vyváženosťou, osobnou charizmou pestovania harmónie a silou
vnútornej individuality a autority, ktorú vie dať len úprimná zbožnosť.

20

0.2 Niekoľko holistických
fyzikálnych zastavení
Náš svet nie je vôbec taký jednoducho priamy, ako ho vidíme.
Vďaka modernej vede vieme o podstate fyzických objektov v ich
atómovej a molekulovej podstate, ako aj o mnohých viditeľných
(svetlo, oheň...) aj neviditeľných energiách (rádiové, kozmické,
rádioaktívne žiarenie). Keď hovoríme o vysokej sofistikácii a logike
nášho viditeľného vesmíru, aký neuveriteľne zložitý a sofistikovaný
musí byť multidimenzionálny vesmír?
V literatúre som sa stretol s viacerými popismi osobných
zážitkov prechodu do vedľajších fyzických dimenzií – obyčajnými
otvormi v krajine(!!!) títo ľudia prechádzali do oblasti, ktoré mali
všetky územné charakteristiky našej Zeme, ale úplne iný charakter
geomorfológie. Napríklad hornatý kraj vo vedľajšej dimenzii sa stal
rovinným, flóra a fauna sa nezmenili. Tráva aj zriedkavé stromy boli
ako u nás, obloha bola modrá...
Táto kniha však pojednáva o iných, vyšších dimenziách, ktoré
fyzicky povedané, majú iné vibrácie komplexne zahrňujúce celú
existenciu človeka. O týchto vyšších dimenziách máme dnes správy
ľudí, ktorí prežili smrť fyzického tela a jedná sa o správy desiatok tisíc
ľudí. Keďže ja sám mám 4 klinické smrti za sebou, aj ja viem podať
takéto správy o mimofyzickej existencii duchovnej duše.
Celý Vesmír je vo vývoji. Fyzici hovoria o expanzii fyzického
vesmíru, o postupnom premieňaní rôznych typov sĺnc, popisujú rôzne
teórie transformácií a hľadajú spôsoby, akými by tieto teórie
astronomickými pozorovaniami, alebo na urýchľovačoch aj dokázali.
Astronomické pozorovania v neviditeľnom (pre oči človeka) rádiovom
spektre sú minimálne rovnako zaujímavé ako vo viditeľnom spektre,
pritom sa používajú len spektrá elektromagnetického vyžarovania,
ktoré dnes poznáme.
To predpokladá, že rovnako ako fyzika aj Biblia má pravdu, že
človek je bytosť vo vývoji, je tu istý plán, určité postupnosti, určité
súvislosti. Žiaľ ľudia sa o nich učia iba málo, alebo skoro nič.
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Celé dejiny ľudského poznania však poukazujú na množstvo
iných javov a energií, ktoré sa vymykajú bežnému vedeckému
poznaniu človeka. Pripomeňme si niektoré biblické obrazy – Pán Ježiš
Kristus z niekoľkých chlebov a rýb nasýtil zástup tisícov ľudí. Nielen
Pán chodil po vode, alebo zmizol pred davmi, ale aj mnohí
pozorovatelia všetkých národností – moslimských, indických,
tibetských, čínskych pozorovali levitáciu, čiže zrušenie účinku zemskej
gravitácie.
Aké sú to energie? Nevieme. Ale to, že ich budeme ignorovať,
neznamená, že nefungujú. Diagnostikujeme ich nepriamo podľa ich
účinku. V skutočnosti nevieme ani aká je podstata svetla alebo
elektriny a predsa ich všestranne využívame.
Podľa fyzikálnej kvantovomechanickej teórie celý náš
časopriestor môže byť preplnený červými dierami. Podľa autora knihy
niektoré veľké červie diery (čierne diery) sú oblasti prestupu
„hmotných“ objektov / energií do vyššej dimenzie v makro Kozme.
Podobný jav sa odohráva aj v mikrokozme – v oblasti života
človeka. Správy mnohých ľudí, ktorí prežili NDE, hovoria o prestupe
duše – jemno hmotného tela, cez „tunely“. Nie sú práve tieto „tunely“
prestupy duše do vyšších dimenzií? Fyzické telo zostáva dole,
napríklad na nemocničnom lôžku, a duchovná duša sa z tela uvoľní
(„vyzlečie“ sa z neho) a postupuje do inej dimenzie. Niektorí ľudia mali
tú duchaprítomnosť a tunela sa dotkli a zistili, že je z pevnej „matérie“.
Vyššie dimenzie majú tiež hmotnú zložku, ale podstatne jemnejšiu ako
je hmota z našej bežnej skúsenosti.
Ja som, ale aj mnohí iní ľudia, žiadny tunel nezažil. Prestúpili
sme na druhú stranu priamo, akoby cez „dvere“. Myslím si, že tento
tunel sú nakopené karmické záťaže, ktoré tento človek ešte potrebuje
rozpustiť (podrobnejšie súvislosti nájdete ďalej v texte knihy). Preto
títo ľudia častokrát počujú od vyspelých anjelských bytostí, že sa musia
vrátiť, že ešte majú niečo „dopracovať“ (youtube, správa ukrajinskej
lekárky Tatiany Belous).
Do vyššej dimenzie však nemôže a nesmie prestúpiť nič nízke,
materiálne. Tieto nízke energie sa preto musia vylúčiť, odseparovať,
rozpustiť. To čo sa astronómom zdá ako „pohlcovanie“ vesmírneho
objektu čiernou (červou) dierou je spojené práve s vyžarovaním
obrovských energií „materiálneho odpadu“ premeneného na energiu
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podľa mechanizmov kvantovej mechaniky = Kozmickej Múdrosti a
Spravodlivosti.
V skutočnosti, myslím si, jedná sa o „znovuzrodenie“ tohto
„objektu“ (hviezdy, hviezdokopy, galaxie...) vo vedľajšej - vyššej
dimenzii. Na strane viditeľnéo hmotného Kozmu tento vesmírny objekt
„zahynie“ a odhodí všetok balast, to čo je očistené a schopné ďalšieho
vývoja, to prechádza do vyššej dimenzie.
Je samozrejmé, že v štádiu prechodu z materiálnej na vyššiu
dimenziu strácajú platnosť gravitačné, časomierové a ďalšie sily
materiálnej fyziky, pretože tu nastupujú úplne iné zákonitosti.
Gravitačné sily prestávajú platiť aj počas medzietáp pulzovania
Vesmíru. „Bežnú“ etapu Kozmu môžeme nazvať jestvovaním, alebo
životom, ktorá je o obrovských kozmických časomierach vystriedaná
medzietapou „rozpúšťania“. Podobne ako obdobia „stvoreného“
Vesmíru, sú tu aj veľmi dlhé medziperiódy Vesmíru, ktoré by sme
mohli nazvať „veľkým upratovaním“. Tieto slúžia Stvoriteľovi a jeho
pomocníkom – archanjelom, aby sa chaotické veci fyzického Kozmu
v stanovenom čase uložili podľa Božieho Poriadku do správnych
korelácií a mohlo sa pokračovať vo vývoji podľa týchto vesmírnych
pravidiel (Adelma von Vay, Tajomstvá kozmu, web sirosa.sk).
Počas týchto „medzi periód“ sa hmotné svety úplne rozpúšťajú,
rozpadajú, znovu inak spájajú, vylučujú, komprimujú... a na konci tejto
„kozmickej noci“ sa vracajú do staronového vývoja, kde sa postupne
vyčleňujú podľa Božích Zákonov nové planéty, nové mesiace, zárodky
nových sĺnc a rôzne kozmické útvary, o ktorých podstate dnes, okrem
pár fyzikálnych veličín dnešné prírodné vedy nemajú ani tušenia.
Astronómovia môžu tieto fázové premeny latentnej aj prejavenej
existencie, vzniku, premeny a zániku lokálnych astronomických
objektov pozorovať v rôznych oblastiach Kozmu.
Takéto kozmické premeny sú mimo životné chápanie človeka
a náčrt o nich dostávame hlavne od mudrcov, ktorí predbehli svoju
dobu, ako boli Adelma Vayová, alebo Rudolf Steiner. Pre bližšie
pochopenie bežnému chápaniu ich obrazne môžeme prirovnať k režimu
spánku človeka. Po zobudení je človek „staro – nový“. Fyzické telo aj
udalosti aj vzťahy sú trochu iné ako predošlý deň a istým spôsobom
nadväzuje na predošlé obdobia. Počas noci však bol v etape
„rozpustenia“, zabudnutia totožnosti aj súvislostí. Telo sa počas noci
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zrelaxovalo, zregenerovalo, nabralo nové sily a možno aj nové nápady
pre ďalší vývoj a smerovanie.
U človeka je prechod (smrť) do vedľajších dimenzií podstatne
jednoduchší. Dnešná moderná psychológia rozoznáva malú smrť –
spánok – dočasné, návratové vystúpenie duchovnej duše z tela, a veľkú
totálnu smrť, trvalé, nenávratové odlúčenie duchovnej duše od tela.
Dnes pri mimoriadne vyspelej medicíne, ale aj z milosti Božej,
aby svedkovia priniesli informácie o nesmrteľnosti duše a o vedľajších
dimenziách, dochádza k tzv. skúsenosti blízkej smrti (NDE), kedy
napriek závažným nehodám, alebo chorobám sa duchovná duša vrátila
do fyzického tela. Je treba vedieť, že len trénovaná myseľ a vedomie si
pamätá niečo z „druhej strany“. Túto bdelú, pozorovaciu myseľ si
človek zväčša prináša z minulých životov.
Pri „veľkej smrti“ sa duchovná duša oslobodí z obalu tela
(„vyzlečie“ sa z neho ako zo starého, nepoužiteľného kabáta)
a postupuje zväčša do vyšších dimenzií samostatne, alebo za pomoci
anjelov, sprievodcov. Môže samozrejme ísť ešte do „prechodových“
oblastí, ktoré cirkev nazýva očistec.
Úroveň dimenzie, do ktorej duchovná duša ide, je daná
vibračnou podstatou kvality života duchovnej duše v tele na Zemi a je
rovnako presná, ako adresa poštovej zásielky s hodnotou známky.
Keďže som tieto veľké prechody (nazývané klinická smrť) zažil štyri
krát, hovorím z osobnej skúsenosti. Podobných svedectiev sú dnes
tisíce, medzi nimi mnoho vedcov, vojakov, technikov, lekárov,
umelcov...
Mikro červie diery, ktoré podľa zámeru Stvoriteľa tvoria súčasť
bytosti človeka, slúžia v našej dimenzii pre rýchle silové korekcie
kvality biopola. Zjednodušene povedané – tieto energetické prechodové
systémy napomáhajú odrážať jeho „skutkový stav“ voči harmónii
Kozmu a takto sa prejavuje tzv. zdravie človeka. Náznak fungovania
mechanizmov prenosov informácií a energií môžete vidieť v popisoch
jednotlivých poddimenzií.
Bežným vedcom sa môžu zdať tieto paralely bláznivé, ale taká
je pravda o našej viacdimenzionálnej Zemi a o zmysluplnom, logickom
stvorení, ktorého podstatu by mal hľadať a chápať každý človek svojim
spôsobom a prežiť svojimi skúsenosťami. Posledné desaťročia mnohí
bádatelia upozorňujú na potrebu prehodnotenia chápania dnešného
„neživého“ Kozmu. Počas 200 rokov vývoja modernej prírodovedy sme
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sa dozvedeli veľmi veľa a veda s technikou aj dokázala veľa pre
zlepšenie života modernej civilizácie.
Pri toľkých nových, varujúcich, katastrofálnych javov sa však
ľudstvo musí zastaviť a uvedomiť si, že niečo sa robí zle a rýchlo
urobiť nápravu. Predovšetkým vo vývojovej špirále poznania sa
potrebujeme postaviť na vertikálne posunutý začiatok, ktorý spočíva
v zjednotení vedy, náboženstva a umeleckej harmónie krásna
v láskyplnom súznení s blížnym a so Stvoriteľom.

1. Dimenzia
Táto úroveň zahŕňa sedem poddimenzií a zodpovedá najnižšej
úrovni prejavov biopola života poločloveka – úroveň blízku prejavu
stupňa zvieraťa. Tu sa vyskytujú všetky primitívne prejavy, zvieracie
pudy ľudí, pažravosť, zabíjanie, nenávisť. V tejto etape vývoja rozumie
„človek“ jedine zákonom prežitia podľa pravidiel džungle.
Sebauspokojovanie na úkor druhých, šírenie drog a drogová závislosť,
alkoholizmus, perverzia, smilstvo a chlípnosť sa javia „normálnym“
životným štýlom.
Lži, manipulácia so slabšími, mocichtivosť,
agresívny materializmus a slepý konzumizmus, ktorý odmieta Boha. V
tom lepšom prípade sa uznáva starozákonná spravodlivosť, častokrát
zamieňaná za zákonu pomsty: Oko za oko, zub za zub, krv za krv...
V biopoli ľudí sa prejavujú vlastnosti ako zúrivosť, hnev,
chtivosť, krutosť, zneužívanie moci, strach, obavy, smútok, ublíženosť,
mamonárstvo, podlosť, všetky druhy sebectva. O tejto oblasti píše
Nový zákon ako oblasti „škrípania zubov“, o oblasti pálenia ohňa alebo
mrazivého chladu, pretože toto sú prejavy nezvládnutých ľudských
vášní a sebectva na psychickej úrovni. „Zrno múdreho slova“ tu priamo
dopadá na kameň a hynie bez možnosti úrody. Dokonca je to oblasť,
ktorá ohrozuje šíriteľov Božieho slova = „perál“ roztrhaním a zničením.
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1.1 Ničivé suché počasie, alebo rýchle ničivé
búrky, záplavy. Cholera, mor, infekčné choroby
Archetypy biopola: Zmyselnosť,
tzv. „užívanie si“ animálnych chúťok,
závislostí. Materialistický a konzumný,
povrchný, svetský život so skrytým, alebo
dnes aj zjavným, pudovým, zvieracím
životom,
pažravosťou,
perverziou,
chlípnosťou, drogovými závislosťami, alkoholizmom. Ničivý južný
vietor, piesčité búrky, cholera, mor, infekčné (pohlavné) choroby.
Záplavy. Vplyv planéty Mars a znamenia Škorpión. Element Voda
ukazuje na dominujúcu oblasť citovosti ľudí, ale aj choroby trávenia
(sekundárne), vylučovania a problémy reprodukčných orgánov.
Geopolitická historiografia: Stále vyššie horúčavy v letných
obdobiach na všetkých kontinentoch, ničivé suchá, ktoré občasne
„prepláchne“ intenzívna, miestna búrka, je stále častejší jav u väčšiny
európskych, ázijských, amerických, ale aj afrických štátov.
Nepredvídateľné suchá, alebo záplavy sa vyskytujú aj v iných ročných
obdobiach podľa výkyvov v geomagnetickom poli Zeme, ktoré
intenzívne môže ovplyvniť správanie ľudstva resp. akumulovaná
elektromagnetická energie.
Autor pripisuje tzv. „globálne otepľovanie“ vplyvu tejto
poddimenzii, oblasti biopola pudovosti, zmyelnosti, perverzity,
drogových, herných, TV či mobilových závislostí. Ta túto poddimenziu
„zohrievaním“ spolupôsobí poddimenzia 1.6 spájaná s narastajúcim
mamonárstvom, lakomstvom, nárastom sebectva, napríklad aj v poklese
manželstiev a ochoty privádzať do rodiny viac detí.
Samozrejme, že do istej miery meteorologicky pôsobí taktiež
tzv. skleníkový efekt, ale teória globálneho otepľovania na báze
skleníkového efektu nevysvetľuje napríklad intenzívne ochladzovanie
v netradičných oblastiach, prudké snehové búrky (napríklad Január
2015, Nové Anglicko, USA), ku ktorým dochádza v tropických
oblastiach sveta (20 cm snehu, január 2017, Saudská Arábia), alebo
rôzne smrštne, hurikány, častejšie zosuvy...
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Niektoré suchá / záplavy pôsobia na miestnej úrovni, niektoré
na väčších plochách. Záplavy 14. až 18. storočie sa objavovali
zriedkavejšie, ale prichádzali hlavne po vážnych ľudských „krízach“.
13.-15. storočie bolo obdobie križiackych výprav nielen proti
moslimov, ale aj proti tzv. kresťanským „heretikom“. Toto obdobie
patrí k vážnej, morálnej kríze, zhýralosti cirkvi a vládnucích vrstiev.
Turci prenikajú do Európy (záplavy 1342) a zúčastňujú sa občianskej,
byzantskej vojy a využívajú zradu a vierolomnosť spojencov –
kresťanov, zrádzajúcich kvôli moci, bohatstvu náboženské ideály.
Križiaci sa zapájajú aj do husitských vojen a výbojov (záplavy 1432).
Mongolské výboje v 13.st. Ohrozovali ako väčšinu Ázie, tak aj strednú
a východnú Európu plienením, vraždením a následným hladomorom.
Mor v 14.storočí, ktorý za sebou zanechal viac ako 25
miliónov obetí. Súvisí zrejme s tatárskymi výbojmi prenikajúcimi
z Ázie do Európy, ktoré sa prejavovali primitivizmom a mimoriadnou
krutosťou na obyvateľstve Číny a okolitých národov, ale aj so zlými
životnými, hygienickými podmienkami. Nedostatočné hygienické
pozadie obyvateľstva Európy umožnilo rozšírenie moru pozdĺž tzv.
Hodvábnej cesty zo Strednej Ázie prostredníctvom lodí a prístavov aj
do Európy a vnútrozemia. Taliansky mor (1629-31) a viedenský mor
(1679) majú podobné indikácie vznikajúce z násilností a neľudskosti 30
– ročnej vojny v Európe a jej dôsledkov (prenasledovanie „iných“
vierovyznaní). Na Islande v tomto období neboli temer žiadne potkany
a predsa mor zabil temer 60% obyvateľstva ostrova V roku 2000 o tom
podal správu Gunnar Karlsson (Iceland's 1100 Years: The History of a
Marginal Society)
15.
- 18. storočie sú obdobím koloniálnych výprav,
otrokárstva, zneužívania moci na medzinárodnej úrovni aj všetkých
spoločenských úrovniach. Predsudok „nadradenosti“ bielej rasy vydržal
až do 19.storočia, ale ešte stále doznieva v mnohých západných
krajinách. Záplavy v rokoch 1768, 1774, 1799 odzrkadľujú beštialitu
koloniálnych výprav.
Záplavy v 19. storočí: v roku 1815 ako následok pôsobenia
dobyvačných napoleónskych výprav, všestrannej krutosti ľudí počas
Francúzskej revolúcie a ich „slobody“ plnej pálenia, vraždenia,
surovosti... Účinky poddimenzií sa môžu skladať, napríklad 1.1 a 1.6 v
r.1815 – najničivejší výbuch sopky Tambora v Indonézii za posledných
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2000 rokov, s priamymi obeťami 100 tisíc a následne desiatky miliónov
obetí cholery a hladomoru v celej Ázii.
Naďalej sa šíri koloniálne vykorisťovanie a otrokárstvo v
zámorských krajinách, rovnako ako nevoľníctvo, zneužívanie moci
šľachty v Európe, južnej Amerike a Afrike a surovosť v kombinácii so
zhýralosťou vznikajúcich zámožných obchodníkov a zhohatlíkov
vyvoláva sériu záplav v rokoch 1824, 1830, 1845, 1862, 1872, 1876,
1890, 1893, spolu s nárastom materialistického svetového názoru na
univerzitách.
Chuang – Che, Žltá rieka, sa počas známej 4 tisícročnej histórie
vyliala viac ako 1590 – krát. Najhoršie záplavy postihli Čínu v
septembri 1887 pri kombinácii dlhodobých prívalových dažďov s
búrlivým vetrom a pretrhnutia hrádze s následkami 2,2 mil.obetí a
následnými epidémiami a hladomorom. Čína bola známa ako kultúrna
veľmoc, v ktorej prebiehali neobyčajne kruté vojny medzi dynastiami.
Taktiež Británia a iné koloniálne mocnosti viacnásobne kruto
ovplyvnili históriu Číny napríklad tzv. ópiovými vojnami. Výroba
čínskeho hodvábu, aj keď prinášala hospodársku aj politickú prestíž a
krásnu, drahocennú látku, stále po tisícročia v rámci základného
„technologického postupu“ drasticky ničila milióny zárodkov priadky
morušovej prudkým zaparením horúcou vodou. Pri dnešnom pohľade
väčšinovej mäsožravej populácie to možno nič neznamená, ale z
pohľadu biopola národa bola práve táto hromadná surovosť jednou z
príčin dlhodobej stagnácie Číny, ako aj častých záplav.
Človeku podľa Božích zákonov je „dovolené“ zabíjanie pre
uchovanie života, pokiaľ je sprevádzané úctou, poďakovaním a
oslovením duchovných bytostí, tak ako sa to ešte dnes občas zachováva
napríklad pri niektorých poľovníckych rituáloch voči duchom lesa a
sv.Hubertovi. Krutý chov hydiny / dobytka, hromadné zabíjanie spájané
s mučením, stracho a terorom voči chovaným zvieratám v
„priemyselných podmienkach“ mimoriadne negatívne ovplyvňuje
biopole osoby, rodiny, národa a premieta sa aj do biopola Zeme.
Rozbujnený vynútený materializmus prepojený s politickou
ignoranciou mocichtivých bolševikov v Rusku 1917 ničil suchom i
hladomorom, ale aj smrťou milióny nevinných ľudí.
Záplavy 20.storočia prichádzajú v období zverstiev fašistov
pred a počas 2.svetovej vojny v roku 1940.
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Zverstvá, prenasledovanie kresťanov, nespravodlivosti voči
jednoduchým, poctivým ľuďom, násilná kolektivizácia a všeobecná
krutosť režimu v tzv. komunistickom bloku v 50.rokoch voči
náboženstvu súvisí so záplavami v Československu v roku 1954.
Neobyčajné záplavy v Tunise v roku 1969 zabili niekoľko sto
ľudí, keď v tejto krajine sucha nepretržite pršalo 22 dní, čo možno
spájať napríklad s priemetom augustového festivalu Woodstock v USA,
alebo s totalitným násilím 1968 a komunistickými čistkami v
Československu. Súčasne si pripomeňme, že Tunis bol dlhšie obdobie
sídlom pirátov, organizovaných vrahov a lupičov od 16.storočia, a
zúčastňoval sa priekupníctva otrokov.
Prudký 10 dňový dážď v januári 1969 spôsobil nielen záplavy v
Južnej Kalifornii, ale taktiež zosuvy pôdy (poddimenzia 2.1) s
obrovskými hospodárskymi škodami asi 1 mld. dolárov. Produkcia
zmyselných, perverzných, alebo iných zvrátených filmov Hollywoodu,
drogy a alkoholizmus ovplyvnili a neustále ovplyvňujú milióny
obyvateľov ako Ameriky, tak aj celého sveta.
Normalizačné čistky, krutosť, prenasledovanie nevinných v
Československu spúšťalo záplavy v rokoch 1970, 1985, 1987.
Česko sa stalo od r.1994 jedným z najväčších výrobcov a
exportérov porno filmov, a to nielen v Európe, Keďže bývalý
socializmus neučil žiadnu morálku, o tzv. špinavých peniazoch (drogy,
alkohol, prostitúcia...) sa nevedelo a možno ani dnes nevie. Deformácia
biopola v tomto prípade sa týka nielen výrobcov a „hercov“, ale aj
celého národa s postihom záplavami celej Českej republiky.
Uvoľnenie týchto perverzných prúdov do médií sústavne
zhoršuje túto situáciu. Demokratická „sloboda“ bez morálky priniesla
do spoločnosti dovtedy maskovaný primitivizmus, korupciu,
zneužívanie moci, rozširovanie drog, zločinnosť, s postihmi záplav
r.1997 (50 obetí, škody 63 mld.korún), 2002 (postihnutá Praha a 800
obcí) a séria záplav 2002, 2006, 2008, 2015.
Ničivé celoeurópske záplavy 2002 striedali celoeurópske suchá
2003 a zase rozsiahle záplavy 2010 (Česko, Nemecko, Belgicko,
Holandsko, Maďarsko, Rakúsko, Slovensko).
Civilizácia peňazí je civilizáciou bez Boha, civilizáciou
zločinnosti novodobého vykorisťovania, otroctva, spúšťa záplavy
2013, 2014 (Slovensko), búrka Desmod december 2015 (Anglicko,
Nórsko) a mnoho ďalších.
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Televízne kanály chrlia vo všetkých vyspelých krajinách
amorálne filmy a seriály cez deň a zoznamujú deti a mládež s tým, čo
sa predtým len občas ukazovalo v neskorých nočných hodinách.
Násilie, agresivita, lož, korupcia a pornografia zaplavujú všetky médiá
a sú vecou najčastejšieho „biznisu“ alebo skryto pudovej reklamy...
Navonok sa spoločnosť tvári normálne, ale biopolia ľudí a ich
svedomie, deformované biopole národa, ktoré sa „váži“ priebežne na
„Božích váhach“ viackrát do roka, zrejme vykazuje vážne trhliny. V
bývalom socialistickom bloku sa umelo vytvárané sociálne väzby
strachu a nátlaku zrušili a nové sa nevytvorili, a v školách ani
nevytvárajú. Školy a rodiny pri výchove zlyhávajú, veľa dospelých
odchádza za prácou do zahraničia, alebo na veľké vzdialenosti a rodiny
sa rozpadajú.
O všetkom rozhodujú nie ideály, etika, charakter, úcta k
osobnosti, ale peniaze. Záplavy v r. 2014 pripomínajú Austrálčanom,
že voči zdecimovanému domorodému obyvateľstvu sa stále chovajú
macošsky a že zničený, zmaterializovaný a zdrogovaný život
Aborigingov si vyžaduje zásadne sociálne zmeny.
Je škoda, že deti nie sú podchytené v útlom veku skautingom,
ktorý vie budovať trvalé ľudské hodnoty ako čestnosť, pomoc
druhým, vernosť ideálu,
verné priateľstvo, ale aj prirodzenú
zbožnosť...
Poddimenzia živočíšneho primitivizmu súvisí s infekčnými
ochoreniami cholerou, morom, týfusom, ktoré prinášali napr. v 14.-17.
storočí, alebo v dávnej histórii, vysokú úmrtnosť na veľkých územiach,
ale sú hrozbou aj v 3.tisícročí. Obzvlášť v oblastiach, kde sa
zanedbávali hygienické podmienky, kultivovanosť osoby aj vzťahov,
alebo neskoro zasiahla pomoc zvonku (Mozambik), obete dosiahli
strašné rozmery.
Duchovná veda opierajúca sa o desaťtisíce svedectiev
pripomína, že je dôležité uvedomiť si priame prepojenie biopola
materiálneho života na život duchovnej duše „na druhej strane“.
Životný štýl človeka priamo smeruje po smrti človeka do danej
poddimenzie, kam ho privedie jeho celoživotne pestovaná vibrácia
srdca a svedomia. Pre veriacich ľudí medzietapou môže byť očistec,
Energetická analýza osobných vlastností: Pre biopole tejto
poddimenzie sú charakteristické ťažké, hutné, materiálne starosti,
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ťažoba, zložité prežívanie citového a fyzického utrpenia, podceňovanie
osvety, vzdelávania, typický je výsmech náboženstva a spirituality.
Zmyselný, perverzný život a materiálne, konzumné videnie sveta majú
za dôsledok narastajúcu slabomyseľnosť generácií, apatiu osobnosti aj
národa voči všetkému a všetkým. Napríklad aj upätosť ľudí na TV
obrazovku, či displej mobila sú závislosti, ktoré slúžia ako náhrada
skutočného, plno pulzujúceho života vo svojej živej rozmanitosti
radostí, starostí a výziev.
Človek vo svojej upnutosti na hmotu a fyzický svet pociťuje
nemohúcnosť, ťažobu a nešťastie. V materiálnom živote hľadá úľavu v
prejedaní sa a nadmernom pití piva, alkoholu, „uzemnenom“ pobyte
v krčmách (muži), v sústavnom sledovaní TV seriálov (ženy), ktoré ich
„prepínajú“ mimo realitu, do virtuálneho života .
Odmieta sa zdravý životný štýl, vysmieva sa z akýchkoľvek
obmedzení svojich životných, prízemných, zvieracích radostí. Drogy,
alkohol, fajčenie a iné závislosti (TV, mobilománia) sa stávajú
motivačnými pákami pre jednanie / odmietanie poctivého života práce.
Možno až otvorenosť na zločinecký život v bandách, Je dôležité vidieť
nielen vonkajšiu, zločinnú právnu stránku, ale súčasne aj okamžitú
deformáciu biopola človeka už v období detstva (dieťa nie je schopné
učiť sa), rastu, a neskôr v ľahkej podriadenosti zločinnosti ulice,
autorite sily a peňazí. Autoritu si udržia hlavne silní, tvrdí, bezohľadní
jedinci, ktorí zastrašovaním získavajú dominanciu nad slabšími
jedincami, alebo inými skupinami. Pokiaľ zlyhala rodina, štát používa
políciu, ktorá je „postavená“ na rovnakých osobnostiach a vzrastá
korupcia „našincov“...
Všeobecne primitívny štýl života tzv. smotánky (alebo
napríklad pouličnej vlčej smečky v novodobých slumoch) okamžite
mení štruktúru osobného biopola, deformuje energetické dráhy a centrá
osobnosti a premieta sa nielen do osobnej karmy, ale aj do karmy
rodiny, komunity, národa. Ale energeticky sa premietne aj do počasia a
klímy podľa zákonitostí a vzťahov...
Biopole ľudí „sily tesákov“ vysmievajúcich sa z morálky sa
samozrejme premieta do odmietania náboženstva. Keď aj sú nejaké
prejavy, tak len povrchné rituály vyvolávajúce vnútorný odpor
rodinných príslušníkov, hlavne detí. V lepšom prípade sa z návštevy
kostola vybuduje
ľahostajný zvyk, ktorý však vyúsťuje do
neznášanlivosti, až krutosti, voči inak zmýšľajúcim, odlišne veriacim.
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Krvná pomsta, previazanosť – tzv. pseudočesť, pomstychtivosť,
moc, peniaze, závislosti, chtíč a majetok sú pre bytosti a ich biopole v
tejto poddimenzii modlami, ktorých sa nevedia vzdať a vysmievajú sa
tým, ktorí majú iné hodnoty. Odpustenie sa pokladá za zmäkčilosť.
Pre životný, „spoločenský“ štýl, ktorého zvyky sú často
postavené na popíjaní, konzume piva, alkoholu a drogách, je dôležité
povrchné táranie - ohováranie, nadávanie a výsmech v jednej sociálnej
vrstve. V inej spoločenskej kategórii zas prevláda sústavné sťažovanie
si, hundranie, plač a nariekanie nad malým či väčším utrpením
a fyzickou bolesťou. Úradnícke prístupy, korupcia, zlomoc, ignorujú
základnú sociálnu spravodlivosť a milosrdenstvo. Z uzavretosti a
egoizmu sa odmieta „nemodernosť viery“, dobre mienené rady
znášania utrpenia (ako dôsledok zaslúženej, často rodovej karmy), na
choroby nefungujú lieky, choroby sa „sťahujú“ na iné orgány, pretože
sa nerieši karmická príčina. Spoločnosť odmieta inovácie, návrhy na
zlepšenie, lebo sú „proti zvykom“. Takto sa vždy podporí skôr vznik
krčmy, ako oddiel skautov, takže mladí skončia pri alkohole.
Boj „kto z koho“ môže prebiehať nielen na fyzickej, ale aj na
spoločenskej úrovni. Súčasťou tohto „boja“ je lož, pretvárka, korupcia,
neúprimnosť, dvojitý život, súťažení v luxuse. Navonok sa osoba
(skupina, klika, strana) ukazuje inak, vo vnútri však žije primitívnosťou
zvieratka, alebo prefíkanosťou koristníckeho kajmana. Pán Ježiš
Kristus tento typ ľudí nazval „obielené hroby“.
Neuznanie ideálov, odmietanie výchovy, tvrdohlavé
smerovanie na závislosti, vášne a žiadosti, vedie k užívaniu si
fyzických radostí, uspokojovaniu a pestovaniu tých najprimitívnejších
náruživostí – perverzných, sexuálnych nezriadeností, drogových
závislostí, alkoholu... Šírenie a podporovanie takýchto neporiadkov
a pokúšanie detí a mladistvých v médiách a časopisoch sa podceňuje.
Na druhej strane sa umožňujú prejavy tzv. umenia hluku a biznisu,
štátnou benevolenciou, či miestnou samosprávou sa otvára zhubný
vplyv prostredníctvom krčiem, či iných miestnych „služieb“ všetkým
generáciam kultúra „zahnívania“. Voda, ktorá netečie, stagnuje a
zahníva. Schopní mladí ľudia samozrejme idú za životom mimo región,
alebo do zahraničia.
Egoizmus a pýcha, závislosti neumožňujú zastaviť svoje vášne
a neumožňujú priznať vlastné chyby. Výtržníctvo, vášne, drogy,
nezriadenosti, podvody a smilstvo sa pokladajú za „slobodu“
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a vysmievajú sa druhým naivným „idealistom“ či náboženstvu. Mnohí
ľudia si robia posmech z trvalých hodnôt človeka, ako je pracovitosť,
pravdivosť, úprimnosť, zbožnosť, česť, vernosť partnerovi... Odmietajú
radu dobrých učiteľov, kňazov, cirkvi, psychológov, sociológov a zo
svojho egoizmu si robia hradby izolovanosti.
Dnešná spoločnosť ignoruje existenciu duchov, aj keď každý
človek je predovšetkým duchovná duša dočasne obývajúca ľudské telo.
Podceňovanie tejto neviditeľnej oblasti robí z mnohých alkoholicky
závislých ľudí ľahkými obeťami padlých duší z nízkych, pekelných
poddimenzií, ktoré nevedia vystúpiť do vyšších, čistejších dimenzií a
hľadajú uspokojovanie prostredníctvom druhých, vtelených,
alkoholicky závislých ľudí.
Podľa Duchovnej vedy v určitých mesačných fázach a
konfiguráciach planét a Slnka dochádza k mimoriadne priaznivým
podmienkam pre „prepadávanie“, posadnutosť takýchto ignorantov. V
týchto obdobiach môže dochádzať nielen k osobným problémom
alkoholikov, ale aj k stúpajúcim násilnostiam v rodinách, školách, alebo
aj násilnému ohrozovaniu verejnosti. Vidíme, že niektoré násilnosti
(teroristi, psychicky a mentálne narušené osobnosti) sú organizované a
plánované, ale mnohé násilnosti sú „spontánne“, a ľudia, ktorí ich
konajú, vlastne ani nevedia príčinu svojho občianskeho zlyhania.
Mnohé zomreté duše obývajúce poddimenziu 1.1, môžeme ich
nazvať duchmi - mrzákmi, úmyselne, alebo aj neúmyselne škodia
druhým, závislým na automatoch, PC, mobile, alkohole, drogách,
fanaticky zmanipulovaných, slabých jedincov... Umožňuje to Zákon
podobnosti na základe blízkej vibrácie biopola, ale aj minimálna
mravnosť a zbožnosť osoby, alebo blízkej rodiny, ktorá by im umožnila
určitú ochranu.
Spomínali sme, že pri energetickom prepojení našej dimenzie
dochádza v určitých dopredu známych, spočítateľných fázach
(kvadratúra, zatmenie) Mesiaca, alebo osudových astrologických
aspektoch. Tieto údaje by mali dostávať dotknuté inštitúcie – polícia,
psychiatria, alebo aj školy... Možno by volo dobré aj informovať
verejnosť o deformácii biopola Zeme. K výronom takýchto nízkych
bytostí na fyzickú úroveň Zeme aj ľudia blízkych vibrácií pociťujú
zvýšenú potrebu ubližovať, ohovárať, užívať si, podvádzať, kradnúť –
na úrovni psychickej, sociálnej, alebo aj na materiálnej. Sú to impulzy,
ktoré neskôr prejdú do činov.
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U niektorých ľudí sa môže dostavovať pri takých energetických
aspektoch na materiálnej úrovni až fyzická nevoľnosť, alebo hnačky,
kŕče v oblasti brucha mimo známe diagnózy (lieky pomáhajú len
čiastočne) práve pod vplyvom týchto bytostí „z druhej strany“.
Mnohí materiálne a konzumne orientovaní ľudia sa mimoriadne
boja akéhokoľvek ochorenia a smrti a niekedy sú chorobne čistotní, aby
neochoreli. Pre svoje stále hlbšie závislosti (TV, mobily, drogy,
alkohol, hry, hazard...) sa izolujú do seba, tí agresívnejší potrebujú
ohovárať, klamať, kradnúť a lúpiť, aby si ich mohli dopriať. Alebo
majú potrebu škodiť rôznym spôsobom – jednoducho z princípu ich
vnímania sveta: „Keď mne je zle, prečo by niekomu malo byť dobre?“
Ich temné vášne a skryté hriechy a ignorancia okolo nich
vytvárajú ťažké, nízke, obťažujúce vibrácie - elementály, ktorých nie je
možné sa zbaviť (bez oľutovania, pokory, dlhšej kajúcnosti, vytrvalej
seba disciplíny, zbožnosti, častej celodennej aspoň „strelnej“ modlitby)
a tak sa cítia ešte viac osamelí, ľutujú sa a ešte viac jedia, pijú a chcú
požívačnosťou zahlušiť vnútorné výčitky, alebo aj námietky okolia.
Vyhlasujú vieru v Boha, modlitby a celý duchovne, sociálne
charizmatický, zodpovedný život za naivitu a obviňujú náboženstvo
z nefunkčnosti a nespravodlivosti. Môžu sa zúčastňovať náboženských
obradov, alebo dokonca aj často verejne (povrchne) sa modliť, ale
v skutočnosti bez pokory, vďačnosti, bez srdca a úprimnosti a tak
nepociťujú žiadny účinok. Majetok a zdanie dôležitosti je pre nich to
najdôležitejšie. Neodpúšťajú a nenávidia (v pretvárke, v skrytosti, aj
skutkami navonok), pred verejnosťou však udržujú zdanie opaku.
Dôležitý je však pocit srdca, ktoré je energetickým centrom pravého
bytia človeka, pretože Boh vidí a číta pohnútky srdca. Pán, Absolútne
Bytie, Hospodin v Biblii upozorňuje: „Môj je súd. Moja je
pomsta.“ Svätý Pavol upozorňuje: „Je hrozné dostať sa do
trestajúcich rúk Živého Boha.“
Zdanlivo a navonok sa často snažia robiť slušný dojem, ale
vnútornou vibráciou pôsobia odpudivo. Tieto vibrácie pociťujú malé
deti a zvieratá, ktoré túto skrytú podstatu vnímajú. Vo svojom okolí
vzbudzujú podvedomý odpor, nedôveru a strach, aj keď sa tvária milo.
Malé deti od takýchto ľudí utekajú, pretože priamo vnímajú tieto
negatívne vibrácie.
Biopole týchto ľudí, alebo aj celých skupín, sa otvára
negatívnym energiám, prostredníctvom ktorých prichádzajú stále väčšie
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utrpenia a bolesti, ktoré sú vlastne produktom primitívneho myslenia
a egoistickej žiadostivosti ich rodičov, či egoistických predkov. Škola
nielen že nerieši tieto problémy, častokrát ich svojim ateistickým
prostredím, vzdelávacím systémom, a nezdravým hodnotovým
systémom, zlými príkladmi ešte viac zhoršuje.
Klimatické dôsledky: Ničivé suché počasie, absencia zrážok
dlhodobo aj viacej rokov, postupné vysychanie zdrojov vody sa na
mnohých územiach sveta (hlavne Afrika) stáva realitou. Elitárske,
mocenské, egoistické politické materialistické rozhodnutia mocných len
zhoršujú situáciu. Napríklad rozhodnutia o zmenách krajiny a
pestovanie plodín v bývalej ZSSR, či vyrubovanie lesov a monokultúr
Etiópie, kde ignorantské rozhodnutia viedli a vedú k postupnému
vytváraniu neúrodných oblastí, vyľudňovaniu a hladomoru.
Južný, horúci, suchý vietor, môže postupne narušovať úrodnú
časť pôdy, nastupuje erózia, takže sa len ťažko dopestujú úžitkové
plodiny. Dlhodobé podceňovanie vyšších zákonitostí môže tvoriť
oblasti piesočných dún, alebo kamenistých púští.
Dažďové zrážky sa stávajú nárazové a také prudké, že prúdy
vody strhávajú všetko, čo im príde do cesty. Častokrát rozvodnené
potoky a rieky narúšajú mosty, podmývajú cesty, domy, zaplavujú
záhrady a polia, ničia úrodu, šíria plesne... Onedlho zasa nastupuje
suché a pálivé počasie vysušujúce trávu, pôdu, plodiny. Miestami za
pričinenia bezohľadnej „civilizácie“ tzv. nedisciplinovanou „náhodou“
vznikajú rozsiahle požiare. Klčovaním a neobnovovaním zalesňovania
sa postupne vysušuje krajina, eróziou splavuje horná úrodná pôda,
strácajú sa horské pramene a výsledkom je „civilizačná“ púšť.
Takéto výkyvy sa miestne začínajú vyskytovať napríklad aj na
Slovensku, ale s s podobnými problémami zápasí štát Kalifornia, USA,
či niektoré oblasti Austrália a južnej Ameriky. Veľmi zvláštne sú určité
oblasti uprostred úrodnej krajiny, napríklad v Česku, ktorým sa dážď
priamo akoby vyhýba. Prší všade naokolo, ale v danej oblasti nepadne
ani kvapka. Že by to bola náhoda?
V popísanom mechanizme môžeme vidieť premenu úrodných
krajín na púšte, napríklad oblasť severnej Afriky, mimoriadne
úrodnej oblasti. Behom niekoľko desaťročí materialistického a
konzumného drancovania, primitívneho, zvieracieho života, v období
Rímskej ríše sa stala vyschnutou kamenistou púšťou, tak ako ju
poznáme dnes. O hojnosti zvery, úrodnosti krajiny sa zachovala bohatá
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umelecká výzdoba na stavebných, archeologických pamiatkach, veľké
mestá, aj obchodné, písomné záznamy. Rieky „zmizli“ do podzemia,
vládne tam len sucho a horúčava, občas prudké lejaky, ktoré príroda nie
je schopná zachytiť. Dominantné rastliny sú predovšetkým kaktusy.
Podobných oblastí premeny krajiny je možné vidieť na
viacerých miestach sveta, napríklad pozdĺž tzv. Hodvábnej cesty v Ázii.
Tzv. efekt El Ňiňo, ktorý pôsobí otepľovanie, alebo zníženie
zrážok v rôznych oblastiach Afriky, alebo aj Európy nie je ničím iným,
ako prejavom týchto „utajených“ zákonov do života národov a klímy
Zeme. Skutočnou príčinou prehrievania planéty nie je len tzv.
skleníkový efekt, ale predovšetkým vibrácie rôznych komunít a ich
karmický prenos na „najslabší“ článok, ako sme o tom písali vyššie.
Príroda sa správa bláznivo. Alebo ľudstvo? Tropické búrky
spojené so záplavami v rokoch 2015, 2016, 2017 v Houstone, štát
Texas, boli na začiatku charakterizované ako 500 ročná voda!!!, ktorá
pustošila a ničila, ohrozovala životy, bývanie a majetok miliónov ľudí
pravidelne po tri roky. Pripomeňme si, že sa jedná o oblasť bývalých
tzv. otrokárskych štátov. Práve v tejto oblasti najčastejšie udierajú
nielen záplavy, ale aj hurikány. Táto téma karmických súvislostí krajín,
národov a meteorologických „nešťastí“ je samostatne spravovaná v 4.
kapitole a odporúča sa urobiť pre tieto oblasti rozsiahle a podrobné
štatistické štúdie o zločinnosti, drogových závislostiach, prostitúcii v
nadväznosti na historické a genetické analýzy.
Dnešné čudné správanie sa lokálnych prejavov počasia o tom
prinášajú neustále fascinujúce pozorovania. Dážď v apríli 2018 vo
Viedni 70 mm, a všade naokolo temer bez zrážok. Teplotné rozdiely v
mestách severného Maďarska a južného Slovenska vo vzdialenosti
niekoľko desiatok kilometrov zaznamenali temer desať stupňov Celzia
a porušujú všetky zákony bežnej, vedeckej meteorológie.
Rozširovanie typických chorôb a problémov: Ľudský rod
je nepoučiteľný. Je ochotný sa zmeniť len pod hrozbou utrpenia a tak sa
dejiny „stáčajú“ do výchovných, útrpných postupov. Vracajú sa dávne
infekčné choroby – mor (najprv na úrovni domácich úžitkových zvierat
– slepačí mor, alebo užitočného hmyzu – včelí mor), cholera, alebo
začínajú nastupovať nové, ešte hrozivejšie infekcie napr. Ebola.
O morových epidémiách sme sa zmieňovali vyššie. Prejavovali
sa v obdobiach temna, nevzdelanosti, veľkej nespravodlivosti,
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nezriadenosti, primitivizmu a vynútenej mocensky udržiavanej chudoby
bez hygieny, fanatizme, agresivite určitých skupín ľudí, ubližujúcej –
netolerantnej viere voči inak veriacim, čo oslabilo biopole komunít aj
národov. Bol to akýsi „spánok“ s otvorenými očami, ktorý otváral
narastanie ignorancie živej morálky a spustenie tvrdej cesty utrpenia
infekčnými ochoreniami moru, cholery, týfusu...
Spomínali sme taliansky mor, viedenský mor (17.st.)
pravdepodobne súvisiacim s násilnosťami a neľudskosťou 30 ročnej
vojny v Európe (boj kresťanských denominácií o svetskú moc), ale aj s
koloniálnymi násilnosťami v Afrike, južnej Amerike..., krádežami,
lúpežnými prepadmi, krutosťami voči civilnému obyvateľstvu aj
náboženským inštitúciám.
S „koloniálnym dobrodružstvom“ zrejme súviseli aj morové
epidémie v 17.a 18.storočí Angličanov (1665-6), v celej Európe (17131715), Francúzov (1720-1721) priamym alebo nepriamym karmickým
priemetom na potomkov, ktorí sa týchto kolonizačných dobrodružstiev
zrejme aktívne zúčastňovali.
Duchovná veda upozorňuje, že materialistické myslenie
oslabuje nervovú sústavu, človek nie je schopný vzdorovať sústavnému
stresu, energetický systém mimo zdroja (Absolútne Bytie = Boh)
nefunguje, človek sa nevie prejaviť, ukazuje sa slabomyseľnosť, apatia
stále v mladšom veku, skoré profesné vyhorenie. V prepojení na
alkohol a drogy predkov, karmickým priemetom poddimenzie 3.6, sa
môžu dostavovať detská obrna, Alzheimerova choroba, skleróza
multiplex už v mladom veku, alebo meningitída...
K ďalším infekčným ochoreniam tejto poddimenzie podľa
astrologických indícií planéty Mars v znamení Škorpión patria
pohlavné choroby, ktoré boli v staroveku pomerne rozšírené a trpeli
nimi ako bežní občania, tak aj mnohí panovníci - Karol VIII, František
I., Henrich VIII., alebo aj Ivan IV. Hrozný, ktorý v poslednom štádiu
choroby z nepríčetnosti nechal zabiť 3000 svojich odporcov. Rovnako
Peter Veľký, Katarína Veľká, rôzni umelci aj spisovatelia z pýchy,
neznalosti a ignorancie duchovných zákonov si zvolili cestu utrpenia
pred cestou poznaním.
Kvapavka a syfilis prinášali a prinášajú utrpenie ako nositeľom,
tak aj okoliu, pretože sa ľahko prenášajú. Aj dnes je ročne nakazených
desiatky miliónov ľudí. Zvyšuje sa všeobecné ochorenie organizmu a
spôsobujú aj vysokú úmrtnosť, sterilitu, či ťažké dôsledky pre
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potomstvo. Až do novoveku sa nepoznali bakteriálne príčiny a teda ani
nebol známy liek (antibiotiká). Ortuťové prípravky v rôznych formách
prinášali ťažké zdravotné komplikácie. Neviditeľné dôsledky
promiskuity sú však hrozivejšie ako tie materiálne, pretože tu dochádza
k mimoriadne rýchlemu a silnému pokriveniu biopola človeka, ktoré sa
len veľmi ťažko napravuje a dochádza ku karmickým postihom
potomstva. Upozorňuje na to nielen Starý Zákon, Nový Zákon a
výstrahy apoštola Pavla.
Pán Ježiš Kristus upozorňuje, že rovnako nebezpečná je už
samotná psychická žiadostivosť a takto pripravuje pokolenie veriacich
na potrebu chrániť si čistotu srdca a vzťahov. Súčasne pripravuje
ľudstvo na obdobie, kedy zvieracie inštinkty ľudstvo bude musieť
nahradiť úctou, schopnosťou darovania sa a obete. Príchod Pána a
apoštoli hlásali v tejto oblasti zásadné a striktné pravidlá vernosti,
čistoty srdca a umiernenosti, bez výnimky, lebo sú vztiahnuté na
ľudskú podstatu. Pán Ježíš Kristus priamo hovorí, že život na „druhej
strane“ nie je pohlavným životom mužov a žien.
Asi aj preto sú tieto choroby také húževnaté a ťažko liečiteľné,
pohlavné choroby infekčného charakteru aj plesne. Stále viac sa
štatisticky vyskytujú problémy s pohlavnými orgánmi, močovými
cestami, hrubým črevom (rakovina hrubého čreva), análnym otvorom
(zlatá žila), hnačky, kŕče, horúčky.
Do tejto oblasti patria aj časté úrazy hlavy, alebo aj úrazy
panve, môžu byť aj opareniny.
Zlým myslením (vibrácia osobného biopola, vibrácia srdca),
ignoranciou morálnych hodnôt, zlou životosprávou a podceňovaním
základných hygienických pravidiel sa aktivizujú / podporujú
choroboplodné zárodky moru (slepačieho, včelieho, prasacieho...),
cholery a rôznych infekčných ochorení, ktoré mutujú a vracajú sa po
stáročiach, dnes už desaťročiach, v silnejšej podobe.
V človeku sú prítomné rôzne baktérie a víry, ktoré sú pasívne,
človek ich v podstate neeviduje, nerobia mu problémy. Intenzívnymi
myšlienkami a pocitmi hlúpo smerovanými však človek môže
„zapojiť“ príslušné kódy DNA a vážny zdravotný problém je na
svete! Takto je človek chodiacim laboratóriom vo svete plnom testov a
skúšok a od neho závisí kvalita jeho života a zdravia. Z predošlých
pokolení sa „karmickými väzbami“ na potomkov presúvajú fyzické aj
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psychické postihy, nehody, popáleniny tepelného aj chemického
charakteru, alergie, astmatické problémy.
Podľa karmického zákona problémy prechádzajú na deti a
vnúčatá, tak ako to často vidíme u tzv. celebrít, ktoré psychicky
nezvládli úspech, slávu a peniaze a drogové závislosti sa v rôznych
stupňoch a chorobnosti prenášajú na ich potomstvo.
Závislosť na mobiloch, tabletoch, sociálnych sietiach, PC,
automatoch je rovnako nebezpečná závislosť ako na rastlinných, či
chemických drogách. Tieto závislosti si rovnako vyžadujú liečenie, ako
iný druh závislosti.
Všetko v malej miere, vedome a riadene, v detstve na začiatku
pod starostlivým dohľadom rodičov, môže človeka obohatiť o nové
videnie sveta, alebo zlepšiť jeho kvalitu vnímania, zručnosti a reflexy,
ale musí si vedieť povedať: Dosť, toto nechcem. Chcem žiť svoj
vlastný život, s vlastnými ideálmi, cieľmi, výzvami, ktoré sú reálne a
moje vlastné.
Náprava: Chyby z minulých životov sa premietajú do vážnych
zdravotných problémov potomkov do 3.-4. pokolenia. Už sme si
spomínali, že to je starozmluvný zákon. Je preto dôležité pracovať na
sústavnej očiste biopola človeka, rodiny, aj národa už v mladom veku,
najlepšie vierou a životom v tradičnej, rodovo viacgeneračnej,
náboženskej rodine a komunite.
Manželstvo alebo partnerstvo muža a ženy je veľké mystérium,
o ktorom Pán hovorí v Novom Zákone: „Preto muž opustí otca a matku
a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja jedným telom. Teda už nie
sú dvaja jednotlivci, sú jedno telo. Čo Boh spojil, človek nesmie
rozlúčiť.“ Málo sa však vie, že toto „spojenie“ vniká intímnou
blízkosťou a „zapisuje sa do Kozmickej kroniky“ ako platná, trvalá
väzba, ktorá sa nesmie porušiť (okrem závažných problémov násilia na
žene a deťoch). Takýmto spôsobom mnoho mladých ľudí „roztrhá“
porušením tohto vesmírneho zákona svoje jemnejšie energetické telá a
stávajú sa z nich na duchovno – duševnej úrovni mrzáci, čo sa skôr
alebo neskôr premietne aj do ich psychického a fyzického zdravia,
alebo zdravia ich detí.
Korene tohto mystéria „spriaznených duší“ sú hlboko v
dávnom vývoji človeka ešte pred zrodom fyzického Kozmu a
intenzívne ovplyvňujú „energetiku a harmóniu“ človeka, ako aj jeho
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otvorenosť na vstup zlých bytostí a nízkych energií do ich životov.
Človek by sa mal od strachu triasť pri uvedomení si posvätnosti čistoty
vzťahov a prestupovaní týchto zákonov „esenciálneho“ charakteru.
Už v období tehotenstva môže viera matky tzv.
„galvanoplastikou“ dokázať zázraky. Dieťaťu s ultrazvukovou
diagnózou zdravotných problémov „priťahovaním“ milosti Božieho
svetla, modlitbami rodičov a komunity, môže zásadne pomôcť a tým
radikálne zlepšiť jeho zdravie aj výhľady do budúcnosti. O tom sú dnes
mnohé svedectvá, keď lekár navrhoval predčasné ukončenie
tehotenstva, ale viera matky a modlitby spolucítiacich viedlo k
narodeniu zdravého dieťatka.
Už malé množstvo alkoholu, napríklad v pive, či víne, likviduje
duchovné úsilie,
pokrok človeka na úrovni krvi. Na zlepšení
spirituality sa však priamo viaže zlepšovanie zdravia, takže pokiaľ si
človek chce udržať zdravé biopole, odporúča sa alkoholu vyhýbať.
Zdraví, zamestnaní ľudia sa dnes ťažko vyhnú rôznym spoločenským
príležitostiam a prípitkom. Na ich slobodnej voľbe je, aby ich požitie
alkoholu bolo naozaj symbolické. Ideálne je sústavnejšie upozorňovať
na svoju abstinenciu, ktorá sa vo vyspelej spoločnosti toleruje, rovnako
ako vegetariánstvo.
Aj starším ľuďom sa odporúča návrat k viere v Boha,
spoznávanie dôležitosti duchovnej duše v živote človeka a nezištný,
dobrotivý, zmierlivý vzťah k svojim blízkym. Nikdy nie je neskoro,
pretože človek si môže vytvoriť dobrý štart do budúceho života.
Už u detí a mladých ľudí je dôležité pracovať na očiste biopola
človeka aj komunity, dobre budovanej skautingom. Odporúča sa návrat
k viere v Boha, spoznanie dôležitosti duchovnej duše v živote človeka
a nezištný vzťah k svojim blízkym. Matka Tereza z Kalkaty hovorila:
Rodina, ktorá sa spolu modlí, spolu aj zotrváva.
Dôležité je začať pracovať so svojim anjelom strážnym. Ako?
Jednoduchým začatím vnútorného dialógu, pretože anjel strážny vás
nikdy neopustil, je vždy s vami už mnoho inkarnácií a teší sa z vášho
vnútorného, úprimného postoja a návratu k Svetlu Nebies, k vlastnej
duchovnej podstate. Netreba sa nechať odradiť zdanlivou stagnáciou.
Vnútorný dialóg sa obnovuje až po rozpustení hrubých nánosov
špiny citového tela a vypracovaní jemnejších zmyslov... Niekedy to
trvá aj dlhšie obdobie, roky aj desaťročia, keď Prozreteľnosť dovolí
nepatrný pokrok a pomáha len sústavné cvičenie, nádej a viera. Spätná
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reakcia prichádza pomerne rýchlo vo forme dobrej nálady, radosti zo
života, obnovenia dobrých a svetlých snov, dobrého spánku a postupnej
minimalizácie liekov.
Odporúča sa postupné zapojenie spirituálnych prvkov do
svojho života – poďakovanie a prežehnanie sa pred jedlom, pravidelná
návšteva chrámu, pravidelná modlitba, nenásilné, dobré, optimistické
filmy, dobré knihy... Odporúčajú sa rodinné vychádzky do prírody,
pestovanie umenia aktívne aj pasívne...
Veľmi dôležité je uvedomiť si, že veci neprichádzajú
„náhodne“, ale ako testy na rast a pevnosť osobného charakteru. Veľmi
dobre o tom píše Lorna Byrneová, ktorá od útleho detstva
komunikovala s anjelmi a popisuje obdobia takýchto karmických
skúšok, kedy je človek vystavený tvrdým útokom zlých, diabolských
bytostí, aby osvedčil, čo dobré sa v živote naučil.
Hlavne spočiatku je ťažké zrieknuť sa mnohých negatívnych
návykov, ktoré človek odmietal vidieť. Je ťažké naučiť sa počúvať a
reflektovať svoje okolie, ale aj vnútorný hlas, zrieknuť sa svojho
hundrania, či neochoty pomáhať druhým. Uvedomiť si, že dobré slovo,
pochvala je dôležitá životná energia, Nebeský dar, ktorého vibráciu je
treba chrániť.
Radostný život prináša spokojnosť všetkých aspektov života.
Zastavte akékoľvek sťažovanie si a frflanie, ale osvojte si stále
ďakovanie a blahorečenie za „obyčajné“ dary dňa (dar života, dar
zraku, dar blízkeho človeka, zelenej trávy, čistej vody z kohútika...).
K radostnému životu patrí naučiť sa nezištne dávať, stačí
drobnosť, úsmev, pohladenie, povzbudenie, poďakovanie za ochotu
predavačky, pomoc druhým. Pestovanie radosti a veselia z poznania
Zákonov Života, ktoré človek môže poznávať priamo z prírody,
z dobrej vedy, z čítania Biblie, hlavne Nového Zákona, alebo iných
tradičných Svätých Písem, podľa rodovej konfesie Potešenia sa
z pobytu v parku a z drobných zázrakov života.
Nový Zákon upozorňuje slovom Pána, že biopole môžete
intenzívnejšie očistiť sebekázňou, napríklad určitou diétou, zrieknutím
sa alkoholických nápojov, fajčenia, alebo pravidelnou krátkou
hladovkou napríklad jeden deň raz za týždeň. Biopole vie intenzívne
očistiť sebekázeň na rôznych úrovniach. Vyššia prísnosť k vlastnému
fyzickému telu, napríklad častejšia chôdza, lepšia verbálna, mentálna a
citová sebakontrola, rytmický režim dňa (nelikvidačný, žiadny
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workoholizmus...). Nespúšťanie životného štýlu do primitívnosti
zvieratka, obmedzenie príjmu červeného mäsa, nahradiť ho hydinou,
rybami... Výzvou zvýšenia vlastnej autority, a tým aj spoločenskej
úrovne, napríklad otvorenosťou a pravdivosťou k sebe aj k druhým.
Pri zrieknutí sa prehnaných materiálnych kritérií sa dostavuje
pravdivosť života, ale aj pestovanie dobrej nálady. Uvedomenie si moci
slova, ktoré nesmie byť zneužívané na ohováranie, lož, poloklamstvo,
osočovanie, alebo šírenie neprávostí.
Ešte vyšší stupeň sebadisciplíny je ochrana pred akýmkoľvek
zlom v myšlienkach, citoch, činoch... Pestovanie dobra a lásky patrí
k dôležitým psychohygienickým pravidlám, a je to veľké umenie,
ktorého tajomstvo spočíva v bdelej mysli opierajúcej sa o častú
modlitbu.
Biopole človeka aj spoločnosti urýchľuje obnovenie úkonov
zbožnosti – ľútosť, kajanie sa, uvedomenie si veľkých osudových
zákonitostí a dôležitosti pomoci druhým, nielen sústavné sústreďovanie
sa na seba. V praxi vidíme okamžitý efekt u tzv. Anonymných
alkoholikov. Tieto úkony nemusia byť verejné, lebo skutočné pokánie
je osobná záležitosť medzi Bohom a človekom. Dokonca o rozhodnutí
sa zmeniť nemusí vedieť ani najbližšia rodina. Dôležitý je efekt...
Verejné pokánie a vstúpenie do dobrej komunity urýchľuje
pokrok a pomáha zvýšiť osobnú očistu biopola a urýchliť uzdravovanie.
Umenie vyvážiť dávanie a branie niekedy trvá veľmi dlhé
obdobie. Západné civilizácie sú postavené na „braní“, skutočné šťastie
však je v „dávaní“. Poznáte to z rodiny. „Normálni“ rodičia zažívajú
radosť z dávania deťom a neočakávajú od detí, aby im niečo vracali.
Naučiť sa dávať vždy, všade a nezištne je postoj svätca, ktorý však nie
je nemožný. Stačí začať zdieľaním životnej radosti, dávanie úsmevu,
optimizmu a vľúdneho slova.
Jedná sa o oslobodenie biopola človeka od dominancie
matérie, teda je dôležité chrániť sa akejkoľvek nečistoty mysle, ducha.
Postupne sa otvárate zdravému životnému štýlu – dobrému spánku
v noci, pravidelnej práci, úcte v rodine, k blížnym... by človek mal
urobiť svojim zvykom, podobne ako získal zvyk napríklad umývať si
zuby.
Popri obmedzení svojho nižšieho ega by však mal urobiť aj
ďalší drobný krok k radosti zo života - osvojiť si zaujímavý a radostný
koníček... Môže vstúpiť do vhodného záujmového združenia,
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komunity, ktorá podporuje ideály dobra, priateľstva, pomoci všetkým
bez rozdielu vierovyznania, rasy, politickej príslušnosti, výšky konta...
Ideálne je, keď tieto vlastnosti do takejto komunity začnete vnášať.
Mnohé z vyššie uvedených pravidiel sa dnes top – manažéri
špičkových firiem dozvedajú na špeciálnych školeniach pre zlepšenie
pracovných vzťahov, firemného marketingu, ale aj pre prevenciu pred
modernými civilizačnými chorobami. Tieto pravidlá sú dôležité ako pre
individuálne správanie sa, tak aj pre spoločenské a firemné spolužitie,
zlepšenie rodinnej klímy, zlepšenie image firmy. Sú to esenciálne
zákonitosti nielen zdravého, ale hlavne radostného životného štýlu
rodiny, komunity odvodené vlastne z pravidiel Nového Zákona.
Mladý človek je dnes vystavený záplave pokušení
prostredníctvom všetkých médií, reklám, podvrhov tzv. ľahšieho,
bezpracného života. Život celebrít, spevákov, hercov vie mnohých
mladých ľudí okúzliť, hlavne pokiaľ nedostali dôležitú morálnu, dobrú
autoritatívnu prípravu od rodičov, či blízkych príbuzných.
Je dôležité uvedomiť si cenu vlastnej osobnosti, zachovať si
charakter, pravdivosť, čestnosť, vernosť ideálu... tým skôr, že dnes sa
tieto vlastnosti veľmi „nenosia“. Kresťan si je vedomý, že ako dieťa
Božie, syn / dcéra Kráľa kráľov, má žiť život, za ktorý sa nemá hanbiť,
naopak má byť príkladom – soľou zeme – pre druhých.
Život dnes nie je jednoduchý a prináša rôzne výzvy, ktoré ho
môžu poriadne „vytriasť“. Skúšky v živote ho však hlavne učia stále
viac sa spoľahnúť na Hospodina a hľadať oporu HORE (krásnym
príkladom je napríklad farár M.Kufa, alebo Matka Tereza z Kalkaty), v
spiritualite nachádzajú energiu, inšpiráciu a oporu. Samozrejme že si
musí osvojiť svoju odbornosť, remeselnú zručnosť, alebo mnohé
komunikačné zručnosti podľa požiadaviek svojej profesie. Život však
prestáva mať chaotickú podobu a nadobudne radostnú zmysluplnosť,
radostnosť, novosť a pulzujúcu „šťavu“.
Mladým dnes nestačí len príkaz viery, odmietajú pretvárku a
formálnosť. Potrebujú hodnotné príbehy, príklady, živé slová, živé
stretnutia, nové formy stretnutí. A skutočne sa tak aj deje na mnohých
miestach Slovenska (spoločenstvo CENACOLO), alebo aj v rôznych
častiach sveta (spoločenstvo THAIZÉ). V tom vidím dôležitú úlohu
stále živého a aktuálneho skautingu, ktorý vie rôzne osvedčené spôsoby
„transformácie“ mládeže uvádzať do života bez škrupúl, politických
predsudkov a formálnych komplikácií.
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1.2 Prudké ochladenie, snehové búrky.
Depresie, melanchólia, pesimizmus.
Archetypy biopola: Násilnícky
život, ubližovanie druhým. Surovosť, bitky,
vraždy, vojny - aj vo forme TV a PC
hrách....
Týfus,
horúčky.
Depresie,
melanchólia, pesimizmus. Severný vietor.
Prudké ochladenie. Studené, vlhké, holé,
neúrodné prostredie. V zime silné snehové búrky. Vplyv planéty Mars
a znamenia Vodnár. Element Vzduch ukazuje na problémy dominujúce
prenosy chorôb cez vzduch, ale aj problematiku mysle, chaotického
rozumu, divnej súdnosti. Rovnako tiež na problémy s poruchami
informačných systémov (hackerské, vírusové útoky PC), problémy /
zneužívanie telefónnych a energetických rozvodov.
Geopolitická historiografia: Vojny, vraždy, násilnosti
sprevádzajú ľudstvo počas celého známeho historického vývoja. Keďže
stále prebiehali nejaké boje, výboje, provokácie, výzvedné, či
špionážne operácie, aj v dnešnom období mnohé krajiny pokladajú
modernizáciu zbraní a vojenskú stratégiu za mimoriadne dôležitú.
Dokonca dôležitejšiu ako je zdravotný stav, úroveň školstva,
zamestnanosť a dostatok potravín pre vlastné obyvateľstvo. Obranné
systémy tvoria priamo medzinárodne sledované štátne štruktúry v rámci
vojenských zoskupení.
Vojenské pudy, zbrane, uniformy, či historické bádanie v tejto
oblasti drží mnoho ľudí ako dôležitý koníček, častokrát ako silný,
podvedomý elementál z minulých životov.
Všimnime si, že biopole poddimenzie 1.2 je súčasťou
najhlbších pekiel, spojených s chladom a neúrodou. Nie nadarmo sa
hovorí o Napoleonovi, Hitlerovi, Stalinovi – hromadných vrahoch, ako
o antikristoch, zločincoch najvyššieho stupňa, ktorí však vždy mali a
majú svojich obdivovateľov a stúpencov.
Od 1.storočia nášho letopočtu však nie je jedno, aké je
zmýšľanie a správanie politikov, novinárov, učiteľov, občanov, krajín,
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ľudstva. Aké sú ich priority, motivácie, alebo trendy. Zosilnené
energetické náboje, vibrácie podvedomia sa stále viac premietajú do
veľmi krutého počasia s postihmi pre bežné civilné obyvateľstvo tretích
krajín, úrodnosť vlastnej krajiny, alebo aj snežnými búrkami
ochromený funkčne existenčný aj dopravný systém území aj metropol
(2014 - 2018, Washington, New York, USA).
Súčasne môžeme vidieť aj štatisticky významný nárast
nervových chorôb, depresií, psychóz, s čím súvisí aj zvýšená
hospitalizácia, spotreba liekov, alkoholizmus, nárast drog a v
konečnom dôsledku priemet do ekonomiky hospodárstva firiem a
inštitúcií.
Málo moderných ľudí si vie predstaviť takú tuhú zimu a mráz,
ktorý by zmrazila veľtok, akým je rieka Níl v Egypte, ale stalo sa.
V roku 829 rieka Níl, subtropická oblasť, zamrzol. Pravdepodobnou
príčinou boli boje Byzantskej ríše s moslimami. Krétsky kalifát zničil
náboženské centrum - ostrov Athos. Druhý krát Níl zamrzol 1010, keď
sultán Al – Hakim bi Amr Allah (kalíf Hakim, 985-1021) zničil všetky
kresťanské miesta a mníšske rády - kláštory v Egypte a v Palestíne.
Ničenie začal likvidáciou Jeruzalemského chrámu 1009.
Ochladzovanie v Európe, alebo takzvaná „malá doba ľadová“
v Európe od 13. do 19. storočia. Súvisí so sústavnými vojnovými
konfliktami v rôznych častiach Európy. Od obdobia prenasledovania
katarov a rôznych tzv.heretikov, križiackymi výpravami. Štvrtá
križiacka výprava viedla v rámci „zjednocovania“ k drancovaniu
Konštantinopolu 1204 a na dlhé roky negatívne poznamenala vzťahy
medzi východnou a západnou cirkvou.
Invázia Mongolov od roku 1223, ich veľmi rýchly postup a
krutosť predovšetkým proti rôznym ázijským krajinám a Rusku
vyústilo k vypáleniu silných kresťanských centier Moskvy a Kyjeva.
Od roku 1231 nastupuje „výchovné“ mučenie inkvizíciou a
nezmyselné súdne procesy.
Pokusy o zjednotenie východnej a západnej cirkvi hlavne proti
postupu osmanského nebezpečenstva v roku 1439, križiackej výprave
proti Turkom vyústilo nakoniec k prehre kresťanskej armády vr.1444 a
rozšíreniu moslimského vplyvu na Balkán. To viedlo k urýchleniu
zániku Byzantskej ríše a pádu Konštantinopolu 1453.
Bratovražedná kresťanská politika medzi katolíkmi a
protestantmi v skutočnosti skrývala boj o moc rodov panovníkov,

45

prestíž a majetky šľachty, dŕžavy. Civilizačnou tragédiou bola nielen
storočná vojna (1337 – 1453), tridsaťročná vojna (1618 – 1648), ale aj
lokálne náboženské vojny a nepokoje, vzájomné ohrozovanie,
vyvražďovanie, lúpenie a perzekúcie v duchu „naša viera je lepšia“.
Pritom všetky tieto nezmyselné vojny sa premietali do utrpenia
chudobných ľudí, nevoľníctvo, otrokárstvo, vykorisťovanie drobného
obyvateľstva sa stále zhoršovalo.
Zamrznutie všetkých veľkých riek (Rýn, Dunaj) v Európe
1443, 1458, 1491 svedčilo o krutých bojoch a násilnostiach kresťanov v
rámci osmanských výbojov do Európy, obsadenie Grécka, Srbska.
Mocenské nezhody a egoistické politikárčenie, nájomné vraždy,
vzájomná nenávisť stredných aj vysokých šľachticov navzájom a boje
mocenských klík „schladzovalo“ klímu po dlhé obdobia. Niektoré roky
boli teplejšie, ale väčšinou panoval chlad.
Skutočné kresťanské zásady a vernosť ideálom najlepšie
vystihuje prípad Jany z Arku, ktorá za svoje služby vlasti a Bohu bola
nespravodlivo odsúdená a popravená. Jej príklad obyčajného dievčaťa,
mladučkej ženy, rehabilitovanej a svätorečenej v r.1920 veľmi dobre
ukazuje potrebu komunikácie s anjelmi, ktorých rady boli vždy lepšie
ako najlepšie analýzy „skúsených“ vojenských veliteľov – generálov.
Bez odvahy, priamosti, čestnosti a pravdivosti Jany z Arku, ktoré
obdržala vierou a Božími darmi, by politická mapa Európy bola úplne
odlišná, ako dnes.
Napoleonské vojny sprevádzané dlhodobým násilím v
mnohých krajinách priniesli do Európy v júli 1817 sneh.
Vzostup fašizmu v Taliansku (E. Mussolini) a v Nemecku
(A.Hitler),
všeobecný
nástup
zastrašovania
a
nenávisti
nacionalistickými skupinami, nástup skrytého násilia v pohraničí
Československa priniesli prudké ochladenie – tvrdé zimy 1927 – 1929.
Stalinov teror v Rusku, prenasledovanie, utrpenie v gulagoch a
strach spôsobili ochladenie v rokoch 1937 -8, a neskôr aj v r.1948, keď
toto svoje násilie začali „politicky vyvážať“ do Československa.
Materializácia spoločnosti, nátlakové metódy na verejnosť,
činnosť ŠtB v ČSFR je rovnaká surovosť premietajúca sa do kvality
biopola, ako fyzické násilie. Mnoho ľudí bolo nespravodlivo
odsúdených. Pritvrdenie manipulácie svetonázoru / svedomia občanov
v ČSFR viedlo k silnej zime 1979.

46

Narastanie násilia cestou propagandy východného a západného
bloku v 20.storočí, strach a obavy obyčajného obyvateľstva pred
vymyslenou ideológiou, vytvárala chorobné nepriateľstvo a vzájomné
neporozumenie. Rozmáhajúci sa vplyv materializmu, konzumizmu,
propagácia povrchného životného štýlu v živote, nástup médií (filmy a
vznik TV) aj na školách, postupne viedlo ku strate morálnych hodnôt a
nivelizácii náboženstva. Ľudia sa z vidieka presúvali do anonymity
miest. Skryté násilie niektorých skupín prerastalo do boja o teritóriá.
Sloboda občanov po r.1989 viedla k razantnému nástupu
sebectva, koristníctva, boja o moc – finančnú, politickú. Strácali sa
dlhodobé pracovné a sociálne väzby na vidieku, ale aj v mestách.
Zvyšujúce sa násilie a agresivita medzi ľuďmi – stála za
krupobitím v júli 2010 (SR), v máji 2014 (Slovensko, Česko), v máji
2015 (Slovensko), či v júli 2014 (Novosibirsk, Rusko) ale objavujú sa
aj silné podchladenia (neočakávané jarné mrazy, námrazy na cestách,
na zariadeniach) na rôznych atypických miestach sveta.
Obzvlášť nebezpečné boli silné sneženia vo Veľkej Británii
(február 2009) alebo aj v Spojených štátoch (2014 - 2018) v miere a v
oblastiach, kde takéto výkyvy počasia nepoznali. Násilie, agresivita,
surovosť, lúpeže sa stávajú hlavnou témou „zábavného“ filmového
a televízneho priemyslu a PC hier.
Energetická analýza osobných vlastností: Biopole človeka /
komunity častokrát nemení štruktúru naraz, ale deformuje sa postupne.
Násilie postupne zdanlivo nevinne v generáciách detí vzniká v útlom
detstve pozeraním tzv. „rozprávok“ - akčných kreslených filmov plných
násilia, kladenia pascí, strieľania, ubližovania...
Staré ľudové rozprávky, aj keď mali v sebe násilie, toto bolo
obrátené proti zlu a osudovým prekážkam. A tak prostredníctvom
archetypov vychovávali generácie k odvahe hájiť pravdu, k skromnosti,
ale aj vernému priateľstvu, ohľaduplnosti k starším, cti, dobrote a
humanizmu.
Tieto morálne odkazy „sedliackych, prostých duší“ v dnešných
tzv. rozprávkach chýbajú. Moderné „rozprávky“ navyše prevracajú
podstatu pravdivých symbolov, čo je neprípustné. Ako príklad si
uveďme myši a potkany, ktorí vždy boli nosiči najzhubnejších
hromadných infekcií, epidémií, alebo predstaviteľov príživníkov,
nečistoty a nebezpečenstvo hladu.
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Z týchto hlodavcov sa dnes stali nosní predstavitelia rôznych
príbehov, v ktorých sú vykresľovaní ako priatelia, ako pozitívni
sprievodcovia ľudí!!! Dokonca ako hrdinovia pomáhajúci človeku k
úspechu?! Toto krivenie pravdy najmenšej generácie nie je smiešne,
pretože pre deti je celý ich život hra a všetky informácie sú pre nich
pravdivé a budujú celoživotný hodnotový systém! Otrava preniknutá do
podvedomia vnáša pokrivené, nepravdivé informácie pre životné
rozhodnutia, ktoré niekedy môžu byť osudové!
Malé deti nechápu agresiu a násilie v kontexte príbehu a pri
častom sledovaní rôznych seriálov a zanedbaní pozornosti
a výchovného vplyvu rodičov sa postupne v dieťati rodia zárodky
budúceho prepuknutia pretvárky, násilia a agresivity, akoby nevedomej,
pod prahom vnímania dútnajúcej rozbušky neznášanlivosti až krutosti
voči ľuďom aj zvieratám.
Neustále stresy, strach, obavy, ktoré doliehajú na dieťa
častokrát už v škôlke (nevhodný prístup učiteliek, alebo ignorancia
násilia vo vzťahoch), na ulici, v škole (krádeže, šikanovanie...) Pokiaľ
nie je psychohygienicky vyvážená dobrom, vypočutá, ošetrená rodičmi,
alebo aj pravidelne ventilované a vyvažované bezpečným prostredím,
kumuluje napätie, ktoré môže spôsobiť nezvládnuteľný výbuch, alebo
blokáciu energií na dlhé obdobie dospelého života.
Napríklad vplyvom výronu agresívnych negatívnych energií
z vedľajšej dimenzie, ktorým je daný človek otvorený
naprogramovanými vlastnými skúsenosťami v detstve z filmov, z
agresívnych PC hier... je otvorený pre neočakávaný násilnícky čin,
akým sú dnes prejavy hromadných vrážd v školách, alebo ohrozovanie
okolia mladistvými na športových podujatiach.
Pre psychológa alebo kriminalistu sa taký zločin javí ako
nervový skrat bez vysvetlenia príčiny. Takýto človek, hlavne dieťa, sa
nevie nutkavým násilníckym myšlienkam postaviť a brániť, nemá
vytvorené psychické, sociálne, a už vôbec nie duchovné brzdy. Nikto
ho to neučil a spoločnosť mu prostredníctvom médií ponúka stále nové
a nové podnety na agresivitu, násilie, rozvíjanie nízkych pudov, ktoré
zväčša podporuje okolie aj vonkajšie „priateľstvá“, pouličné bandy.
Riadiacim zákonom života mnohých „moderných“ ľudí
odchovaných na PC hrách je zákon „oko za oko, zub za zub, krv za
krv“. Vnútorne pestovaná ublíženosť, pomstychtivosť kumulovaná
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napríklad spoločným osudom mladistvých na uliciach, v slumoch vedie
ku ďalším násilnostiam.
Pri pozeraní filmov, kde nie je len jednotlivá vražda, ale násilie
na celých skupinách, si dieťa / mladý človek, osvojuje návyky, že
násilie a agresivita sú normálne. Súčasne sa v dieťati vytvára strach,
obavy, nedôverčivosť, pocit nebezpečia, strata sebadôvery, ktorá hlavne
v kritickom období puberty, zvýšenej citlivosti môže poznačiť mladého
človeka na celý život.
Násilie častokrát spájané s alkoholizmom poznačuje život celej
rodiny a príbuzných. Sú to nielen fyzická bitka, ubližovanie, ale aj
slovné útoky, urážky, nadávky, podceňovanie...
Osobné násilie je produktom násilia v okolí – starší súrodenci,
násilnícky rodičia, nemravné, rozbité, neláskavé prostredie, ignorancia
výchovy. Agresivita sa dnes skrýva aj za tzv. šikovnosť hackerov, keď
sa násilie prejavuje aj prostrednictvom informačných systémov.
Nekontrolované vášne, divokosť a bezuzdnosť sprevádza stratu
rozumu, uvažovania. Vstup na „šikmú plochu“ zväčša nasleduje ďalšie
kroky vplyvom rovnakých „kumpánov“, ktorí sa chcú dostať ku
šťastnému životu skratkami, na úkor druhých ľudí.
Elementály vystatovačnosti, neuznania práva osobnosti na
vlastný názor, namyslenosti a ťažkého zvládania vnútorných vášní bez
zmyslu pre morálku, vedú k násiliu, ktoré sa ukladá vo vnútri človeka.
To môže prispieť k zaslepeniu súdnosti a rozumného uvažovania
a „drobným zločinom“, ktoré prerastajú do vážnejších zločinov. Zlo je
slepé a vie len ničiť. Následkom je nešťastný osobný život, život
rodiny, ohrozenie okolia, a v konečnom dôsledku zničený život svoj aj
nasledovných pokolení.
Vražda vo vojne je stále vražda. Zabitie človeka, rovnako ako
rôzne spôsoby ubližovania – obmedzovanie osobnej slobody,
zneužívanie na otroctvo a prostitúciu, trávenie jedom...
Mnoho ľudí si myslí, že utajené, skryté ľudské úkony sú
neviditeľné. Okolo nás však sú tisíce anjelských bytostí a život každého
človeka je zaznamenávaný na hrot jeho duchovného srdca, ako aj do
vibrácie pola Kozmickej Kroniky. Všetko zažité, hovorené, myslené,
pociťované aj v skrytosti, sa zaznamenáva a archivuje. Pri úmrtí sa
všetky udalosti života prehrávajú, a pri násilných činoch sa za tieto činy
platí rovnakou mierou. Za bitku bitkou, za vraždu vraždou, za otravu

49

otravou – len teraz to zažíva sám páchateľ. Takéto sú svedectvá z
tisícok ľudí „druhej strany“.
Biopole Zeme je dnes enormne narušené, čo sa prejavuje aj vo
vnútornom chaose ľudí. Pripomeňme si: násilie v akčných filmoch
vysielaných v tom istom čase v televízii, ktoré sledujú tisícky divákov,
znamená vysielanie kumulovanej vibrácie negatívnej energie týchto
tisícov do okolia. Dnes už ľudstvo nemá pri rýchlom životnom štýle
žiadnu duchovnú rezervu na kompenzáciu tohto násilia (predtým tieto
vibrácie zla čiastočne „tlmili“ mnohé kláštory svojimi modlitbami
a obeťami).
Dnes sa stávajú už deti vojakmi, mladí ľudia v totálnej chudobe
slumov veľkomiest nevidia okolo seba nič iné, ako krutosť a násilie.
Miestami v chudobných štvrtiach pôsobia aj cirkevné, charitné
inštitúcie, ale puberťákovi zväčša viac imponuje sila a tvrdosť, ako
viera, neha a odpustenie. Štát, ktorý nerobí bezpečné, nealkoholické
kluby pre mladých a vzdelávacie inštitúcie pre najchudobnejších, sa
priamo podieľa na vytváraní zločinnosti vo svojej krajine. Musí
vynakladať potom mnohonásobne vyššie náklady na políciu, vojsko,
väznice, aby aspoň ako tak zabezpečila bezpečnosť krajiny. Do týchto
neistých podmienok však nepríde ani hodnotný investor, ani sa nemôže
vytvoriť zdravé podnikateľské prostredie kvôli zločineckému podhubiu.
Biopole človeka reaguje na porušenie Božích zákonov
okamžite, aj keď to človek sám okamžite neregistruje. Následky môžu
byť problémy v osobných, rodinných a sociálnych vzťahoch,
v chorobách, telesných postihoch detí aj dospelých, alebo aj náhlou
zmenou počasia. Zväčša sa spúšťajú všetky tieto mechanizmy.
Dôsledky sa však spúšťajú v čase „platenia karmy“, ktorú určuje
Prozreteľnosť. Rôzni grázlici sa tak môžu vysmievať z polície, či
spravodlivosti, pretože „burina“ rastie spolu s pšenicou.
Nie je náhoda, keď sa dakto narodí v rodine nechcený, keď ho
vychováva ulica a agresivita a surovosť ho sprevádzajú od útleho
detstva. Takto pracuje Zákon Karmy a Zákon Príťažlivosti. Človek
priťahuje zločinnosť až dovtedy, kým si neuvedomí lepšie hodnoty.
Musí sa sám rozhodnúť pre dobro, povedať si, že odmieta žiť životom
divokej, zákernej, neľútostnej šelmy. Súčasne so zmenou myslenia by
si mal osvojiť aj duchovné pravidlá života, etické a náboženské
hodnoty, ktoré mu umožnia sa zo „slizkej pasce“ satana vyhrabať sa.
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Klimatické dôsledky: Dnes vedecká teória „globálneho
otepľovania“ stojí proti teórii periodicky opakujúcej sa dobe ľadovej.
Prudké ochladenia sa dnes pričítajú efektu El Ňiňo a zaznamenávajú sa
ako na lokálnej, tak aj na väčšej – kontinentálnej úrovni, napríklad v
Anglicku, Francúzsku, či v USA. Spolu s náhlymi spádmi snehu sú
spojené výpadky elektriny a narušenie komunikačných, informačných
a energetických rozvodov.
Rozširovanie typických chorôb a problémov: Choroby ľudí
pod vplyvom tejto poddimenzie sú zamerané najmä na rôzne horúčky,
psychózy, ťažké depresie, melanchólie, alebo aj týfus.
Ako u väčšiny tzv. civilizačných chorôb ani v prípade
melanchólie, depresie, psychózy... príčiny dnešná veda nevie
jednoznačne stanoviť a nie vždy sú liečiteľné. Spájajú sa s
nedostatočnou činnosťou endokrinných žliaz a hormónov, napr.
noradrenalínu, serotonínu, s možnosťou nástupu niektorých vážnejších
psychických porúch po životnej kríze, šoku, či dôsledku tzv.
vyhorenia...
Rôzne hormonálne prípravky, či antidepresíva chorobu
neliečia, len tlmia príznaky. Okrem iného dnešná lekárska veda
poukazuje na niektoré gény,ktoré u niekoho problémy spúšťajú, ale u
druhého nie... Prečo? Odpoveď dáva Duchovná veda.
Nehody bežných liniek, alebo aj špeciálov (autobusy, vlaky,
lietadlá...). Náhla smrť zväčša na cestách, na železnici, v lietadle. Môžu
sa vyskytnúť aj hromadné havárie vlakov, autobusov. Pri náhlych
zmenách počasia sa objavujú u veľkej skupine ľudí depresie a stavy
útlmu, ľudia hľadajú riešenie v liekoch, alkohole, prejavy sú však stále
horšie a nepomáha nič zo „zaručene“ osvedčených metód.
Do tejto poddimenzie by som zaradil aj inkarnačné „karmické“
postihy nervovej sústavy, či už od detstva – detská mozgová obrna,
alebo neskôr po náhlej mozgovej príhode, kúsnutím kliešťa – borelózia,
alebo dnes následok uštipnutím komára tehotnej ženy s
následkom.vírového ochorenia ZIKA vážne deformácie CNS. Posledné
desaťročia sú „civilizované“ krajiny sveta plné agresivity rôznych
zločineckých skupín. Títo ľudia neuznávajú Božie ani ľudské zákony a
a inkarnujú sa v „rozvojových“ oblastiach, bývalých koloniálnych
krajinách, so silnou, častokrát organizovanou zločineckou činnosťou.
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Jeden z pamätlivých svedkov svojich minulých životov, český
mystik a spisovateľ Květoslav Minařík (1908 – 1974) si pamätal účasť
posledných 2000 rokov ako žoldnier, účastník mnohých vojen. Narodil
sa ako sirota, bez domova a ochrany rodičov. Zneužívaný strýkom
detskou prácou, chorľavý, chudobný, sústavne bitý. Jediným jeho
spoločníkom bol pes a útočišťom bola stajňa.
Pokiaľ chcel zažiť vnútorný pokoj pred neustálymi jedovatými
útokmi pochmúrnych myšlienok desu a strachu, išiel do kostola. Ale
keď odtiaľ vyšiel, psychické útoky, depresie a obavy spätne zaútočili,
stále znova a znova. Až po desaťročiach tvrdého životného utrpenia,
ťažkej práce, prostredníctvom duchovných cvičení, modlitbami,
pokáním, prosbami o milosť a snahou šíriť dobro a lásku, podarilo sa
mu zbaviť egoizmu, rozpustiť útočné elementály, očistiť a presvetliť
svoj život Božou prítomnosťou, nádejou, vierou.
Mnohí ľudia si spomenú na postavu z filmu Sedem statočných,
na chlapíka, ktorý nemohol spávať, jesť. Bál sa vlastného tieňa,
všetkých a všade podozrieval. Pri chvíľkovom zaspaní sa mu zjavili
všetky jeho obete – duchovia plní výčitiek, hrozieb, žiaľu a
škodoradostný smiech pekelníkov. Škodoradostná zločinnosť prináša
nakoniec trpké ovocie.
Náprava: Človek si musí osvojiť pravidlá ovplyvňujúce
kvalitu biopola, hlavne zákony myslenia, zákony príčiny a následku,
rôzne účinky pocitového aj mentálneho poľa na kvalitu osobného,
spoločenského, aj krajinného života....
Myseľ je Dar Boží a jej zneužívanie na ziskuchtivé, násilné
presadzovanie seba vedie ku depresiám, melanchólii, strate radosti zo
života. Hlboko v podvedomí sú uložené nešťastia a negatívne energie,
ktoré vykonali naši predkovia a ktoré my musíme odčiniť. Nič nie je
náhoda, pretože Kozmos je mimoriadne detailne riadený a dokonale
informovaný – a pamätlivý.
Predovšetkým sa odporúča venovať starostlivej výchove detí
a minimálne ich vystavovať televíznym, či počítačovým, agresívnym
programom. Pre rodičov sa odporúča uvedomiť a začať trénovať
mnohé prvky, ktoré sme uviedli v predošlej sfére na úrovni
psychohygieny.
Rozhodujúce je uvedomiť si dôležitosť poznávania a kultivácie
duchovnej duše, dobrého pozitívneho umenia, sociálneho správania sa
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a nepreceňovať materiálne hodnoty. Láska, porozumenie, harmonické
vzťahy v rodine a priateľstvo majú tvoriť stabilné a bezpečné
prostredie, ktoré nemusí mať hmotný nadbytok, ale predovšetkým
starostlivosť a láskavosť a otvorenosť na vypočutie si problémov, alebo
aj pestovanie drobných radostí a optimizmu.
Dôležité je pestovanie duchovnosti, návšteva chrámu, modlitba,
dialóg s anjelom strážnym, ale taktiež dostatok aktivityprostredníctvom
hier na čerstvom vzduchu, u starších prechádzky v parku, popri rieke.
V prípade nadmernej energie pomáha hlavne násťročným dobrý,
pravidelný šport, ktorý umožní nielen dostatočný výdaj energie, ale
hlavne pestovanie dobrých priateľstiev.
Odporúča sa obmedzovať červené mäso v strave, ale taktiež
šošovicu, pór, zázvor a v prípade liečebných zmien sa orientovať na
korenie predovšetkým na báze byliniek. V rámci zdravého životného
štýlu je dôležité sa vyvarovať alkoholu a symbolicky ho obmedziť na
minimum a len na slávnostné príležitosti.
Budovanie osobného biopola je celoživotná práca a veľká
výzva nielen pre rodičov, ale aj pre školy a prosperujúcu spoločnosť.
Pri výchove sa odporúča dávať dôraz na osobný príklad, priateľstvo,
morálku, dialóg, vypočutie si názoru druhých, schopnosť poprosiť
o odpustenie a ospravedlniť sa, vedieť poďakovať, otvárať sa trvalým
duchovným hodnotám – modlitbou, vďačnosťou, pokáním...
V skutočnosti odvaha nie je biť sa, prejavovať agresivitu
či krutosť. Pravá odvaha je postaviť sa za svoj ideál, pravdu,
vytrvať a prekonávať prekážky, vedieť pomáhať druhým, byť
oporou svojej rodine aj priateľom a to nielen nárazovo, ale
sústavne. Odvaha je ísť za svojim ideálom, ktorý by mal byť mimo
materiálne statky a konzum.
Vibráciu svojho biopola, alebo aj biopola druhých budú ľudia
vnímať stále viac a viac. Biopole egoizmu zavádza človeka do
sebaizolácie. Agresia a pýcha sa vždy potrestajú samé. Agresivita plodí
ľudí nešťastných, smutných, osamelých, izolovaných. Odporúča sa
skrátiť pôsobenie týchto ničivých vibrácií na minimum. Výhoda života
v materiálnom tele je možnosť uvedomovania si týchto negatívnych
vlastností a možnosť mentálne – citovej ochrany spočívajúcej
v okamžitej (tzv. strelnej) modlitbe – v úniku z dosahu týchto ťaživých
energií, ktoré vo vnútri človeka môžu narobiť poriadnu spúšť.
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Táto „zručnosť“ psychickej „sebaobrany“ je jednou z
najdôležitejších psychohygienických poznatkov pre mladých ľudí: čo
najrýchlejšie odísť z psychických oblastí temných energií a vystúpiť do
svetla myšlienkového a citového pokoja a pohody. Neznamená to
ignorovať výzvy, ale vedieť ich brať s nadhľadom.
Je veľmi dôležité mať správny rebríček hodnôt, pretože
zdanlivo veľké veci v živote neznamenajú vôbec nič, alebo dokonca sú
škodlivé. Naopak niektoré tzv. „maličkosti“ prinášajú do života radosť,
pohodu, spokojnosť. Je dobré osvojiť si zákony božieho „účtovníctva“,
ktoré je tak dobre popísané v Novom Zákone. Hodnotia sa
predovšetkým drobné skutky lásky, priateľstva, pomoci...
Práve z tohto dôvodu má človek od mladosti, ale aj v
pokročilom veku, drobné koky k radosti zo života: pre stretávanie s
inými ľuďmi „rovnakej krvnej skupiny“. Môže si napríklad osvojiť
zaujímavé a radostné koníčky... Skupinový spev, hru na hudobný
nástroj, modelovanie, rezbárstvo, maľovanie, drobná pomoc núdznym
či známym, aj neznámym starým, nevládnym, chorým.

1.2.1
Melanchólia, depresia, psychózy...
príčiny, analýza, liečenie
V poddimenzii 1.2 je kódovaný vznik rôznych psychických
porúch. Dnešná psychiatria, ani medicína liečia len príznaky, ale pokiaľ
nespoznajú skutočné príčiny, liečenie nemôže byť úspešné. Silné a
dlhodobé negatívne pocity a myšlienky spúšťajú aj vážne
psychosomatické problémy.
Predovšetkým je dôležité uvedomiť si energetické príčiny
choroby, zväčša kódované v minulých životoch. Choroba, aj keď
nepríjemná, prichádza ako dobrý, pravdivý priateľ. Pravda sa môže
zdať nepríjemná, ale lieči.
Choroba ako disharmónia energií, ukazuje, že dačo robíme,
alebo sme robili, zle. V prípade obyčajnej choroby môže pomôcť k
vyliečeniu zmena životného štýlu, strava, lieky, odpočinok, ale v
prípade dlhodobých, tzv. chronických chorôb, je problém hlbší.
Príkladom môže byť ťažká choroba špičkového neurochirurga Dr.
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Ebena Alexandra, zázračne vyliečeného, autora knihy Pohľad do
večnosti, a poučný, karmický výklad na web sirosa.sk.
Lekár, teológ, kňaz, psychiater, človek životnej praxe, Max
Kašparú, hovorí, že evanjelium učiace pravde, teda Slovo Pána
Ježiša Krista, je ako ostrý skalpel. Lieči čistým rezom, aby mohlo
dôjsť k rýchlemu uzdraveniu. Prístupy dnešnej medicíny, žiaľ, pri
chronicite zväčša môžeme prirovnať k rezu tupým nožom, ktorý len
„choré tkanivo potrhá“, choré tkanivo neodstráni a liečenie sa predlžuje
a komplikuje. Namiesto liečenia sa dávajú hormonálne barličky, ale
problémy sa neriešia, len presúvajú na iné orgány. Chýba celostné
poznanie a spojitostí, že človek nie je len trocha hmoty - uhlíkov,
kyslíkov, dusíkov...
Podľa praktickej psychológie ľudia sú kategorizovaní do
štyroch základných typov / pólov – melancholik - sangvinik, flegmatik
- cholerik,. Aj keď toto členenie pochádza zo starého Grécka, moderná
psychológia, medicína, sociológia či pedagogika ho ďalej používajú,
pretože stále najlepšie popisuje typológiu človeka.
Cieľom človeka, pri hľadaní šťastia a harmónie, je vymaniť sa
z týchto hraničných temperamentov do centrálnej vyváženej pozície,
ktorá vie v rôznych situáciach využívať silné stránky jednotlivých
typov. Veľmi zjednodušene melancholika je možné charakterizovať s
tendenciou k smútku, egoizmu a dobrote, sangvinika ako pohyblivého
komunikátora rastúceho v životnej múdrosti, flegmatika ako pokojnú
až netečnú bytosť rastúcu do harmónie a dobroprajnosti, a cholerika
ako rezkú, samostatnú bytosť prekypujúcu energiou a odvahou.
Vnútorne vyvinúť všetky temperamenty je nie ľahká celoživotná práca.
Človek je predovšetkým duchovná duša, ktorá obýva telo.
Podobne ako šofér ovláda auto, aj duša má ovládať telo a nie naopak!
U melancholika má tendenciu dominovať fyzické telo nad dušou, čo je
problém. Smútok melancholika, či flegmatika je prílišná upätosť duše k
fyzickému telu a silná deformácia biopola človeka hmotou.
Ako u väčšiny tzv. civilizačných chorôb ani v prípade
melanchólie, depresie, psychózy... príčiny
dnešná veda nevie
jednoznačne stanoviť
a nie vždy sú liečiteľné. Spájajú sa s
nedostatočnou činnosťou endokrinných žliaz a hormónov napr.
noradrenalínu, serotonínu, s možnosťou nástupu niektorých vážnejších
psychických porúch po životnej kríze, šoku, či dôsledku tzv.
vyhorenia... Rôzne hormonálne prípravky, či antidepresíva chorobu
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neliečia, len tlmia príznaky. Okrem iného dnešná lekárska veda
poukazuje na niektoré gény, ktoré u niekoho problémy spúšťajú, ale u
druhého nie... Prečo? Odpoveď dáva duchovná veda.
Primárne uvedieme niektoré dôležité predpoklady, ktoré bežne
dnešná medicína zväčša odmieta, napriek tomu, že sú súčasťou
svetonázoru cca 3miliárd populácie ľudstva aj Biblie. Vplyv minulých
životov predkov, ako Biblia hovorí, je do 3.-4.pokolenia. Potom je tu
vplyv duše
na zdravie, ktoré dnešná medicína pozná ako
psychosomatické choroby, ale dopad podľa duchovnej vedy je
podstatne širší a zahŕňa práve mnohé tzv. civilizačné choroby, aj
depresie. Biblia aktuálne tvrdí: Platí sa do posledného centa.
Vieme, že svet pozostáva z vibrácií energií, z neustáleho
pohybu. Človek vibruje na rôznych úrovniach frekvencií svojich
viacerých tiel – fyzického, vitálneho, citového, mentálneho, duchovneduševného. Tieto telá sú navzájom prepojené a ovládané duchovnou
dušou. Východzími základmi sú
predovšetkým pravidlá
psychohygieny, ktoré spomína Starý a Nový Zákon, alebo sú to aj
všeobecne platné etické pravidlá známe na celom svete, ktorým
zodpovedajú určité vibrácie biopola.
Na základe charakteru vibrácie, podľa práce barónky Adelmy
von Vay (1840 – 1925), rakúskej liečiteľky a vedkyne, autorky
najlepšej kozmológie sveta kresťanstva, však môžeme poukázať na
hlavnú príčinu týchto melancholických a depresívnych ochorení v
priemete surovosti, ubližovania druhým, „pestovania“ nenávisti, účasti
na vraždách a vojnách v tomto, alebo aj v minulých životoch do
biopola človeka. V miernejšej forme vo vplyve poddimenzie 1.2, vo
vážnejšej forme poddimenzie 3.6, alebo aj v kombináciách s inými
problémami.
Podľa modernej fyziky je svet viacdimenzionálny a podľa
duchovnej vedy v „sedmičkovej“ skladbe.
Každej dimenzii a
poddimenzií zodpovedá etická vibračná energia. Prvé tri dimenzie
ukazujú na morálne zlyhávanie „vibrácie srdca“, ktoré sa premieta na
život celého človeka. S tým súvisí aj určitý typ ochorenia premietajúci
sa z minulých životov predkov. Bližšie o týchto súvislostiach
pojednáva táto štúdia.
Ešte aj dnes je pomsta „vecou rodovej cti“, ktorú dieťa od
malička žije ako rodinnú, rodovú, spoločenskú, tradičnú „nutnosť“.
Formulácie Pána definíciami: „Boh je Láska“, „Ja som cesta, pravda a
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život“, „potreba odpúšťať 70x7 ráz“, poukazujú, že láskavosť,
empatia, priateľstvo, milosrdenstvo sú mimoriadne dôležité a
osudovo „sledované a vážené“ vlastnosti, sú to vibráciou osnovy
Stvorenia, skladby stvorenia Univerza, ale aj testom úspešnosti života
duše v danej inkarnácii. Podobenstvo o potrebe pomáhať blížnemu
patrí do základnej výbavy životného štýlu každého úprimného
kresťana.
Pripomenieme si toto podobenstvo, kde olúpeného a zbitého
človeka na ceste v púšti nechali zomierať kňaz aj zákonník, a život mu
zachráni, opateru a pomoc mu poskytne, až Samaritán, človek žijúci na
okraji spoločnosti.
Je jedno, či pravidlo prenosu „dedenia“ negativity od predkov
uznávate, alebo neuznávate, taký je
Vesmírny Zákon Božej
Spravodlivosti, ktorá v Svätom Písme hovorí: „Nezabiješ!“,
„Nepokradneš!“, „Nepreriekneš krivé svedectvo...!“ „Vaše slová nech
sú áno, áno, alebo nie, nie...“ „Kto mečom zaobchádza, mečom
schádza!“ Meč symbolicky nie je len chladná zbraň, ale taktiež aj
hovorené či písané slovo, ktoré vie rovnako zraniť, ako meč, či otrava.
Slovami majstra Danova: „Klamstvo je vražda! Nepravdou vraždíte
spravodlivosť a pravdu stvoreného sveta!“ Ako sme už vyššie
spomínali, nedodržiavanie týchto dôležitých etických zákonitostí
urobilo z obilnice v severnej Afrike (Líbya, Tunis) s tečúcimi riekami a
množstvom zvere a vtáctva neúrodnú, kamenistú púšť! Stalo sa tak
behom niekoľko desaťročí „vyspelej civilizácie Rímskej ríše“!
Človek si musí uvedomiť, že nie je zvieraťom, ale že na Zemi
plní misiu civilizácie. Každý sám za seba. Misijný región je on sám, a
poľom je jeho telo, duša, psychika. Pravidlá boli dané Bibliou aj
rôznymi svetovými, inšpirovanými textami a platia stále. Na počiatku
bolo Slovo... všetko bolo uskutočnené týmto Slovom – Bohom,
Láskou, Múdrosťou, Vševediacou Mocou. V okolí, v harmónii prírody,
vidíme činnosť Stvoriteľa ako krásnu, múdru, dobrú, inšpirujúcu.
A takto by sa mal prejavovať aj človek. Jeho život a činy by mali byť
krásne, dobré, múdre a možno aj inšpirujúce pre deti, vnúčatá, susedov,
ako nám to ukázala matka Tereza z Kalkaty, Filip Neri, Ján z Boha,
alebo sv. František z Assissi. Nový Zákon upozorňuje: „Podľa ovocia
poznáte strom...“ Aké je ovocie vášho života v tejto škole, kde sa učíme
za anjelov?

57

V minulom 20.storočí k takým vážnym chorobám v oblasti
psychiky dochádzalo v období menopauzy po štyridsiatke. Pri
dnešnom „zrýchlenom“ čase sa však príznaky „psychóz“ - narušenia
psychiky človeka, objavujú už v detstve. Málo zdravého pohybu,
sedavý spôsob života, závislosť na TV, PC, mobile a dlhodobé
ponocovanie (deti a adolescenti chodievajú spať neskoro, aj keď
potrebujú pre zdravý rast a dospievanie 8-10 hodín spánku) vedie ku
postupnému oslabovaniu nervovej aj hormonálnej sústavy. Bublinkové
a energetické nápoje, fajčenie „vylepšené“ o alkohol a nejaké drogy,
len dokončia dielo skazy – oslabenie funkcie pečene, ľadvín, nervovej
a endokrinnej sústavy, srdcovo – cievnej sústavy, trávenia, starecké
problémy s chrbticou a pohybovým aparátom v puberte!!! Všetky tieto
problémy s človekom idú do dospelosti, kde oslabená imunita vedie k
stále väčšej závislosti na rozmanitých liekoch... A choroby sa
presúvajú z jedného orgánu na druhý, zdravie sa nezlepšuje, ale
zhoršuje, bez energie žiť.
Historicky je človek slobodný od ťažkej práce posledných
niekoľko sto rokov. Spoločenské pomery v období otrokárstva,
feudalizmu, alebo zaradenie do rôznych rytierskych, šľachtických
rodov, bojov o moc, o územia, bohatstvo, prinútili väčšinu obyčajných
ľudí dobrovoľne, alebo vynútene sa zúčastňovať vojen, zbojníckych
výprav, náboženských vojen, alebo aj občianskych bojových výprav „v
mene vlastnej lepšej pravdy“, tzv. šírenia kultúry a kresťanstva/
ziskuchtivosti mocných - ohňom a mečom. Takisto aj hromadné
zabíjanie zvere, alebo surové nemilosrdné zabíjanie akýchkoľvek
živých nevinných tvorov, bol a je zločin proti Bohu, za ktorý bude
treba „zaplatit“ svoji zdravím.
Jedno z najúspešnejších štátnych zriadení pod názvom „Boží
štát“ v Paraguaji bolo „kolonizované“ spevom, láskavým, múdrym a
hospodárskym vedením kňazov jezuitov, stabilným sociálnym
systémom, zabezpečením potravín rozvojom poľnohospodárstva,
náboženského života, umenia a remesiel, obchodu, ochranou pred
otroctvom počas 150 rokov (1610 -1768). Až závisťou, machináciami a
chamtivosťou európskych politikov a miestnych otrokárov sa tento
ojedinelý, zlatý experiment ľudstva zničil.
Prozreteľnosť v kozmickej pamäti detailne eviduje každú
nespravodlivosť, akékoľvek fyzické, psychické, či sociálne násilie voči
slabým a vymeriava páchateľom naozaj tvrdé tresty... E. Cayce svedčí
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o treste za zločin výsmechu a mučenia vo forme obrny, slepoty,
ochrnutia a mnohých iných postihoch, napríklad astmy, dýchacích
ciest za použitie chemických zbraní...
Na „druhej strane“ v tzv. pekle, po fyzickej smrti, duša
takéhoto násilníka zažíva všetko utrpenie, ktoré spôsobil druhým, ale
teraz „v ich vlastnej koži“. Napríklad odpálením nálože v dave pociťuje
bolesť každého zraneného jednotlivca, črepiny, potrhané orgány,
väzivá, krvácanie... Zažíva to neustále a za každú obeť. Stále dokola,
desiatky aj stovky rokov, až kým ho nevyslobodí pokánie, modlitba a
prosba o milosť a možnosť nápravy, keď to Prozreteľnosť dovolí. Pri
novej inkarnácii duše do fyzického tela musí počítať s tým, že za
každý zabitý život bude musieť predčasne zomrieť aj on sám, za
každého zraneného zaplatí ochromením, chorobami, chronicitou,
meningitídou...
Zdanlivo nevinný, dobrý človek, ktorý „neublíži ani muche“, sa
stane obeťou autonehody, lúpežného prepadnutia na ulici, vlakového
nešťastia, útoku extrémistov, pádu výťahu... Aj keď človek vo
fyzickom tele (našťastie) nevie, za čo musí platiť, duchovná duša –
psychické telo si to uvedomuje na úrovni podvedomia a tak zahalený
do smútku, depresie, sa pokúša uľaviť si alkoholom (muži), alebo
liekmi (ženy), únikmi... Pre skutočné liečenie sa však odporúča
pokánie, strelné modlitby, meditácie, pravidelné návštevy chrámu a
opora veriaceho spoločenstva, čítanie Nového Zákona a inšpirovaných
kníh (M. O. Aivanhov, R.
Steiner, P. Danov...), ale taktiež
vegetariánsky životný štýl a pravidelný pohyb na čerstvom vzduchu.
Veľmi pomáha pravidelné športovanie, aspoň tri krát týždenne –
plávanie, bicyklovanie, jogging, švihadlo...
Výborne pôsobia na liečenie strečing / jógové cviky, alebo pre
podporu hormonálnej činnosti cvičenie 5 Tibeťanov. Deťom
mimoriadne pomáha spoločenstvo skautov pre pestovanie
hodnotných priateľstiev a získanie praktických, ústretových návykov
pre život. Odporúča sa minimalizovať fajčenie, prehĺbiť dýchanie
(bežne človek dýcha 10% a prehĺbením zmnohonásobí príjem kyslíka).
Musí prestať konzumovať sladkosti, alkohol, nevhodné nápoje, začať
piť smoothies (mixovaná zelenina s chlorofylom a jedným jabĺčkom),
vitamíny B,C,D. Rýchlej detoxikácii pomôžu aspoň 1 dňové hladovky
(jablčný, hroznový deň).
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K pokániu, vyjadreniu úprimnej ľútosti sa odporúča pravidelná
modlitba ruženca / akatist osamote, či v spoločenstve. Ruženec je
pripomínanie si cesty Krista, Pána nad temnotami, víchricami a
búrkami. Radosť pestujte spevom, jemným neurážlivým humorom,
večernou seba analýzou uplynulého dňa, znižovaním ega.
Možno už v tomto živote, ale určite v ďalších inkarnáciách
Božia Spravodlivosť zabezpečí konečné „splatenie“ hriechov a pacient
postupne vytvára možnosti nápravy a otváraniu sa humánnemu,
dobrému, spravodlivému, láskavejšiemu životu.
Aký je pravdepodobný mechanizmus depresie? Postihnutý
človek je v súčasnosti (našťastie) slepý na neviditeľné bytosti, duše,
ktorým v minulých životoch bolo ublížené a volajú po pomste. Jeho
duša ich však vidí a biopole ich pociťuje. A bojí sa. Čoho sa bojí?
Svojho vlastného osudu, lebo bude musieť platiť rovnakou mierou, za
všetko, čo spôsobil/a. Za ublíženie zaplatí ublížením, za vraždu
vraždou, za otravu otravou, za podvod podvodom, za „chemické
zabitie prírody“ bude platiť svojim pomalým utrpením napríklad
nefunkčného metabolizmu... Takto vznikajú v praktickom živote tzv.
„náhody“, keď sa v rámci skratovej reakcie spolužiaka zabijú práve
len určité deti, či náhodný učiteľ. Alebo na misii v zahraničí len
niekomu „náhodou“ vybuchne pod nohami nášľapná mína, či pri
reťazovej havárii len niekto má ťažký postih. Kto to plánoval? Jeho
vlastné Nadja, jeho nesmrteľná duchovná duša vie, že poučenie sa
dostaví len cez utrpenie!!!
Človek získava takzvaných elementálov lakomosti a násilia
akosi podvedome, ani o tom nevie. Podľa zákona karmy vyrastá v
takom primeranom prostredí, kde lakomosť, zvady, neúprimnosť, bitky
a surovosť, alkoholizmus, drogy, klamstvo, či krádeže sú „normálne“.
Inokedy zas okolnosti života niekoho privedú do krajnej situácie, kedy
chce rozhodovať o živote / smrti napríklad dieťaťa. Také právo však
nemá nikto. Aj ich vlastný život im bol len prepožičaný od Boha.
Dospelí majú hlavne zodpovednosť správne formovať a starať sa o
dieťa, aby mohlo milo, zodpovedne a krásne žiť vlastný život. V tom sa
musí každý naučiť žiť život viery, spoľahnúť na Ducha Svätého a plne
sa zveriť do Jeho bezpečného náručia. A samozrejme činorodo
pracovať a učiť sa.
Depresie mohli vzniknúť aj prebraním karmy, vážnym
prisľúbením pomoci napríklad rodičom, starým rodičom, súrodencovi,
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kamarátovi, priateľke... Ako hovorí „manažérska príručka“ Nový
Zákon, „noste navzájom svoje bremená“. Vyššia spravodlivosť toto
preberanie karmy akceptuje, aj keď to dotyčný nemusel myslieť až tak
vážne, na „druhej strane“ povedané slovo je to isté ako prísaha, alebo
zmluva.
Poučenie a náprava sa kontrolujú životnými skúškami až do
konca daného života. Chrípková epidémia je takýmto kontrolným
testom (!!!), ktorý beží svetom a „neplatičom“ pritiahne uzdu napr.
reumou.
Iný mechanizmus – matka s depresiami premietne svoje
vnútorné bloky na dieťa, alebo mentálne „programuje“ v procese
nosenia dieťatka neprijatie a svoj odpor k nemu sama, alebo z podnetu
okolia. Dieťa to všetko samozrejme zažíva. Prvé obdobie inkarnácie
dieťatka je ako super jemný, formotvorný záznamník, z ktorého sa
odvíja celý ďalší život. Mnohé deti nepoznajú domov, vychováva ich
ulica, stávajú sa obeťou sexuálneho znásilnenia, alebo sú nútené
odmalička pracovať, iné zas sa stávajú obeťou masturbácie,
sebaukájania, ktoré priťahujú veľmi nízke astrálne bytosti z temných
dimenzií a môžu natrvalo postihnúť psychiku, vývoj a dospievanie.
Keď vchádza „obyčajný človek“ do pokušenia, do chorobného
záchvatu, zväčša nejedná on sám, ale
cez zdedené návyky
prostredníctvom elementálov (neviditeľných energetických útvarov
vytvorených z vitálnej energie citmi a myšlienkami.) Podobne ako pri
fajčení, sú tu „vychodené“ dráhy neurónov v mozgu, tisíckrát
odpozorované / návykové reakcie, temné mechanizmy podvedomia.
Jemný hlas svedomia pri zločine, alebo aj otvorenia sa záchvatu, sa
síce zozačiatku ozýva „Nerob to! Toto nie je dobré!“, „Poď do
svetla!“, kto by však počúval tichý hlas Boha v srdci?
Skôr, alebo neskôr prichádza s osamelosťou, bolesťou,
strachom.. chorobami, možno aj po skúsenosti nemocnice, alebo
väznenia, vytriezvenie. A človek už nechce byť otrokom pokúšania
diabla, ktorý človeka huckal zozadu, z tmy podvedomia a urobil z neho
bezcharakternú handru. Musí sa však rázne postaviť starým
zvykom, stanoviť si smer a tieto nečisté sily temna tvrdo odkopnúť a
otvoriť sa svetlu modlitbou, cnostiam, zmierlivosti, radosti z
jednoduchých vecí. Sily temnoty nepúšťajú ľahko svoju obeť a celá
zmena si vyžaduje oporu rodiny, priateľov, múdrych radcov...
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To sa týka aj liečenia depresie, pretože bez pokánia a viery
človek stojí a len prešľapuje na mieste. Ale pokoj duše, ktorú
prináša život viery, pokojamilovný vzťah a spoločenstvo, zdravé a
čisté prostredie, alebo aj pokojný spánok, je niečo, čo si človek váži, až
keď to znovu nájde. Vyjsť z tmy do svetla je boj – nielen samého
človeka, ale aj jeho temného okolia, ktoré ho často chce stiahnuť späť
do pôvodnej situácie. Je treba veľká odvaha a sila, určite aj prefíkanosť,
utiecť z miest bažiny, lebo musí zmeniť celý život, vzťahy, stravu,
rytmus života... všetko. Samozrejme že nie naraz, pretože proces
všetkých zmien možno prirovnať k zmene chodu veľkého parníka
do čistých vôd, ktorý má svoju zotrvačnosť... Alebo lokomotívy, kde
treba nanovo položiť koľajnice a vymeniť obrovské množstvo
náhradných dielov. So správnym rozhodnutím však prichádza pomoc
anjelov z druhej strany, stále viac svetla, noví priatelia, otvárajú sa
nové príležitosti.
Pri dnešných rýchlych inkarnáciach (tretinu života by človek po
smrti mal spracúvať udalosti zo života, ale dnes sa ignoruje toto
odporúčanie a inkarnuje sa čo najskôr) sa minulé životné traumy
presúvajú do nového života a tak sa presúvajú aj priame postihy
psychického a vitálneho tela.
Dôležité pravidlo psychohygieny školy svetla je: sebaľútosť,
alebo aj zbytočné sebaobviňovanie je zakázané!!! Človek je v tejto
dimenzii v roli žiaka, ktorý je v anjelskej škole, kde sa odvaha počíta.
Je lepšie sa poučiť na chybách druhých, ale zväčša sa to ignoruje. Keď
má človek nejaké zdravotné problémy, pokúša sa ich riešiť či s
pomocou lekárov, rodiny, alebo inými ozdravnými prostriedkami, ale
má to byť bez zbytočného sťažovania, frfľania, či nárekov!!!
Božia spravodlivosť pracuje s totálnou presnosťou. Sťažovanie
znamená, že urážate Pána a
jeho vesmírnych sudcov, archanjelov, z amatérizmu. Mnoho ťažko
poznačených ľudí sa zúčastňuje na paraolympiádach s veľmi ťažkými
postihmi (slepota, invalidita...) a bojujú – predovšetkým so svojimi
postihmi, ale aj so svojou pohodlnosťou, či s predsudkami a neochotou
okolia.
Podľa Zákona príťažlivosti človek „pritiahne“ do svojej rodiny
dieťa s podobnými zdravotnými problémami, preto je dobrá rada účasti
vášho potomka v skautingu veľmi dôležitá. Umožní rýchlejšie
splatenie karmy aj pre samého pacienta, pre ktorého je odloženie svojej
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„zranenej osobnosti“ a radostná
mladosť ozajstného skautingu
poriadna výzva. Človek, ktorý sa nenaučil žiť v dôvere v Hospodina, sa
to musí naučiť, tak ako to ukázal náš Pán Ježiš Kristus svojim životom,
náukou, smrťou aj vzkriesením. V každej situácii človek má vedome
poznávať svojho Ochrancu, Priateľa, Učiteľa a prizývať Ho do svojho
života. Pritom dostal od Boha súdnosť, pokoru aj intelekt, aby Jeho
Milosrdenstvo nezneužíval pre malichernosti, ktoré si vie vyriešiť
sám... Predovšetkým má uznať Zákon Náhody (náhoda neexistuje),
teda fakt, že musí zaplatiť za všetko zlé a hlúpe, čo spôsobil v tomto, či
v minulých životoch... Keď to robil nevedome, tresty sú síce menšie,
ale zaplatiť sa musí.
Kde sa platí? Nový Zákon hovorí o ľuďoch vyhodených do
tmy, kde bude plač a škrípanie zubov (Mat 8,12). To je práve tu, v
materiálnej dimenzii Zem, lebo len „oblečení“ do materiálneho tela
používame zuby. Človek si môže „odpočinúť“, ale zväčša až keď sa
dostane do vyšších dimenzií. Inak to točí a platí a točí a platí...
Symbol života v Božej Milosti a život v láske a v odpúšťaní je
život v svetle, ktorého symbolom je slnko, Logos, alebo aspoň
zapálená svieca. Pripomenutie vydať sa na cestu je dúha, symbol
prebudenej duše človeka. Bez pokánia sa však „mraky hriechu“
spevnené tvrdohlavým egoizmom nerozpustia. Výborný
spôsob
pokánia pre moderného človeka popisuje brat Lawrence, ktorého dielko
je na web stránke sirosa.sk. Aj keď vzniklo pred cca 400 rokmi, svojim
stručným a pracovným charakterom akoby bolo písané pre 21.storočie.
Skvelý spôsob vyrovnať sa s výzvami začiatku tretieho tisícročia
ponúka technika Hó-pono-pono, ktorá vznikla extrakciou kresťanskej
omše do skutočne pravdivého prístupu a bezprostrednej zodpovednosti
všade a ku všetkému, detailnejšie v knihe Svet bez obmedzení Joe
Vitale, dr.Hew Len. Ako Božie dieťa vynulujte tiene z podvedomia
opakovaním:Milujem Ťa. Prepáč, mrzí ma to. Prosím, odpusť
mi. Ďakujem. Voda požehnania a hojnosti nemôže tiecť do zablateného
bazéna srdca a mysle a sústavným opakovaním človek zo srdca aj
duše vytesňuje svoje chyby a zlyhávania a otvára sa požehnaniu
ZHORA.
Človek dostal nesmierne vzácny dar – ľudské hmotné telo a silu
Evanjelia, ktoré mu umožňuje opraviť pokazené, narovnať pokrivené,
zasadiť nové a drahocenné. Od každého človeka záleží, aby tieto svoje
možnosti využil a dobre rozhojnil. Poučte sa zo životopisov napríklad
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ľudí uvádzaných v tomto článku a odporúčam – bojujte! Rozhodnite sa
vykročiť malými, sústavnými krôčikmi a ísť správnym smerom, do
svetla. To nikto za vás urobiť nemôže. Cesta je známa a čím skôr po nej
vykročíte, tým lepšie naplníte svoje osudové smerovanie.

1.3 Zamračené a temné počasie.
Výbuchy. Hmly. Strach. Očné problémy
Archetypy biopola: Útek pred
zodpovednosťou = nezodpovednosť za svoj
život, nesamostatnosť, odmietanie zmeny,
sebaľútosť, neviera v Božiu prozreteľnosť,
pýcha, lenivosť / pohodlnosť otvárať sa
výzvam života, výhovorky, obviňovanie
druhých.
Osamelosť, sklamanie, urazenosť, strach. Očné choroby,
explózie, nešťastia z výbuchov. Samovraždy a nešťastia strelnými
zbraňami. Zamračené, temné počasie, hmly, smog. Planéta Saturn
a znamenie Baran.
Geopolitická historiografia: Husté hmly v krajine sú dnes
obzvlášť nebezpečné pre neprehľadnosť v dopravnej situácii na zemi,
na vode, ale aj vo vzduchu. Niektoré takéto javy sú prirodzeným
dôsledkom teploty a vlhkosti vzduchu, ale častokrát sa nepreniknuteľné
hmly objavia na cestných komunikáciach, či na vodných plochách
nepredvídateľne a mimo „meteorologické modely“.
Dnes ku prírodným hmlám pribúdajú taktiež chemické plynové
úniky z chemických prevádzok, výfukov áut, dym z kúrenia pevnými
palivami, ktoré sa vracajú späť do chudobných oblastí vidieka...
V tejto oblasti ochrany pred jedovatou chémiou sa ľudstvo po
niekoľkých hromadných obetiach z výskytu jedovatých chemických
plynov poučilo. Kiež by to bolo aj v ostatných oblastiach.
Zabíjajúca chemická „hmla“ 1948 (Donora, USA), ničivý smog
1952 (Londýn, UK) môžu súvisieť so vznikajúcou „studenou vojnou“
medzi východným a západným blokom a propagandou strachu...
Obavy z budúcnosti, závislosť na zamestnávateľovi, málo sebaocenenia (školy nevychovávajú k uplatneniu sa, remeselným zručnostiam),
vážne sklamania a teror ideovopolitického, spoločenského charakteru

64

môžu mať za následok napríklad banské výbuchy 1992 (Handlová,
SR,), november 2006 (Nováky, SR), august 2009 (Handlová, SR).
Čína svojim ateistickým prístupom, perzekúciami kresťanov,
podobne aj Turecko sú známe svojimi pomerne častými banskými
nešťastiami (apríl 2015 Čína, máj 2014 Soma, Turecko).
Rovnako na Slovensku, tak aj v Česku došlo ku nevyjasneným
výbuchom vojenských arzenálov (2013, 2014), ktoré dnes môžeme
spájať s nárastom zastrašovania a stratou dôvery občanov.
Energetická analýza osobných vlastností: Človek prichádza
do fyzickej dimenzie predovšetkým vyvíjať sa, rásť na fyzickej,
mentálnej, citovej, ale hlavne na spirituálnej úrovni. To nám hovorí už
v základnom kréde kresťanstva Pán Ježiš Kristus: „Ja som cesta,
pravda a život.“ Nestáť na mieste, ale kráčať hoc malými krôčikmi,
ale kráčať. Upozornenie Pána, že utrpenie na osobnú mieru je cesta k
slobode, spôsob stať sa samostatnejším, silnejším, múdrejším.
Pán v podobenstve o talentoch dáva trom sluhom do správy
svoj majetok 5, 2 a 1 talentov (hrivien). Prví dvaja sluhovia získajú
ďalšie majetky a dostávajú do správy „veľké mestá“, ale posledný sluha
tento svoj talent zahrabe do zeme a vracia ho pánovi nepoužitý.
Práve táto poddimenzia je dimenziou týchto zlých a lenivých
sluhov, ktorí sa v živote venovali len hmote a užívaniu si a odmietli
zveľaďovať svoju duchovnú dušu. Symbolicky totiž čísla 5 a 2 ukazujú
na získanie ďalších stupňov vnútorného pokroku, napríklad 2 je rozvoj
popri fyzickom a životnom tele taktiež citového tela a tzv. vnímavej
duše.
Princíp života dobrého kresťana je v aktivite, v službe,
pomoci, láskavej činorodosti, ale aj v modlitbe (ako nástroja pomoci od
Boha) voči slabým a nemohúcim. Kresťanstvo má byť horčicou a
soľou, ktorá dáva životu chuť, humor, radosť a iskrivosť
všadeprítomného Ducha Pravdy a Pomoci.
Predovšetkým bývalý socializmus v našich krajinách postavil
výchovu a školstvo na pasivite občana. „Stará“ samostatnosť bola
nahradená vynucovaná chorobnou poslušnosťou. Občania nemali temer
žiadnu samostatnosť, práva boli len na papieri. Zrušili sa živnosti,
farmy, o všetkom rozhodovali úradníci a predovšetkým komunistická
strana. Na to dohliadala tajná polícia, milície a sieť donášačov. Smutné
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je, že naše školstvo zostalo v týchto princípoch „valcovania“ do
pasivity temer nezmenené.
Umelá pasivita vzniká prehnaným materializmom, keď je
duchovná duša udusená starosťami, zhýralosťou, stratou morálnych
limitov a dnes prehnaným pôsobením multimédií (TV, Internet...),PC a
mobilomániou. Tieto závislosti už registruje po cca 50 rokoch
pôsobenia televízie ako zvýšený nárast mentálnych chorôb, problémov
predovšetkým detí a mládeže.
Izolovanosť, osamelosť, pociťovanie skrivodlivosti, urazenosti,
nedôverčivosti, utrpenie vztiahnuté z nezvládnutých vzťahov a situácií
nie je len vlastnosť jedného človeka, ale môže ju zažívať aj veľká
skupina ľudí. Politické ideológie, výroky a rozhodnutia vedú mnohé
národy do izolácie, biedy, nespravodlivého režimu s potlačovaním
základných práv a slobôd.
Krízový efekt môže byť aj jednorazový, napríklad z vysielania
hlúpeho filmu sa dostaví vnútorný šok, ktorý zablokuje človeka na
desiatky rokov. Táto trauma je neviditeľná, ale biopole človeka ju
eviduje a podieľa sa ako na dospievaní, tak aj pri zakladaní a výchove
vlastnej rodiny.
Prostredníctvom agresívnych scén filmov, hororu sa napríklad
hlboko z podvedomia vyplavujú zasunuté vlastnosti, ktoré tam
v minulosti človek sám alebo niekto iný ukryl, ale mali tam ešte zostať
nejaký čas na dosiahnutie vnútornej zrelosti a stupeň morálnej
vyspelosti.
Deti „odložené“ pred televíziu v podstate vyrastajú osamelo,
bez lásky, bez objatia. Neskôr v dospelosti túto starostlivosť a lásku
sami nevedia odovzdávať v rodine, alebo majú v sebe ťažký blok
a nevyváženú citovosť. Zostarnutí rodičia od detí nemôžu očakávať to,
čo ich za mladi nenaučili a preto sú domovy dôchodcov plné osamelých
a nešťastných (odložených) ľudí, ktorí si sťažujú na nevďačnosť
potomkov. Tento problém je nielen slovenský, tak aj celosvetový...
Častokrát nevhodnou výchovou, nátlakovým vzdelávaním, je
biopole človeka „naprogramované“ na pasivitu, nezodpovednosť,
ľahkomyseľnosť voči sebe aj druhým, strácanie príležitostí pre seba
rast, často spájané s pýchou a silným egoizmom, skrývajúcim sa za
urazenosť a smútok sa potom vlečie ako seba uzatvárajúca slučka aj na
dlhšie životné obdobie.
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Zlou výchovou spôsobená nesamostatnosť vedie k neustálemu
hľadaniu výhovoriek, prečo neurobiť niečo pre seba, alebo pre svoje
okolie, pýcha bráni schopnosti poprosiť o pomoc blížnych, alebo aj
Božích služobníkov, anjelov. Klamanie seba pseudo výhovorkami,
lžami, ktoré sa kumulujú, až človek stráca prehľad aj zmysel svojho
smerovania.
Nespravodlivo zabrzdené aktivity, zablokovaný osobný prejav
v osobných aj pracovných vzťahoch, zblokovaná komunikácia, ktorá
vedie ku odcudzeniu, uzavretosti, pocitu nespravodlivosti je psychický
stav, ktorý sa šíri ako infekcia, hlavne cez „pivné spoločenstvá“ v
krčmách, kde už dnes mieri veľa mladých ľudí, lebo nemajú iné
priestory na stretávanie sa. Štát na túto oblasť jednoducho kašle.
Prirodzená zbožnosť vedie k odvahe postaviť sa výzvam.
Naopak hundravosť a sťažovanie si k slabosti, sebaľútosti
a neschopnosti prijať zodpovednosť, neschopnosť uvedomovať si kvôli
egoizmu dôležitosť určitých morálnych pravidiel a sebadisciplíny.
Namiesto sebaspytovania a prijatia povinností (jedlo, bydlisko, rodina,
deti...), určitých sebaobmedzujúcich pravidiel a prijatia pokory pred
Božou prozreteľnosťou sa uplatňuje pasivita, neriešenia elementárnych
problémov, chodenie po sociálnych úradoch, nadávanie, urazenosť,
prchkosť, rozčuľovanie sa, neznášanlivosť, únik / útek
mimo
„obviňujúcich“, pretože pokladajú
ich rady a upozornenia za
obmedzovanie osobnej slobody (nezrelá rozmaznanosť aj v dospelosti),
obťažovanie a osočovanie.
Biopole negatívneho človeka vykazuje prílišný sklon k
sebestrednosti, tvrdohlavej extravagancii, rozmaznávaniu pri
chýbajúcej výchove a dobrom usmerňovaní v útlom detstve. Hlúpa
márnivosť a predvádzanie sa pred vrstovníkmi dovršujú u mladých ľudí
dielo skazy. Absencia úprimnej lásky, láskavej autority a vedenie k
zodpovednosti pri výchove vedie častokrát ku predčasnej dospelosti,
hazardovaniu so zdravím (alkoholizmus, drogy, gamblerstvo) a končí v
osobnom nešťastí a izolácii na dlhšie etapy života, častokrát na
psychiatrii.
Biopole človeka je mimoriadne pružné a v prípade
ohrozenia mali by okamžite fungovať vedomé, obranné mechanizmy
(ranná meditácia, častá modlitba), ktoré bežne fungujú na úrovni
fyzického tela (biele krvinky a krvné doštičky v prípade telesného
poranenia). U moderného človeka sa len začína vyvíjať povedomie
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o štruktúre biopola, a potrebe jeho školenia a sústavnej a dlhodobej
výživy, dnes známych ako psychický tréning osobnosti psychohygiena.
V minulosti sa tejto oblasti venovalo náboženstvo, dnes však je
treba zvýšiť ako informovanosť, tak aj bližšie poznatky, ktoré sa
neopierajú len o vieru, ale aj o vedecké poznatky o zákonitostiach
biopola a vlastnostiach duchovnej duše.
Taktiež preceňovanie vonkajších - morálnych spoločenských
kritérií a vonkajšie zdanie sa (tzv. image) na úkor porozumenia,
láskavosti, priateľstva rodičov pri oslabenej funkcii rodiny
podnikateľov je častá tragédia rodín, ktoré sa ďalej prenášajú.
Dobre ukrytý egoizmus služby druhým ľuďom, ale bez srdca,
môže viesť k pocitom seba obviňovania, hlúpej seba obete kvôli
malichernostiam a seba výčitky z toho plynúce. Unavenosť až zúfalstvo
z bezvýchodiskovosti dookola opakujúcich sa činností a situácií
prechádzajú do apatie a pocitu bezvýchodiskovosti, nedostatok
tvorivosti a otvorenosti pre iné, nové, riešenia. Na príklade kalkatskej
Matky Terezy sme videli, že energiu aj inšpiráciu prijímala službou a
vernosťou Bohu, Ježišovi.
Pocity izolácie a osamelosti zo zdanlivo zúfalej situácie ústiace
do zúfalstva až k sebevražedným sklonom a sebaubližovaniu sú už
vážnym prejavom narušenia biopola. Neschopnosť prekonávať
problémy, ťažkosti, ktoré sú brané ako úmyselné komplikácie druhých,
neschopnosť odpúšťania sebe aj druhým častokrát vedie nielen ku
psychickým, ale aj psychosomatickým problémom..
Veľmi častý je povrchný život človeka, kedy je dôležitejšie
vonkajšie zdanie, ako vnútorné pocity opierajúce sa o vieru, modlitbu,
spoveď a čistota svedomia. Motiváciou pre spoločenský život je
častokrát pocit z možnej hanby z verejnej mienky, alebo z nesprávnych
záverov v kritických situáciách a strach pred zodpovednosťou.
Sústavný strach a obavy zo zviditeľnenia skrytého, nepoctivého,
pochybeného života, obava z pošpinenia svojho mena, mena rodiny,
firmy, strany, zoskupenia...
Práve materialistické a konzumné
správanie robí človeka otrokom seba samého, ktorý sa bojí všetkého.
Takýto ľudia hľadajú východisko v alkohole, v drogách, alebo
aj ubližovaniu druhým a namiesto konštruktívneho prístupu
opierajúceho sa o hlbšie poznanie seba, života a jeho pravidiel, viery
v Boha a osvojenie si zákonov životného štýlu - vhodná strava, dobrý
spánok, chodenie do prírody, pestovanie radosti a humoru, dobrého
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priateľstva, ktoré posilňuje... sa uzatvárajú do svojej ulity podceňovania
sa, ublíženosti, osamelosti, zaseknutej nadradenosti...
Smútok človeka, sebaľútosť, urazenosť prináša podľa E.
Swedenborga smrť ducha, ktorý sídli v srdci. Srdcom slzy sebaľútosti
a urazenosti netečú a ani ho nečistia, ale často ho uzamknú, takže
doňho nemôže preniknúť nič dobré ani zlé.
Klimatické dôsledky a ľudské (podvedomé) správanie: Na
niektorých miestach zeme sa vyskytujú zvláštne oblasti mimoriadnych
klimatických pomerov, kde je mimoriadny pokoj, znepokojivé ticho.
Vietor tam temer nefúka, aj svit slnečných alebo mesačných lúčov je
tam akoby lomený, bez sily. Zväčša sa tam vyskytujú hmly niekedy
„potrhané“, inokedy poriadne husté...
Na celom svete dochádza k neočakávaným výbuchom
v chemických zariadeniach, fabrikách v zastavaných zónach, alebo pri
preprave cisterien s rôznymi chemickými látkami, napriek dodržiavaniu
veľmi prísnych bezpečnostných predpisov.
V údoliach a na cestách, alebo aj na vodných hladinách, na
riekach, moriach, sa neočakávane vytvárajú silné hmly. Pre jeseň, alebo
jar sú tieto hmly javy prirodzené, niektoré prejavy však totálne
vzdorujú bežným fyzikálnym a meteorologickým vysvetleniam.
Objavujú sa zvýšené zhluky výbušných plynových zmesí
v nevetraných baniach, takže hrozia banské výbuchy, alebo výbuchy
zemného plynu vplyvom netesností rozvodového systému plynu.
Taktiež v rôznych častiach svetanastávajú „náhodné“ výbuchy
munície, bomby (z 2.sv.vojny), mín.
Hromadia sa nešťastia v súvislosti so strelnými zbraňami.
Množia sa nezmyselné útoky na nevinné, civilné obete, strelnými
zbraňami (február 1919, máj 2007, Bratislava ,SR). V USA sú tieto
javy u mladistvých na základných školách a študentov stredných a
vysokých škôl stále častejšie (apríl 1999, december 2017, marec 2018,
USA). Výrazný nárast týchto zločinov mladistvých začína od r.2015.
Za posledných 20 rokov zomreli desiatky ľudí, mnohí na rôznych
kultúrnych a športových podujatiach.
Rozširovanie typických chorôb a problémov: Zamračené,
temné počasie ľudia všeobecne ťažšie znášajú dnes, ako to bolo kedysi.
Ľudia žili prirodzenejšie spätý s fyzickou prácou a lepším
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prekysličením celého tela. Dnes všeobecne ťažká fyzická práca je
prenechaná mechanizmom a fyzického pohybu je menej.
Zmeny
počasia
patria
ku
normálnej
„scenérii“
meteorologických javov v rôznych ročných obdobiach, predovšetkým
na jeseň a v zime. Sú však obdobia, kedy tmavá oblačnosť mimoriadne
negatívne vplýva na psychiku rovnako na starších občanov, na ľudí
v pracovnom procese, alebo má silný vplyv na individuálnu okamžitú
psychickú, či sociálnu kondíciu.
Predovšetkým vo veľkomestách je tendencia ku vytváraniu
hustého nebezpečného smogu ohrozujúceho dýchacie cesty
a prinášajúce celkové problémy slabosti až ku závratiam a strate
vedomia. Pri takom temnom počasí ľudia majú zvýšený sklon ku
strach, neodôvodneným obavám, depresiám, objavujú sa zdravotné
psychické problémy.
Objavujú sa bolesti hlavy spojené s očnými problémami. Dnes
mimoriadne vzrastá počet ľudí so sivým alebo zeleným zákalom,
s poruchami zraku, ktoré dnes majú už malé deti pred vstupom do
školy. Taký vysoký nástup očných problémov nikdy predtým nebol.
Ľudia so sklonom ku urážlivosti mávajú sklon k problémom s
krátkozrakosťou alebo ďalekozrakosťou, alebo inými zrakovými
poruchami.
Náprava: Biopole človeka je naozaj okamžite ovplyvniteľné.
Málo telesného pohybu a prílišné pozeranie televízie pripravuje ľudí
o ich osobnosť a vysúva ich akoby mimo realitu. Obzvlášť nebezpečné
je pravidelné sledovanie TV a pobyt pred PC obrazovkami detí do 7
rokov, kedy sa formuje mentálna osobnosť dieťaťa pred školskou
dochádzkou. Štatistiky varujú, že môže dôjsť aj k obmedzeniu
pripravenosti nástupu do 1.ročníka ZŠ. K tomu prispieva aj absencia
autority rodičov, ktorí svoj životný zmysel taktiež akosi prepásli.
Tvorba biopola je otázkou rodičovskej výchovy, psychického
stavu, ale aj vzdelania a rodinného zázemia. Bez vnútorného
optimizmu, ktorý sa opiera a Zákony Vesmíru, o vieru a náboženstvo,
sú mnohé psychologické a psychohygienické posuny labilné, a aj lieky
a liečebné postupy bez efektu. Lieky fungujú len krátkodobo
a nastupujú nové, silnejšie choroby, vyplývajúce z vážnych
„vedľajších“ účinkov liekov na ľadviny, pečeň, tráviaci aj energetický
systém.
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Dnešná moderná farmácia a medicína je presýtená obrovským
množstvom upokojujúcich liekov a každý rok sa vyrábajú desiatky
ďalších. Mnohé tieto lieky výrazne atakujú pečeň, ktorá je podľa
alternatívnej medicíny úzko prepojená na zrak. V skutočnosti sa
neriešia príčiny, ale len vonkajšie prejavy. Zhoršenie činnosti pečene sa
môže preniesť na rôzne ochorenia očí – odlupovanie sietnice, sivý
zákal, zelený zákal, ale aj rôzne infekcie, či poruchy zraku.
Hrubé zanedbávanie zdravého životného štýlu, ktorý je
diktovaný honbou za kariérou, peniazmi, rôznymi konzumnými a
materiálnymi kritériami osobného úspechu vedú stále k väčšiemu
odstupu od skutočne užitočných a životu prospešných hodnôt. Spolu so
vzrastajúcou úlohou peňazí sa stále viac strácajú hlbšie medziľudské
vzťahy, pravá spiritualita, alebo aj hodnoty pravého rodinného života.
Zrýchlené tempo života a nesprávne nastavený hodnotový
systém nutne vedie ku zvyšujúcemu sa stresu, častejším krízam
v osobnom, rodinnom alebo aj profesionálnom živote, zlyhávaniu
zdravia a nárastu rôznych ochorení a slučka vlastnej likvidácie svojho
biopola sa uzatvára... Zanedbávanie výchovy detí, život bez úprimnej
lásky k nim, vedie k ich izolovanosti, osamotenosti a vháňa ich do
náručia „ulice“, predčasnej dospelosti a zostarnutia a ku vzájomnému
obviňovaniu a skrivodlivostiam. Potreba správneho rodičovského
života, ale aj odpustenia sprevádzaná správnym životným štýlom
pomáha riešiť mnohé problémy.
Podobne ako 2.vatikánsky koncil (1962-1965) zmenil celý
prístup samotnej katolíckej cirkvi k veriacim, potrebuje aj moderná
veda rozšíriť svoje vnímanie o nové úlohy. Koncil viac otvoril
náboženské smerovanie k ľuďom, vedci by mali viac otvoriť svoje
poznanie štúdiu vedomia - prejavu duchovnej duše, skúmania nielen
individuálneho biopola, ale predovšetkým biopola skupín.
Človek intenzitu biopola behom života, alebo aj počas
choroby výrazne mení. Prvé dôležité objavy sa uskutočnili na základe
matematicko – fyzikálneho objavu Schrödingera o vplyve vedomia na
efekt pozorovania v uzavretom systéme, ale výskum zastal na mŕtvom
bode.
Je potrebné vrátiť sa na spoľahlivý hodnotový systém, ktorý
spočíva v uvedomení si nadradenosti duchovnej duše nad fyzickým
telom, a prestať bazírovať na zjednodušenej materializácii vedy.
Množstvo dôležitých javov veda odmieta vidieť pri priamom
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pozorovaní okolitého sveta (Zázraky Pátra Pia uvádzajú desiatky
uzdravení, ktoré sú anatomicky nemožné), ale pracuje s elektrinou,
magnetizmom, rádiovými lúčmi alebo rôznymi žiareniami hypoteticky
a neznalosť rieši rôznymi pomocnými konštantami...
Spolu s tým však sa veda má naučiť objavovať celistvosť
človeka - dôležitosť psychohygieny opierajúcej sa o pravidelný zbožný
život, dôležitosť výživy nielen fyzického tela, ale aj duše - modlitbou,
krásnom, vďačnosťou, pokorou... Bez ideálu, dôvery a viery sú
zbytočné akékoľvek iné snahy vedy a medicíny pre trvalé, pravé
zdravie rovnako osoby, rodiny a predovšetkým komunity.
Malým deťom sa odporúča pozerať TV naozaj len minimálne
a len pre hodnotné programy. Namiesto toho potrebujú veselý, hravý
zážitkový vonkajší svet, mnohé drobné umelecké podnety – kreslenie,
maľovanie, hry s kamienkami, vodou... Pre zdravý vývoj deti
potrebujú priateľstvá a predovšetkým rodičov, ktorí sú ochotní
tieto ich skúsenosti a radosti zdieľať.
Biopole človeka sa nesmie deformovať, pretože s ním sa spája
jeho energetický tok a harmonický zdravotný stav. U starších ľudí sa
odporúča väčšia podpora zmeny životného štýlu hlavne pre vyriešenie
krízového zdravotného / psychického stavu, ale aj naštartovanie na
„nové životné koľaje“: Na začiatku by mala prejsť do pravidelného
navštevovania chrámu, pravidelného čítania Biblie, hlavne Nového
Zákona a veľmi detailnej, večernej, spätnej analýzy. Občania bývalého
Československa sú na konci štatistík zdravej dlhovekosti práve kvôli
zlému systému vzdelávania, a ignorancii základného, moderného,
hodnotového systému.
Sebectvo ako jeden z najvyšších hriechov voči Inteligentnému
Vesmíru by malo byť postupne rozpúšťané a v jeho rôznych aspektoch
nahradené načúvaním názoru druhých, cvičenia schopnosti dávať,
rozdávať úsmev a lásku, viac zdieľať svoj čas z blízkymi, spriateliť sa
s odporcami...
Cnosť, láska, pravda, spravodlivosť a odvaha sa musia stať
základnými životnými nástrojmi, uvedomovania si svedomia ako
vnútorného Hlasu Božieho a majú pomôcť k postupnému obnoveniu
vzťahu seba samého s Bohom. Tento dominujúci vzťah hľadania Božej
prítomnosti sa však vždy začína vyčistením vzťahu k sebe, k rodine, k
priateľom, kolegom v práci...
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Pokiaľ sa vyvinie aspoň snaha, t.j. pokus o zlepšenie svojho
vnútorného aj vonkajšieho prostredia, mení sa taktiež vnútorná aj
energetická klíma pre samo uzdravovanie. Práve viera a prosba
o pomoc Vyššiu Moc všetky tieto veľké veci zmeny a rastu urýchľujú,
a umožňujú zvládnuť každému úprimne sa snažiacemu človeku.
Biopole človeka a ľudstva je súčasťou biopola živého
a inteligentného Univerza. Pokiaľ človek prijme základný fakt, že
jediný múdry je Boh, Vesmírna Všemocná Inteligencia, skrytá a
pozorujúca, meno človeka je nedokonalosť. A je potreba vyvinúť
sústavné úsilie napredovať nielen v oblasti poznávania a práce, ale aj v
morálke (vnútornej, nie tej povrchovej) a spiritualite, a tak môže
samotný človek postupne zlepšovať aj sebaprijatie, aj zmierlivosť.
Veda a technika sa majú stať pomocníkmi psychickej,
sociálnej a spirituálnej orientácie spoločnosti, nie hlavnými
hýbateľmi pre život.
Jedným z kritérií základného pokroku je naučiť sa robiť
nezištne a nezištne aj pomáhať – zúčastňovať sa na vytváraní
„Kráľovstva Nebeského“. Nejaký čas potrvá, kým si človek /rodina /
firma nájdu (za pomoci Božieho Ducha) správne spoločenské miesto,
ale to už bude požehnaná činnosť rastu a nie sústavného pádu do
beznádeje a žitia v reťazi katastrof.
Ešte pred sto rokmi toto vnímanie spirituality a národnej
cti bolo normálne. V Anglicku sa táto tradícia stále dodržiava. Česť
Bohu a kráľovnej. Myslíte si, že takáto drobná krajina (Anglicko je
bez Walesu a Írska naozaj mrňavé) sa stala takým mocným hýbateľom
svetových dejín, ako aj dnešného hospodárskeho trhu, náhodne?
Podobne to vidíme aj pri zakladaní USA a jej silným tradíciám viery,
ktorá sa usilovala byť tolerantnejšia k ostatným vieram. „Veríme
v Boha“ sa píše na americkej bankovke. Boh a viera sú pilierom
svetového skautingu, ktorý sa stal obľúbeným vo všetkých krajinách
sveta...
Ako sa trénuje osobné biopole? Treba začať pestovaním
radosti z drobných vecí okolo seba. Pestovať schopnosť vidieť všetku
tú krásu okolo nás – kvety, motýle, modrú oblohu, zeleň stromov
a milotu detí. A s tým postupne spájať vďačnosť za život, za rodinu, za
priateľa / priateľku... Bez pravidelnej modlitby, rannej meditácie
a večerného sebaspytovania sa len ťažko ovládajú melancholické
vlastnosti ublíženosti a izolovanosti, ktoré inak prerastajú do
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neznášanlivosti a sústavne obnovujúceho obviňovania – seba aj
druhých. Viera, pokora a úcta ku právu druhým byť sebou samým
patria ku základným kameňom budovaného mosta morálky.
Neznalosť neviditeľných zákonitostí neospravedlňuje. Biopole
je realita a práca s ním by mala byť zakomponovaná ako do výučby
základných škôl, tak aj do sociálnych programov zamestnávateľov a
systematického výskumu. Nie je to len obyčajná psychohygiena
a sociálny manažment. Jednou z nerozumných spôsobov zneužívania
postavenia rodičov, alebo dnes aj podnikov a organizácií, môže byť aj
sústavné podceňovanie a zneužitie blížnych do služobného, až
otrockého postavenia.
Niekedy nie na základe príbuzenských vzťahov, ale zo
zneužitia právnych kľučiek (neuváženým podpisom zmluvy) sa človek
dostáva do pozície moderného otroka. Únava, zúfalstvo,
bezvýchodiskovosť takýchto ľudí prispieva ku otváraniu negatívnych
vibrácií.
Tu si povedzme, že každé otrokárstvo (aj politická
manipulácia) je hlbokým a ťažkým hriechom voči Božím zákonom
a ťažkým ublížením takémuto človeku, ktorý zostáva vždy dieťaťom
Božím. Spoločnosť, ktorá to dopúšťa, upadá a vytvára si veľmi
nešťastnú karmu. Človek sa dostáva do pozície otroka z hlúposti,
z ľahkomyseľnosti, ale dnes častokrát zo snahy pre hlbšie poznanie.
Obzvlášť v poslednom prípade sa jedná o ťažké zneužitie
„prebudenej“ duše, ktorá má svoju vlastnú karmu určenú „zhora“
a zásah do takejto karmy slobodných uvedomelých duší môže viesť ku
mimoriadne razantným „spúšťaním“ výbuchov rôznych strojných
zariadení, alebo aj hromadným nešťastiam z dôvodu smogu
a hmly. Ku karmickej zodpovednosti za takto vznikajúce hromadné
nešťastia budú brané taktiež osoby zúčastňujúce sa moderného
zotročovania.
Tým, že moderná výchova a výučba na školách ignoruje
biopole človeka, jeho duchovnú dušu, a zanedbáva duchovné
vzdelávanie, napríklad o potrebe duše živiť ju, vnútorne rásť, výchove
k zodpovednosti, osvojenie si základných Božích pravidiel a zákonov
(Zákon Očakávania – postavenie si dobrého ideálu), Zákon Náhody,
Zákon Rastu, Zákon Príčiny a Následku, Zákon Príťažlivosti...) veľa
ľudí nie je schopných odpúšťať a preháňajú dôležitosť peňazí a
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vonkajších vzťahov, kariéry a podceňuje sa náhodné (v zamestnaní)
ubližovanie – nevšímavosťou druhých, kde patrí šikanovanie, bossing...
Je úlohou rodičov, modernej školy a spoločenských inštitúcií,
aby odovzdávala nielen poznatky tvz. prírodných vied, ale aj celostné
vnímanie človeka o jeho biopoli, a pestovaní a rozvoji sebavedomej
osobnosti, ktorá má byť nielen múdra, ale remeselne zdatná, zručná,
eticky a nábožensky vyspelá, opierajúca sa o celoživotnú výstavbu
vnútorných štruktúr biopola.
Zákon rastu znie, že biopole človeka, i krajiny rastie a zlepšuje
sa zo sústavného praktického zveľaďovania vnútornej i vonkajšej
služby, morálky a viery v Boha. Opakom vzniká chaos a deštrukcia
človeka aj spoločnosti. V personálnych aj historických súvislostiach
krízových riešení to vidieť v jedinečnej vedeckej práci Angelológia Dr.
E. Páleša, CSc. o vzostupoch a pádoch rôznych civilizácií.

1.4 Prudký dážď, sneženie, požiare.
Reumatické ochorenia hlavne kostí.
Archetypy biopola: Podvody,
klamstvá, krádeže, korupcia, falošné
nespravodlivé
rozsudky,
neporiadok,
bludné cesty, chaos. Reumatické choroby.
Juhovýchodný vietor. Vlhko, dážď,
nadmerné sneženie. Požiare. Planéta Mars
a znamenie Baran. Ohňový živel.
Geopolitická historiografia: Politické klamstvá a korupcie
nemajú za následok len „tajné“ machinácie s cudzím majetkom,
obecným, mestským či štátnym majetkom, ale taktiež priemet do
vzniku ťažko uhasiteľných požiarov. Lesný požiar 2004 (Slovensko),
požiar na ostrove Rodos 2008 (Grécko), ničivý požiar mesta 2012
(Česko, Morava), lesné požiare 2012 (Španielsko), lesné požiare
spojené s tornádom 2014 (USA, Kalifornia), lesný požiar 2014
(Grécko), sibírsky požiar 2015 (Rusko, Zabajkalsko) ukazujú na
„obchodovanie“ s pravdou, ktorá porušuje ľudské i Božie zákony.
„Vaše slová nech sú Áno, áno. Nie, nie.“ Také sú pravidlá hry na
doskách, ktoré sa volajú svet. A porušovanie týchto pravidiel
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poškodzuje všetkých ľudí. Keďže klamstvo a podvody sú rozšírené
u všetkých ľudí, každý sa podieľa na tomto utrpení. Spravodlivým sa
nič nestane. Títo ľudia sú mimo nebezpečenstvo, ale modlitba
a udržiavanie zvýšeného energetického poľa sa odporúča. Otázka znie:
sú dnes ešte na Zemi spravodliví?
Energetická analýza osobných vlastností: Povrchná znalosť
biopola človeka, alebo skôr jeho ignorancia, smeruje človeka do iného
správania. Povrchné zdanie, zavádzanie od skutočného riešenia
problémov, množstvo rôznych ciest a cestičiek, ktoré nikde nevedú,
alebo vedú do problémov – močiarov (nekalé súdnické alebo mafiánske
praktiky), nebezpečných záhrad s tŕním a bodliačim (zdôrazňovanie
technických namiesto sociálnych hodnôt) a ubližovanie bezbranným
(dôchodcovia, vdovy, deti...).
Všetko je inak, ako sa to na prvý pohľad zdá. Energetické toky
živej aj „neživej“ prírody sú navzájom zložito prepojené. Neustále
zakrývanie pravdivých skutočností sa vrýva do vonkajšieho
hospodárskeho aj politického vzhľadu (image) takejto krajiny a do
zvýšenej chorobnosti neúprimnej spoločnosti.
Biopole nesie všetky informácie minulosti aj súčasnosti. Na
každom zlodejovi (týka sa to samozrejme aj úplatníckej korupcie) sa
neviditeľne „prichytí“ všetko ukradnuté a nikdy ho to neopustí (takže sa
mu to zviditeľňuje v spánku). Klamári aj zlodeji majú neustály pocit
obáv a strachu z prezradenia svojich tajných aktivít a ich život sa stáva
sústavným utrpením z prezradenia, hanby a straty, ktorá prichádza
z legislatívnych následkov.
Biopolia reagujú na základe zákona príťažlivosti. Človek si pri
narodení volí rodičov blízkych vibrácií, aké má sám z myslenia, cítenia
a skutkov minulých životov. Človek so sklonom k neúprimnosti si
vyberá za rodičov ľudí, ktorí majú podobné sklony. Takto dieťa už od
malička vníma na príklade okolia, aký je vzťah ku pravde a k rôznym
aspektom vlastníctva. Vďaka Zákona príťažlivosti sa taktiež podobní
ľudia spájajú do partií, ktoré si svoj životný štýl utvrdzujú
a odôvodňujú svoj spôsob myslenia a konania.
Ich pohľad na svet je pohľadom, kde chytrosť, lož, krádež,
korupcia, nespravodlivé súdne rozhodnutia ... sú hrdinstvom
a „osudovou“ šikovnosťou. Jedinci, alebo aj skupiny si stavajú aj celý
svoj život a svoje presvedčenie na takto pokrivených názoroch a svoje
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zlé videnie sveta si vedia vždy ospravedlniť. Zlo zabudované ako
základ rodičovskej výchovy, podporovaný ľahostajnosťou školského
vzdelávania, ho posúva do skresleného vnímania sveta, kde slovo,
pravdivé či nepravdivé – informácia, podobne ako vlastníctvo, nemajú
žiadnu hodnotu.
Tvrdohlavosť a neochota zmeniť sa takých ľudí ženú stále do
tvrdších konfrontácií, ktoré si vynucujú stále tvrdšie prostriedky na
realizáciu svojich predstáv a tak sa zaplietajú do stále nových
problémov, ktoré nakoniec končia alebo sústavným strachom pred
prezradením, alebo väzením.
Mimoriadne „chytrí“ jedinci bez svedomia a morálky vedia
zázračne klamať a obchádzať zákony a zdanlivo sa dožívajú beztrestne
fyzickej hojnosti a blahobytu, ale spravodlivosť nastupuje pre
duchovnú dušu okamžite deformáciou biopola a odrážajú sa na zdraví
ďalších generácií.
Takýto ľudia využívajú právnikov, medzery v zákone,
známosti..., ale v skutočnosti spravodlivosti nemôžu uniknúť.
Frekvencia a vyladenie biopola je zákon, ktorý nepustí. Biblia o tom
píše: „zaplatia do posledného haliera...“, alebo „čo robili v skrytosti,
uvidia všetci navonok...“ Už za života to podvedome vedia a pokúšajú
sa falošnou zbožnosťou a darmi „nachýliť“ si Božiu spravodlivosť...,
ale svoje obvinenia majú zapísané v svojom svedomí. Ich problémy
prechádzajú do nasledovných generácií potomkov.
Biopole je prepojené na kozmickú pamäťovú mriežku, ktorá
podlieha určitým časovo synchronickým zákonom. Ľudia, voči ktorým
sa bezprávie urobilo, sa objavujú ako sústavné výčitky deformovaného
biopola už či nepokojným spánkom, nekľudom, nervozitou. Takýto
ľudia majú problémy so spánkom, pretože sa im objavujú rôzne obludy
a potvory. Aby zaspali, potrebujú lieky, alebo súčasťou ich života sa
stáva alkohol a drogy. Tie im síce čiastočne prinášajú dočasné
zabudnutie a odsunutie problémov na neskôr, ale zvyšuje sa závislosť
a Božia spravodlivosť ich počká.
Do života takýchto podvodníkov postupne vstupuje
neodôvodnená nervozita, zúfalstvo a zúrivosť. Ich pamäť sa v oblasti
zločinov zjasňuje a neustále sa vracia ako pokazená gramofónová
platňa – sústavne prehráva nepríjemné sekvencie, ktoré sa v oblasti
„druhého života“ zviditeľňujú do konkrétnych udalostí a osôb.
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Svedomie je „pamäťou“ Božej Mysle, ktorú nemožno zrušiť, alebo
vymazať.
Biopole jednotlivcov sa podieľa na vytváraní biopola rodiny,
národa, krajiny. Nespravodlivé súdy, exekúcie, advokácia,
ovplyvňovanie hospodárskych súťaží korupciou a nepodloženým
lobizmom vedie ku vytváraniu nespravodlivej spoločnosti, v ktorej sa
stráca dôvera v inštitúcie, vo vlastnú „spravodlivosť“, ktorá má za
následok upadanie morálky a stratu medziľudských hodnôt komunity.
Ľudia, ktorí majú zaplatiť za všetky svoje zlé činy z minulých
životov sa častokrát narodia do rozvrátených rodín a dostávajú šancu
vyrastať v sirotincoch alebo internátoch, kde sa orientácia na morálne
hodnoty odovzdáva len povrchne a minimálne. Ich prvou zločineckou
školou je ulica a „dovzdelávanie“ pokračuje v polepšovni a vo väzení.
História ľudstva je v skutočnosti história vojen, ktoré fungovali
na násilí všetkých druhov, na klamstve, lúpeži, zbíjaní, zabíjaní... Táto
karma je stále „živá“ a mnoho ľudí narodených do „slušných rodín“
pociťujú vnútornú potrebu pokračovať v týchto vnútorne ukrytých
impulzoch. Rodičia aj škola im môžu dať správne vedenie, ale čo je to
proti hlbokému nutkaniu zvnútra robiť zlé? Bez hlbokej zbožnosti
a otvorenosti na Božiu milosť sa človek stáva „hračkou“ v rukách
„výučby“ médiami - filmami, PC hrami, zlými kamarátmi, ulice...
Negatívne biopole priťahuje negatívne vibrácie okolia
(choroby, nešťastia, kazivosť prístrojov a zariadení...) Vnútorné násilie
sa okrem iného prejavuje na zlyhávajúcom imunitnom systéme, častých
chorobách, ale samozrejme aj ku narastajúcej kriminalite na školách.
Dnešný povrchný svetský systém eskaluje do stále horšej nevedomosti
a zmyselnosti, ktorá má za následok všestranný nárast klamu
a pretvárky, teraz už nie na lokálnej, ale na celosvetovej úrovni, ktorá
sa prejavuje na celkovom energetickom systéme Zeme.
Zlyhávanie niektorých ľudí v dôležitých riadiacich pozíciách
tak má za následok aj obrovské, nadnárodné škody a krízy, ale rovnako
aj prírodné katastrofy, ktoré samozrejme nie sú náhodou. Lož
a podvody kraľujú.
Klimatické dôsledky:
Prevládajúci ohnivý živel svedčí
o nedostačujúcich zrážkach, príroda je sústavne vysušovaná najčastejšie
juhovýchodnými vetrami. Dlhodobé suchá zapríčiňujú živelné rozsiahle
požiare, ktoré sa len ťažko hasia. Oheň sa zdá byť uhasený, ale potom

78

sa znovu a znovu vracia. Taktiež sa môžu objavovať poruchy na
rozvodoch energetických plynov, nafty, alebo problémy s ropou.
Objavujú sa náhle a intenzívne záľahy snehu v oblastiach, ktoré
takéto prejavy počasia vôbec nepoznajú.
Rozširovanie typických chorôb a problémov: Zápalové
bolesti kostí, rôzne prejavy artritídy, reumy. Príčiny reumy, a rôznych
druhov artritíd oficiálnej vedeckej medicíne nie sú známe. Štatistický
výskyt týchto „civilizačných chorôb“ však neustále rastie.
Reumatické choroby, ktorých je dnes obrovské množstvo, sa
dotýkajú celého tela. Ohňový živel v tomto prípade ukazuje
predovšetkým na problémy kĺbov, kostí, pokožky, alebo aj problémov
krvi (planéta Mars) a súvisiacich orgánov a tkanív. Lokálna deštrukcia
biopola osobnosti potom ukazuje, ktoré orgány sú zasiahnuté viac,
alebo menej.
Zlodeji môžu mať vážne problémy v oblasti reumatických
kĺbov rúk. Sú však aj zlodeji, ktorí „kradli dôveru“ alebo dávali falošnú
nádej ľuďom, aj keď vedeli, že čo vyhlasujú, nie je pravda – vtedy
vznikajú reumatické problémy rôznych vnútorných orgánov, hlavne
srdca, cievnej a nervovej sústavy..., alebo aj hlavy, očí, pečene...
Problematika osobnej a rodovej karmy je jednou
z najzložitejších systémov, dochádza tu ku karmickým prenosom na
druhých ľudí, alebo tzv. rodová karma, kedy medicína hovorí o tzv.
genetických predispozíciách.
Náprava: Znalosť vlastností biopola ako organickej súčasti
človeka, ktorá sa podieľa na vytváraní osobného osudu človeka aj
celého prostredia sa má stať všeobecným povedomím spoločnosti.
Osvojenie si hlbokej viery, ktorá sa musí opierať o sústavne žitú
zbožnosť a premenu základných kritérií v živote dieťaťa. Príklad
rodičov a ich bdelé stráženie hravou formou nad vonkajšími podnetmi
od útleho detstva sú nanajvýš nutné.
Vnútorné negatívne podnety sú častokrát mimoriadne silné
a múdri rodičia tieto impulzy vedia nasmerovať napríklad do
uvoľňovania napätia prostredníctvom tréningu športu, hrania na
hudobný nástroj... sústavne užitočného, ale aj primerane namáhavého
trávenia voľného času.
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Štát, ktorý dovolí, aby sa cez deň vysielali v televízii, alebo
v rozhlase morálne pochybné seriály a filmy, sa rúti do nešťastia. Už
starý rukopis štátnickej múdrosti „Tao te ťing“ hovorí o dôvere, ako
najsilnejšej moci utvárajúcej štátnu súdržnosť a blahobyt. Rozvracanie
vnútornej morálky svojich občanov, narúšanie ich integrity hlúpymi
programami, vedie ku likvidácii osobnosti dieťaťa, ničeniu rodinných
vzťahov a dobrého občianskeho života, destabilizácii sociálneho
systému.
Štátne školy svojim prístupom dnes prispievajú ku stabilizácii
a narastaniu zločineckého systému, kde vlastne absentuje správna
autorita (nie obušok, ale láskavá otcovská, materinská múdrosť),
zážitková morálka a tvorivá príprava pre praktický život. Pozitívna
výchova od útleho detstva napríklad prostredníctvom skautingu môže
zásadne zmeniť smerovanie osoby, aj celej spoločnosti, k lepšej
spravodlivosti a morálke regiónu aj krajiny.
Polícia, súdy, ale aj všetky úkony legislatívy sa majú
vykonávať spravodlivo a podľa litery nielen legislatívnej
spravodlivosti, ale predovšetkým Božích zákonov. Väzenia majú učiť
zážitkovou formou osvojiť si nové štruktúry správania položenej na
hlbšom poznaní osobnosti, ktoré má ponúknuť moderná psychológia
a psychiatria postavené na poznaní duchovných zákonov.
Náuka o reinkarnácii, ktorá sa opiera o praktické poznatky
Božej Spravodlivosti, by sa mala stať dostupná pre všetky výučbové
systémy. Človek, ktorý vidí v rôznych malých aj veľkých prejavoch
Božiu spravodlivosť a je vďačný za to, že za svoje chyby môže
zaplatiť, má úplne iný vzťah k životu, ako človek neznalý Zákonov
Kozmu, ktorý v slušnosti vidí slabosť.
Len Boh najlepšie vidí a zvažuje súvislosti, kvôli ktorým
prichádzajú ťažké choroby, skúšky, utrpenia. Z evanjelia vieme, že
človek prijíma len toľko utrpenia, koľko je schopný zniesť.
Text k obrázku Makročervie diery, str.81: Znázornenie krajiny s
makro červými dierami s prejavom ničivého dažďa, keď
naakumulovaná energia 4. dimenzionálneho prieniku E4 > EKRIT.
Ostatné prieniky červých dier 1-3 sú v štádiu rastu a kumulácie
energie, takže ich energia je výrazne nižšia ako kritická energia
EKRIT.
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1.4.1 Reumatické ochorenia
– príčiny, analýza, súvislosti
Pôvod reumatických ochorení dnešná oficiálna lekárska veda
nepozná. Reuma sa pokladá za ochorenie vlastného imunitného
systému, často krát vzniká po rôznych infekciách a horúčkach a
nenapáda len kosti a kĺby, ale celý organizmus.
Odhaduje sa najmenej 100 rôznych druhov reumy. Často krát
sa hovorí o genetických predispozíciach reumy. Na základe správy
barónky Adelmy von Vay, rakúskej vedkyne, liečiteľky, však môžeme
poukázať na hlavnú príčinu týchto reumatických ochorení v deformácii
biopola človeka „pestovaním“ lži, podvodov, machinácií a krádeží, a to
v miernejšej forme ochorenia v priemete poddimenzie 1.4, alebo vo
vážnejšej forme poddimenzie 3.5.
Každej poddimenzií zodpovedá eticky „prekrútená“ energia
vibrácie, alebo morálne zlyhávanie „vibrácie srdca“, a s tým súvisiaci
aj určitý typ ochorenia. Bližšie o týchto súvislostiach pojednáva
dvojdielna štúdia Prečo sa počasie zbláznilo (1.diel) a Zlatomeničstvo
pre každého (2.diel).
Primárne uvedieme niektoré dôležité predpoklady, ktoré bežne
dnešná medicína nepozná, dokonca ich zväčša odmieta. Uznáva však
psychosomatické choroby, alebo vplyv duše na zdravotný stav tela.
Podobne ako v okolitej prírode aj v človeku vládne zákon Zachovania
energií (akumulácia či distribúcia
rôznych energií), Zákon
príťažlivosti, Zákon náhody (náhoda neexistuje), ako aj Zákon akcie a
reakcie nielen vo fyzickom, ale aj v psychickom význame
(stres/útok/útek/vibrácia kvality biopola). Taktiež na neho platí Zákon
chaosu, alebo Zákon predurčenosti, alebo opakovanie dynamických
energetických štruktúr podvedomia. Vonkajší aj vnútorný svet
pozostáva z vibrácií energií.
Aký je mechanizmus vzniku reumy? Okrem vonkajšej
materiálnej štruktúry kostí a orgánov má človek aj štruktúrované,
energetické biopole, ktoré pozná lekárska veda ako zdravie všetkých
životných systémov, čínska a indická medicína ako vyvážený tok
energií energetických dráh. Dnešná moderná veda rozpoznala srdce
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nielen ako krvnú „pumpu“, ale aj ako nervový a hormonálny orgán,
ktorý duchovná
veda definuje ako sídlo duchovnej duše.
Predpokladajme bežného človeka. Zvonku prichádza podnet, na ktorý
človek reaguje impulzom dobra. Podnetom je napríklad notebook na
lavičke v parku. U detsky čistej duše človek impulz využije pre ďalšie
dobré myslenie, cítenie, hovorenie, čin... - vrátiť notebook majiteľovi.
Pokiaľ však tento podnet uchopí egoistický rozum a zištnosť, začne
zvnútra tieto vnútorné procesy manipulovať podľa svojich pokrivených
chúťok. Voľne na lavičke položený notebook, alebo drahé hodinky
neprikryje igelitom, aby ich nezničila nočná rosa, ale predmet si
zoberie. Jednoducho ho ukradne. Myslenie, pohnútky, cítenie, činy sa
okamžite premietajú do biopola človeka, ktoré je „vyrobené“ podľa
Božích zákonov. Tieto pravidlá etického chovania človeka mierne
modifikované, ale v princípe tie isté, poznajú všetky národy sveta,
rôzne náboženské systémy.
Spôsob deformácie biopola zodpovedá štruktúram, ktoré do
tohto deformačného procesu boli zapojené. V prípade privlastnenia
cudzieho majetku, notebooku, oči, mozog, srdce, ruky, nohy, na úrovni
biopola sa pokriví osobná štruktúra biopola. Do hry vstupuje svedomie,
egoistická energia z krádeže, zatajenie informácie = klamstvo. Nález
mal byť ohlásený napríklad mestskej polícii, či oddeleniu strát a
nálezov. Tento stupeň deformácie biopola okamžite môže registrovať
prístroj na meranie stresu srdca HRV. Pokiaľ sa nejedná len o
jednorázový „prešľap“, ale systematicky pestovanú krádež a sústavné
klamanie, biopole človeka sa trvale deformuje. Vyššie uvedené fakty
„osvojenia“ si cudzieho majetku, či klamstva, možno pozná mnohý
človek z vlastnej osobnej skúsenosti, podobnú skúsenosť majú aj z
nepríjemného pocitu klamstva, korupcie, ohovárania...
Slovensko ako bývalá socialistická krajina, kde klamstvo,
zatajovanie pravdy a krádeže boli určitý
spôsob prežívania
zmanipulovanej spoločnosti, má problém. Ešte aj dnes po štvrťstoročí
slobody sa etické hodnoty spravodlivosti a pravdy nivelizujú. Totalitná
spoločenská filozofia bola v tvrdom rozpore s reálnym životom
občana. Obzvlášť v období tzv. združstevňovania, prenasledovania
kresťanov, protežovania, alebo naopak zatracovania určitých skupín
obyvateľstva, boli zločiny, ktoré vytvorili mimoriadne ťažkú osobnú,
alebo skupinovú deformáciu biopolí. Ľudstvo ide ďalej a „osudové
zločiny“ sa musia vyrovnať utrpením, chorobami. Možno však
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povedať, že v konzumne orientovaných priemyselne vyspelých
krajinách je problém s etickými hodnotami minimálne rovnako zlý ako
na Slovensku. Je tu však prísna evidencia, pretože „platí sa do
posledného haliera“ a zdeformované biopolia v rámci rastu ľudskej
spoločnosti sa
musia povyrovnávať. Osudové dlžoby a
nespravodlivosti sa musia zaplatiť.
Človek vibruje na rôznych úrovniach frekvencií svojich
viacerých tiel, ktoré sú navzájom prepojené a ovládané duchovnou
dušou. Východzími základmi sú
predovšetkým pravidlá
psychohygieny, ktoré zaviedol Nový Zákon, alebo aj spomínané
všeobecne platné etické pravidlá, ktorým zodpovedajú určité vibrácie
biopola. Ďalej je to spomínaný vplyv vibrácií susedných dimenzií
hlavne poddimenzie 1.4 a 3.5. Dôležitý faktor pre vznik reumy
rôznych typov je „zabíjanie pravdy“ klamstvom, podvodmi, pololžami,
falošnosťou, manipuláciou, intrigami, krádežami, vytváranie chaosu... z
minulých životov, alebo aj v súčasnosti. Mnohí ľudia si už dnes
menšiu či väčšiu lož ani neuvedomujú, ale formulácia Pána „Ja som
cesta, pravda a život“ poukazuje, že pravdivosť je mimoriadne dôležitá
a osudovo „sledovaná a vážená“ vlastnosť, je to vibrácia osnovy
Stvorenia. Je dokonca v kréde kresťana „Hľadajte Božie Kráľovstvo a
jeho spravodlivosť...“
Z Biblie je známe, že zodpovednosť za porušenie etických
pravidiel, zločinnosti, sa prenáša do 3.- 4.pokolenia (Kniha Genezis). Je
jedno, či tieto pravidlá uznávate, alebo neuznávate, toto je Vesmírny
Zákon
Božej Spravodlivosti, ktorá v Svätom Písme hovorí:
„Nepokradneš!“, „Nepreriekneš krivé svedectvo...“! „Vaše slová nech
sú áno, áno, alebo nie, nie...“ „Kto mečom zaobchádza, mečom
schádza!“ Meč symbolicky nie je len chladná zbraň, ale taktiež aj
hovorené či písané slovo, ktoré vie rovnako zraniť, ako meč, či
nôž. Veriaci sú si vedomí pravdy: „Budete platiť do posledného
haliera“. Či slovami majstra P. Danova: „Klamstvo je vražda!
Nepravdou vraždíte spravodlivosť a pravdu (stvoreného sveta)!“ Len
vďaka spravodlivosti minulých pokolení ľudstvo mohlo a môže
zažívať svetlo a teplo a zákonitosti harmonických poveternostných
podmienok, ktoré umožnili budovať svetovú civilizáciu.
Nedodržiavanie týchto dôležitých etických zákonitostí urobilo
z obilnice severnej Afriky (Líbya, Tunis) s tečúcimi riekami a
množstvom zvere a vtáctva neúrodnú, kamenitú púšť, tak ako ju dnes
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poznáme!!! Stalo sa tak behom niekoľko desaťročí
„vyspelej
civilizácie Rímskej ríše“.
Každý moderný človek by mal vedieť, že vibračná štruktúra
človeka nepozostáva len z vibrácií hmotného tela, ale pri hrubom
členení aj z ďalších troch dôležitých jemnohmotných tiel, s ktorými
stáročia pracujú predovšetkým ľudoví liečitelia Číny, Indie, či Južnej
Ameriky. Takto napríklad čínsky ľudový liečiteľ zisťuje chorobu na
úrovni tzv. éterického, alebo vitálneho tela pomocou vnímania pulzu na
ruke, alebo cestou ohmického odporu na jednotlivých akupunktúrnych
dráhach. Západná medicína sa sústreďuje predovšetkým na vonkajšie
symptómy a nie na príčiny, ktoré sú zistiteľné a ovplyvniteľné práve na
týchto jemných telách s vyššími vibráciami. Nepriamo sa dá zmerať
úroveň éterického a psychického tela na úrovni stresu srdca metódou
HRV (Heart Rate Variability) ako prevencie ťažkých zdravotných
zlyhaní u športovcov, ale aj pacientov s vysokým zaťažením.
Reumatické ochorenia sa vyskytujú už u malých detí a môžu
byť iniciované streptokokovou infekciou, sťahovavými bolestivými
zápalmi kĺbov a opuchmi, ktoré môžu prejsť do čiastočných (chlopne),
alebo celkových problémov srdca, mozgu, alebo pokožky.
Protizápalové lieky a antibiotiká môžu pomôcť, ale nie vždy zaberajú,
záleží okrem iného aj od predošlých stravovacích návykov (surová
zelenina a ovocie), alebo dlhodobého prijímania materského mlieka v
prípade juvenálnej artritídy. Ale skutočnou príčinou aj tu môže byť
psychohygienické zlyhávanie rodičov, či starých rodičov v žití
Vesmírnych pravidiel spravodlivosti a pravdivosti, pretože energeticky
a zdravotne dopadá účinok „PROZRETEĽNOSTI“ na „najslabší
článok“ - môže to byť choroba oslabeného vnútorného orgánu, ale
rovnako aj priemet na okolie – choroba partnera, dieťaťa, vnúčaťa,
alebo aj „domáceho miláčika“ psa alebo mačky (S.N.Lazarev,
Diagnostika karmy).
Už sme si uviedli, že často človek nesie „hriechy“ svojich
predkov. Tieto veci podliehajú veľmi zložitej práci tzv. „karmických
majstrov“, anjelov určujúcich podmienky a zdravotný stav novej
inkarnácie – osobnej, rodovej, skupinovej, národnej... do fyzického
tela. Je rozdiel osudovej ťarchy klamára, zlodeja, človeka žijúceho v
životnej núdzi, alebo napr. kleptománie ako choroby. Alebo vedomej,
úmyselnej, škodoradostnej lži, inak to bude u vynútenej lži, alebo ešte
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inak u chronickej lži. Za klamstvo je možné pokladať aj ohováranie,
šírenie nepravdivých informácií, korupcia, podvody, intrigy, chaos...
Prečo? Opäť je dôležité si pripomenúť nekompromisnosť Nového
Zákona: „Je lepšie vojsť do Večnosti poloslepý alebo bez končatiny,
ktoré zvádzajú na pokušenie...“ Je Boh ten trestajúci? Pravdaže nie.
Boh je absolútna Láska, Múdrosť, Pravda, Vševediaca Všemoc.... Kto
trestá? Je to vlastné „vyššie Ja“ samého človeka (Božská iskra v
každom človeku), ktoré „telesné ja“, zločiniteľa, upozorňuje: „Spamätaj
sa! Porušuješ Zákony Vesmírnej Harmónie...“ Bolesť a choroby sú
upozornenia, výstražný zvonček pre „nižšie zvieracie ja“. „Vchádzaš
na nebezpečné zamínované pole sebazničenia duše! Vráť sa!“
Pre klamára, podvodníka a zlodeja sú dôležité pamäť, srdce
(ako hlavné sídlo bytia) a samozrejme zločiniace ruky, plížiace sa
alebo utekajúce nohy. V prípade zločinnosti krádeže, podvodu aj
klamstva každému človeku v srdci a mysli znie jemný, alebo aj
naliehavejší hlas svedomia: „Nerob to!“ Po častejšom opakovaní tento
hlások svedomia (Boží Hlas) človek zahluší argumentami a „tvrdosťou
srdca“. U takejto osoby sa súčasne s hlasom svedomia systematicky
naruší aj vlastné energetické biopole, ktoré vedie k nesústredenosti a
častejším vnútorným výčitkám svedomia. Človek vie aj tieto výzvy
prirodzeného vnútorného dobra Ducha „odvrknúť“ svojim egoizmom a
zamietnuť potrebu odpustenia, či milosrdenstva, ku ktorému vyzýva
„príručka manažéra“ Nový Zákon. Kedy odpustiť? Ihneď.
„Môj je súd!“, hovorí Hospodin. Preto sa odporúča, aby hriech
neodpustenia neprešiel cez noc na ďalšie dni, lebo preniká hlbšie do
energetických štruktúr nielen vlastného biopola oslabených orgánov,
ale aj do harmonického súžitia v rodine aj v práci. Tie isté
streptokokové baktérie sa vyskytujú v každom človeku, ale spúšťajú
infekčné a zápalové procesy len tam, kde sú na to vnútorné vibračné
predpoklady.
Aké sú ďalšie energetické súvislosti ochorenia vnútorných orgánov?
Každé narušenie vnútorného biopola sa pomerne rýchlo premieta do
vibrácie metabolizmu, do citlivosti tráviacej sústavy. Generácie
odchované od 50.rokov na televízii, sú priamo „nafázované“ na
zločinnosť, klamstvá, intrigy cez rôzne televízne filmy a seriály a majú
narušenú svoju normálnu energetickú hladinu, cez nervové, hormonálne
a imunitné štruktúry tela. Možno si to nepripustia, ale tu sú skryté
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rôzne tzv. civilizačné choroby, napríklad
časté nachladnutia,
bolestihlavy, depresie, alebo stále stúpajúca neplodnosť.
Samozrejme že tu nie je jediná príčina zlyhania etiky,
deformácia vibrácie biopola, pretože absentuje zdravý životný štýl.
Málo fyzického pohybu, nedostatočný príjem kyslíku, zvýšený stres v
rôznych situáciach života, ale aj zvýšený príjem konzervovaných a
technicky spracovaných potravín, ponocovanie, energetické nápoje,
umelé spodné prádlo a šatstvo... sú ďalšie činitele, ktoré svojim dielom
spôsobujú problémy pečene, ľadvín, migrény, Alzheimera, sklerózu
multiplex a iné tzv. „civilizačné“ choroby.
Bežnými prostriedkami je reuma neliečiteľná. Nanajvýš sa
veľmi tvrdými liekmi s množstvom vedľajších účinkov jej príznaky
potlačia pri ochorení ďalších orgánov – srdca, pečene, ľadvín,
žalúdka...
Ako je možné znížiť reumatické bolesti, alebo reumu vyliečiť?
Keď vieme príčinu, je možné skúsiť naozaj fungujúce liečebné
prostriedky. Prvým opatrením je zvýšená pozornosť na sledovanie
pravdivosti svojho života. Odstrániť čo možno najskôr akúkoľvek
falošnosť, dvojtvárnosť, pokrytectvo, ktoré sprevádzalo doteraz váš
vnútorný aj vonkajší život. Možno to však boli vaši predkovia, ale
ťarcha rozpustenia deformovaných energií spočíva na vás. Boh miluje
svoje deti, aby neboli „obielené hroby“.
Druhým dôležitým faktorom je ľútosť a pokánie. Pri všetkých
svojich zjaveniach Panna Mária neustále zdôrazňuje túto vlastnosť,
ktorá sa spája s potrebou častej modlitby, meditácie, čítania posvätných
textov. Teda dôležité je pravidelné čítanie napríklad Nového Zákona a
uvažovanie o pravdách, ktoré sú odkazom pre dnešného človeka.
Každé vyliečenie je predovšetkým spojené s Božím
milosrdenstvom, ktoré nie je „automat na mince“. Pri pravidelnom
čítaní Svätého Písma a inšpirovaných kníh (P.Danov, R.Steiner,
M.O.Aivanhov, E.Cayce, A.Vay...) človek zisťuje, že život je
zložitejší, ako sa zdá. Osudové podlžnosti môžu byť podstatne
zložitejšie a reuma môže byť len vrcholcom ľadovca dlžôb z minulých
životov. V každom prípade je dobré nastúpiť na cestu mentálnej aj
psychickej očisty a nevytvárať ďalšie osudové dlžoby a pripraviť si tak
dobrý štart pre postupný duchovný rast.
Tak ako je Božie Slovo spájané s medom a mliekom, na druhej
strane hodnotového rebríčka metabolizmu materiálneho tela sú
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výlučky a moč. Aj tu ukazuje symbolika na zdôrazňovanie Božích
vlastností pred ľudskými, pravda nad lžou, spravodlivosť nad
nespravodlivosťou. Preto sa vytvárajú na rôznych tkanivách, hlavne
kostiach a kĺboch kryštáliky kyseliny močovej ako vylučovací produkt
metabolizmu. Dobrý pitný režim hlavne na báze bylinkových čajov
(napríklad veroniky lekárskej, ruty,
repíka, občas palinu), pre
vyplavovanie nečistôt z organizmu. Hildegarda pre zvlášť bolestivé
prípady odporúča „protireumatický prášok“: 60g zelerové semeno,
20g ruty vonnej, 15g muškátového orecha, 10g
klinčeka, 5g
lomikameňa, užíva sa 1/5 čajovej lyžičky pred jedlom so sústom
chleba. Známy liečiteľ páter
Ferda odporúčal jednoduchý a
mimoriadne účinný odvar z chrenu, koreňa púpavy a ihlice tŕnistej.
Oslabený organizmus sa odporúča napraviť predovšetkým v oblasti
chrbtice, kde často vznikajú
„rodové predispozície oslabenia“, nervové bloky s blokovaním vitálnej
energie v oblasti tretieho cervikulárneho, deviateho dorzálneho a
štvrtého lumbálneho stavca. V zahraničí tieto „opravy“ stavcov do
správnej polohy prevádzajú tzv. osteopati, v strednej Európe to môžu
vedieť niektorí fyzioterapeuti, maséri.
Prekrveniu postihnutých oblasti napomáha masírovanie olejom
podzemnice olejnej, olivovým olejom a myrhovým olejom. Na
začiatku liečenia sa odporúčajú masáže odborníka, neskôr udržiavať
pružnosť dole popísanými cvikmi. Účinnej detoxikácii napomáhajú
klystýry, alebo črevné sprchy. Postupne v spolupráci s lekárom znižujte
množstvo a rozmanitosť liekov.
Predovšetkým v prvej fáze liečenia okrem dôslednej
psychohygieny myslenia a cítenia sa odporúča prejsť na vegetariánsky
štýl života, minimalizovať predovšetkým spotrebu červeného mäsa,
údenín, bieleho pečiva a pravidelne konzumovať hlavne rôznu
zeleninu nášho pôvodu, ovocie a citrusy. Vylúčiť by sa mala ľulkovitá
zelenina – zemiaky, paradajky, paprika! Veľmi sa odporúča zjesť denne
1-2 kusy duly, v rôznej forme uvarených, pečených, lekváre so
zníženým obsahom cukru. Dôležité je jesť viac povrchovú listovú a
plodovú zeleninu voči koreňovej zelenine v pomere dva ku jednej.
Uprednostňujte zásadotvorné jedlá pred kyselinotvornými. Ako forma
príjmu tejto stravy sa odporúča jemne vymixované smoothies. Pre
zlepšenie metabolizmu sa odporúča začať prijímať jód, napríklad
cestou morských rýb, alebo čerešní a višní.
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Niektorí ľudia sa po vyliečení môžu vrátiť ku bežnej strave, ale
odporúča sa to otestovať na jednom takom „normálnom chode“, lebo
vždy to je individuálne. Už po opatrnej konzumácii „normálneho“
jedla zistíte, či to organizmus „zvládne“, únava, strata ohybnosti,
návrat bolestí sa nemusia dostaviť okamžite, ale zdravie by malo byť
prednejšie ako ťažké jedlá. Vzhľadom na závažnosť ochorenia sa
odporúča prejsť na plne vegetariánsku stravu, ktorá dnes vie poskytnúť
vysokú rozmanitosť a chuťovú pestrosť. Vyprážané aj údené jedlá,
podobne ako bublinkové, sladené, farebné, alebo energetické nápoje sa
v každom prípade neodporúčajú!
Mimoriadne dôležité je pravidelné cvičenie hlavne ráno,
napríklad vreteno v stoji a v ľahu pre účinnú detoxikáciu, jógové /
strečingové cvičenia na chrbticu a pohybový aparát, alebo akékoľvek
cviky, ktoré postupne prekrvujú končatiny, zohybňujú chrbticu a svaly
– napríklad predklony a záklony, krúženie pažami a predlaktiami,
priťahovanie kolien k brade... Cvičiť sa má na hrane príjemnosti, nikdy
nie v zóne bolestivosti. Detoxíkácii môže napomôcť opatrná kúpeľ vo
výluhu z ovsenej slamy (5 min), výluhu zo šupiek a obalov jedlých
gaštanov, alebo sauna. Je veľmi dobrá aj ľahká pravidelná práca na
čerstvom vzduchu v záhrade.
Vnútorný život sa odporúča každý deň stále viac presvetľovať
„detsky“ čistým, pokojným a vyrovnaným štýlom života. Staré dobré
Dobšinského rozprávky vedia prinášať dôležité informácie, ale
otvárajte sa dobrej nálade aj pozeraniu dobrých komédií, smiechu,
dobrej hudbe a všestranne svetlej, radostnej stránke života.
V závere kapitoly si pripomeňme, že človek nie je nejaké „darwinovské
zviera“, ale predovšetkým je duchovná duša, ktorá má fyzické telo.
Teda nie materiálne telo má dušu, ale prioritne je človek duchovná
duša, ktorá v tejto dimenzii dočasne obýva fyzické telo. Zbavujte sa
predsudkov a otvárajte sa novým možnostiam, napríklad ako si viete
poradiť s vašimi problémami s rovnako trpiacimi. Choroba a utrpenie
nadobúda iný význam, už to nie je hrozba, ale výchovný prostriedok
hodný poďakovania.
Človek je v tejto materiálnej dimenzii v škôlke Ducha svätého a
učí sa tu za anjela. Každý človek to podvedome vie, niektorí to tušia,
iní to vedome zažívajú. Na každom svetadieli, v každom náboženstve,
v každej kultúre sú priame svedectvá o tomto smerovaní, kde dôležitú
úlohu hrá odvaha, spravodlivosť, čestnosť, pravdivosť, ale aj humor, či
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spevavosť. Keď si to človek uvedomí, mal by radikálne zmeniť svoj
hodnotový systém, zmeniť svoje zvyky a hľadať si skutočných
priateľov, ktorí ho vedia podporiť alebo aj nasmerovať do zelenej
oblasti života.
Majetok a peniaze strácajú svoju prioritu a viac si uvedomí
potrebu priateľstva, lásky a všeobecne dôležitú prítomnosť dobra vo
svojom živote. Súčasne si uvedomí aj tzv. neviditeľné svety, s ktorými
je náš materiálny svet úzko prepojený. Rovnako si uvedomuje aj
potrebu nadviazať styk so svojim anjelom strážnym. Proces premeny
ťažkopádneho materiálneho života na presvetlený, radostný život nie je
jednoduchý, ale stále silnie a človek stále viac získava oporu a stabilitu
Otca, ktorú už nikdy nechce stratiť.
Keďže sa jedná o milióny reumaticky chorých ľudí na celom
svete a veľmi bolestivé ochorenie, na ktoré nejestvuje liek, nanajvýš
sa potláčajú príznaky a zmierňuje bolesť, bolo by vhodné podrobiť celý
proces vzniku, priebehu a postupu liečenia uvedenému v tomto článku
biochemickými a biofyzikálnymi testami, štatistickými analýzami,
dlhodobým serióznym výskumom, pretože je predpoklad priebehu aj
iných tzv. civilizačných ochorení týmto po predkoch zdedeným
procesom, ktorý dnešné prírodné vedy neuvažujú, a teda vlastne
znemožňujú trvalé vyliečenie pacientov. Indície v odkaze barónky
Vayovej by mohli znamenať nielen pre pacientov, ale hlavne pre
prevenciu veľký krok pre medicínu, ale aj lekársku vedu a modernú
psychosociológiu.

1.5 Výbuchy sopiek. Sneť. Rakovina.
Archetypy biopola: ateizmus,
nihilizmus,
anarchizmus,
terorizmus.
Východný vietor. Nekontrolovaný oheň,
výbuchy sopiek. Choroby sneť a rakovina.
Planéta Mars a znamenie Kozorožec. Živel
ZEM.
Geopolitická historiografia: Známe výletné miesto Pompeje
bolo ako „výkladná skriňa“ Rímskej ríše spolu s niekoľkými ďalšími
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mestami Herculaneum, Oplontis... Ničivé výbuchy sopky Vezuv boli
vo dvoch fázach – v r.62 (za vlády cisára Nera) a totálne likvidačný
v auguste 79 - obdobie tzv. židovskej vojny so zbúraním Jeruzalema a
riešením projektu systematického „zabávania sa zo smrti“ tisícok ľudí
v gladiátorských hrách výstavbou Kolosea.
Jedna z najväčších tragédií ľudstva, ktorú archeológovia datujú
do polovice 6.st. n.l. bola „produktom“ agresívneho, mocenského aktu
likvidácie kresťanských základov náuky o reinkarnácii, keď byzantský
cisár Justinián pod vplyvom manželky Theodory v mene sekty
„monofyzitov“ vyvraždil odporcov (2 nesúhlasiaci pápeži museli
zomrieť) a nechal spáliť všetky rukopisy, ktoré nevyhovovali
„vládcovej doktríne“ zo všetkých kláštorov Byzantskej a slabnúcej
Rímskej ríše.
Súvisiaci výbuch sopky (okolo r.535) na Jáve ničil
mnohonásobne – erupciou, tsunami, zatemnením slnka sopečným
prachom a hladomorom, ktorý postihol skoro celý poľnohospodársky,
kultúrny svet, aj samotnú Byzanciu. Za ďalšie obete môžeme
považovať obete nespravodlivých vojen, ktoré pri znalosti zákona
Príčiny a následku a reinkarnácie „možno“ nemuseli nastať.
Výbuch sopky Tambora (Indonézia) v r.1815 spadá do obdobia
tzv. napoleonských vojen, ktorému predchádzala vlna ateizmu,
nihilizmu a teroru z podnetu francúzskej revolúcie 1789 a vraždenia
napoleonských vojen.
Ničivý výbuch sopky Krakatoa v r.1883 (Indonézia) spadá do
obdobia koloniálnych vojen európskych mocností v severnej Afrike
a v Číne, ktoré v rámci „šírenia civilizácie“ neboli ničím iným ako
medzinárodným terorizmom.
Tvrdé represie a šírenie ateizmu, anarchizmu a s krutým
obmedzovaním slobody a svedomia viedlo ku menším zemetraseniam
napríklad v rokoch 1957, 1979 (Československo).
Vzrastajúci ateizmus, nihilizmus, terorizmus v 20. a 21. storočí
má za následok zvýšenú činnosť sopiek na celom svete.
Energetická analýza osobných vlastností: Biopole nihilistu,
ateistu, materialistu je veľmi slabučké, pretože takíto ľudia žijú mimo
zdroj energie – Boha. Zväčša sa im darí fungovať do cca 28.roku
života, kedy vedia silnejšie ovplyvňovať svoje okolie a živiť svoju
nenávisť a násilie, potom sa však ich biopole radikálne mení.
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Samozrejme záleží od karmického životného plánu, ktorý má človek
„zhora“ – ako rebel, reformátor, alebo ako pokušiteľ (napríklad Judáš
Iškariotský).
Hlavne vo vyššom veku taký človek skôr prežíva ako žije.
Ateista – človek, ktorý stratil poznanie, že človek ako výtvor Boha má
žiť v jednote s Ním, ale aj prostredníctvom druhých ľudí spojený
láskou, priateľstvom, službou a dobrotou.
Základným hýbateľom neveriacich ľudí - ich života a ich
prejavom sa stáva hnev, zvady, bitky, zabíjanie, nenávisť, zločinnosť
všetkých druhov. V miernejšej forme je to ľahostajnosť voči všetkému
dobrému, okrem svojho ega, výzoru a vlastníctva (dnes mnohí ľudia
považujú auto a vonkajší imidž ako symbolom „dôstojnosti“ človeka).
Na prvom stupni degradácie ega človeka tu spolu s absenciou
rodičovskej výchovy, ignorancie spoločnosti, častokrát môžu byť časté
PC hry a voľba filmov s témou násilia, zločinnosti...
Nihilista je na tom so svojim biopoľom ešte horšie. Nihilisti ľudia, ktorí stratili akékoľvek ideály, spájajú konzumizmus s
absolútnou neverou. Beznádej, častokrát vyplynula z krutých
podmienok života detstva v demoralizujúcom, bezcharakternom násilí
okolia, ktoré vedie človeka k životu založenému na klamaní, sklamaní,
nedôvere, strachu. Taký človek popiera akúkoľvek morálku, vysmieva
sa z náboženstva a humanizmu a keď ju používa, tak len ako pretvárku
– masku – ako prostriedok, ktorý má klamstvo a zločin zakryť a otvoriť
dvere k „lepším“ príležitostiam v kariére.
Neznalosť o existencii biopola závisiaceho od Božej vôle je pre
spoločnosť tragická. V spoločnosti získavajú prevahu ľudia, ktorí
násilím likvidujú akúkoľvek nádej a úctu a likvidujú akýkoľvek
hodnotový systém. Hoci je takýchto ľudí len niekoľko percent, pri
pasívnej a prihliadajúcej spoločnosti ich vplyv na smerovanie
spoločnosti môže byť rozhodujúci a katastrofálny.
Zmysel života nihilistov aj ateistov častokrát spočíva
v sebectve, túžbe po moci (ukázať druhým, kto som ja), nenávisti,
pomste, krvežíznivosti, vyvolávaní nepokojov a revolúcií a odporu
proti iným názorom, proti akejkoľvek autorite, akejkoľvek legálnej
moci a nadriadenosti. Takíto ľudia vidia len svoje ideály a odmietajú
akýkoľvek iný názor, alebo aj debatu o inom riešení, ako je ich vlastné
riešenie, ktoré väčšinou spočíva v obmedzenosti, v odpore, chaose a
terore.
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Takíto ľudia, aj keď vidia a počujú, tak v skutočnosti ani
nevidia ani nepočujú okolie, pretože ich hnev a egoizmus ich robí
slepými a hluchými. Vidia „sebarealizáciu“ v rozbrojoch, bitkách a
vojnách a ich životný štýl z nich postupne robí už v mladom veku
chorľavých starcov, ktorých zožiera ich vnútorná nenávisť. Nič iné
nevedia myslieť, nevedia alebo nechcú a ani nevládzu.
Ľuďom preniknutým hnevom, pomstou, nenávisťou sa
v organizme objavuje rakovina a rôzne „civilizačné“ choroby, hlavne
rôzne druhy zlyhávania imunity, spolupráca tkanív a orgánov, sú
zoslabnutí a bez vonkajších podnetov strácajú kontakt s okolím a
hlúpnu. Myšlienka ako Boží nástroj sa v tomto prípade stáva zbraňou,
ktorá zabíja samého pôvodcu.
Slabé biopole človeka spôsobuje „boj“ o moc, boj o peniaze,
energie, vodu, územie... Títo ľudia vlastne nevedia, prečo sa narodili.
Naprogramovali ich v detstve na násilie a boj o moc.
Násilníci, neveriaci aj tzv. „veriaci“ , či sa im podarí, alebo nie
uchopiť akúsi moc do rúk, vždy po čase pociťujú život ako
nezmyselný, nudný, hlúpy, bez zmyslu. Vytvárajú si svoj vlastný svet,
ktorému dnes obzvlášť napomáhajú masmédia akčnými a agresívnymi
filmami a PC hrami plnými násilia a krvi, alebo pozlátkami tzv.
celebrít. Dakedy prestanú vnímať skutočnú realitu pri konfrontácii
s touto umelou realitou a strácajú pojem o čase a reálnych potrebách
pre život.
Po prvej svetovej vojne v r. 1918 ateizmus a materializmus sa
stali základnými smermi väčšiny európskych krajín. Po rozdelení
Európy po skončení 2.svetovej vojny na „slobodnú“ západnú a
„okupovanú“ východnú Európu sa materializmus postupne stal
základným svetovým názorom väčšiny svetových univerzít a
„vzdelanej“ vrstvy obyvateľstva. Svet sa zameral na vonkajšie
podmienky života, na makro ukazovatele.
Viera obyvateľstva v tradičných cirkevných štátoch:
Španielsko, Taliansko, zaznamenala výrazný pokles a v tzv. východnej
Európe bolo niekoľko generácií násilím a perzekúciou vynútené
materialistické smerovanie, ktorého následky zotrvávajú až podnes.
V mene materialistickej ideológie „októbrovej revolúcie“ sa od
r.1917
páchali hrôzostrašné hromadné vraždy a vynútené
presídľovania v Rusku. Neskôr aj v ostatných postsocialistických
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krajinách sa po r. 1947 sa páchali rôzne zverstvá, kriminálne činy,
pobyty v neľudských podmienkach ďalekej Sibíri, alebo v baniach.
Kňazi, mnísi, mníšky boli zo spoločnosti násilím odstraňovaní,
presúvaní do izolácie a rôznych civilných profesií, takže sa náboženský
život v jednotlivých regiónoch, krajinách stále viac oslaboval
a nahradzoval ideologickým pôsobením hlavnej komunistickej strany,
ktoré v jednotlivých krajinách boli zásadne usmerňované ateistickou
ideológiou zo ZSSR. Tajná polícia a degradácia morálnych hodnôt sa
stali súčasťou politického riadenia krajiny.
Spolu so stratou zbožnosti obyvateľstva stúpa egoizmus ľudí,
kriminalita, korupcia, klamstvo, ktoré prestupujú do všeobecnej straty
dôvery, do manipulácie más, obmedzovanie slobôd a legalizovanie
zločinnosti (korupcia, rozkrádanie majetku štátu, neskôr automaty,
gamblerstvo, prostitúcia...).
Toto preprogramovanie spoločnosti v Rusku trvalo 3,5
generácií, v ostatných krajinách východného bloku necelé 2 generácie.
Počas tohto obdobia došlo k zásadnému „vyhladeniu“ náboženského
zmýšľania, mnohé kostoly boli zrušené, kláštory zlikvidované
a náboženský život živoril a postupne zanikal. Aj keď v západnej
Európe nebol tvrdý protináboženský útlak, ľudia stále viac strácali
zmysel pre náboženský život, ktorý bol častokrát príliš formálny
a nepracoval s konkrétnymi životnými problémami ľudí.
Klimatické dôsledky: Trvalý silný vietor nadobúdajúci silu
orkánu, uragánu. „Náhodný oheň“ domu, budovy, auta, lode, lietadla,
ktorý sa len ťažko hasí a znovu a znovu sa obnovuje. Výbuchy sopiek,
a to nielen činných sopiek, ale aj takých, ktoré dlhšie obdobie boli
v latentnom kľude.
Mladí ľudia, ktorí žijú v ilúzii nenávisti, sa stávajú strojcami
násilia, a to nielen šikanovania, ale napríklad ohrozujú životy
spolužiakov alebo iných skupín obyvateľstva.
Rozširovanie typických chorôb a problémov: Odumieranie
a rozpad telesného tkaniva - sneť, gangrény, lepra, prerušenie krvného
obehu a odumieranie končatín, tkaniva. Bakteriálne infekcie
v rozsiahlych pomliaždeninách.
Kožná, pľúcna, alebo črevná sneť, slezinová sneť obzvlášť u
kopytníkov a možnosť prenosu na človeka. Rakovina sa dnes stále viac
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rozširuje a zasahuje všetky orgány človeka – tvár, hrdlo, žalúdok,
pankreas, pľúca, hrubé črevo, prostata, vaječníky, prsia, leukémia,
pokožku...
Rakovina ako nekontrolované bujnenie tkanív organizmu sa
stáva jednou z najčastejších príčin úmrtí modernej civilizácie všetkých
orgánov tela podľa deštrukcie biopola človeka.
Náprava: Aj keď táto kniha vzniká v postsocialistickej krajine
(Slovensko), kde bol základnou náukou materializmus opierajúci sa
o ideológiu marxizmu – leninizmu, silný vplyv prírodných vied
a technických smerov (programový ateizmus) ukazoval na tvrdé
smerovanie materialistickej línie už na prelome 19. a 20. storočia
v celom priemyselne vyspelom svete Európy aj Ameriky.
Vyspelá veda prehliadla niektoré základné poznatky kvantovej
fyziky o vplyve pozorovateľa a subatomárnych javov, ktoré sa
premietajú aj do teórie relativity. Táto nevšímavosť viedla ku
zanedbaniu otázky biopola, na ktorú teraz ľudstvo dopláca.
Dominantná rímsko - katolícka cirkev v Európe oživila svoje
smerovanie na 2.vatikánskom sneme (1962-65) a výrazne sa priblížila k
reálnym potrebám obyčajných ľudí. Popularite a obnoveniu vážnosti
napomohli aj skvelí pápeži 20.storočia: Ján XXIII, Pavol VI., Ján Pavol
II., Benedikt XVI, František, ktorí začali rúcať medzináboženské
bariéry, zrušili napríklad doktrínu neomylnosti, ospravedlnili sa za
nespravodlivosti voči mnohým osobám, či náboženským skupinám.
Po r.1989 sa situácie zmenila, náboženský život sa začal znovu
formovať, ale jeho hĺbka aj občianska šírka je veľmi oslabená.
Ateizmus výrazne prenikol do školstva, myslenia a svetonázoru ľudí
na všetkých úrovniach spoločnosti, takže sa náboženstvo len veľmi
ťažko dostáva do činorodej a zásadnej pozície, ktorú má zastávať.
Náboženstvo sa odporúča vnímať v širšom merítku, v
prepojenosti každého človeka, národa, ako zodpovedných činiteľov,
ktorí sa svojim biopoľom zúčastňujú na energetickej situácii planéty
Zem.
Viera a Boh sa musí dostať do centra života človeka, rodiny aj
spoločnosti. Je to primárna oblasť rozhodujúca o prežití ľudstva.
Pretože podstatou človeka je jeho duchovná duša, ktorá neustále
potrebuje žiť v interaktivite s Bohom, s Najvyššou Inteligenciou,
Láskou a Mocou.
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Práve tento dialóg napomáha otvárať nové progresívne smery,
ktoré ľudstvu neublížia, lebo „Boh je Bohom živých a nie mŕtvych“.
Uchopenie energetických zákonitostí interaktivít biopolí by nemalo
znamenať stratu mystického charakteru osobného vzťahu a tradičnej
viery. Má len ukázať na pôvodcu všetkých katastrof, nešťastí a chorôb,
za ktorými je nedospelé a nezodpovedné správanie sa človeka.
Pritom nie je dôležitý druh náboženstva, pohlavie, spoločenská
trieda, národnosť alebo rasa, dokonca ani jeho hriechy, pretože vieme,
že Ježiš Kristus prišiel ku „spodine“ spoločnosti, ku zavrhnutým.
Podmienkou je „vyzliecť“ starého človeka a postupne si obliekať
človeka nového, zmeniť žiarenie svojho biopola, svojej duchovnej
duše. Môže a má využívať tradičné obradné cesty, ale rovnako sa má
otvárať hlbšiemu osobnému smerovaniu a pravidelnému vnútornému
zbožnému životu.
Zbožný život sa nikdy nesmie žiť na úkor vonkajšieho bežného,
praktického života syna, dcéry, zamestnanca, živiteľa rodiny... Tento
život sa má stať stále pravidelnejší, hlbší, intenzívnejší a je sprevádzaný
okamžitým upokojovaním života, postupnom zlepšovaní rodinného aj
sociálneho života naplneného šťastím a radosťou. Spiritualita si
nevyžaduje veľa času. Naopak. Optimalizuje život. Bežným činnostiam
je potrebné pridať nový rozmer – rozmer etiky a láskavosti.
Zbaviť sa ateizmu, nihilizmu, tvrdosti srdca, alebo aj
ľahostajnosti je náročná úloha a trvá niekedy roky aj desaťročia. Čím
skôr a úprimnejšie však človek začne pracovať, tým lepší a plnší život
môže zažívať. Bez zrieknutia sa vonkajšieho ega, pýchy, hnevu,
agresivity... to však nepôjde.
Súčasťou životnej cesty sa má stať pravidelná modlitba (stačí
obyčajné intenzívne „Ďakujem“), čítanie svätých písiem, osvojenie si
pokory pred Pánom a otváranie sa Duchu Pravdy. To všetko sa má
robiť tak trochu potajomky, neverejne. Okolie nemusí nič
zaregistrovať, zmeny sú dôležité pre samého človeka a pre otvorenie
jeho dialógu s Bohom. Okamžite so zmenou životného štýlu sa mení
aj okruh spoločnosti, odchádzajú starí „kamaráti“ a prichádzajú noví
priatelia. Život sa stáva pokojnejší, šťastnejší, krajší, hodnotnejší.
Práca s biopoľom človeka je „majstrovská“ práca, kde sú ako
hrubé, tak aj mimoriadne subtílne práce. Niektoré závislosti sú
likvidačné už na úrovni fyzického tela. Len málo ľudí si uvedomuje, že
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pokiaľ človek chce dosiahnuť trvalú zmenu, bez hlbokej zbožnosti sa
mu to nepodarí.
Fajčenie, alkohol, drogy, gamblerstvo a iné závislosti...
pohlcujú dušu, ktorú treba obrátiť „dohora“. Naozaj potrebuje silnú
podporu „zhora“, pretože na človeka túžiaceho po zmene, začne útočiť
celý jeho „starý svet“ s jeho tvrdosťou a zákernou vynachádzavosťou.
Preto je tak dôležité aj vzdelávanie sa, dobré spoločenstvo, hudba,
umenie... ktoré postupne nahrádzajú staré zvyky novými.
Dôležitá je interaktivita biopolí, ktoré sa (zhora) neustále
zaznamenávajú a vyhodnocujú. Základnou súčasťou života každého
človeka sa má stať pomoc druhým, charita, nezištná pomoc,
dobrovoľníctvo, drobné techniky pre posilňovanie lepšieho citového aj
vôľového života. A predovšetkým plné a všestranné odpustenie
a pestovanie lásky, zmierlivosti, tolerancie a priateľstva ako životného
štýlu.
Dôležitými pomocníkmi sa veriacemu človeku stáva čistota
srdca, cnosť, radosť a láskavý humor, a je dobré „vypočuť“ si názor
„druhej strany“: ľavá ruka nemá vedieť, čo robí ruka pravá...
prostredníctvom meditácie a snov.
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1.6 Horúčavy a vyprahnutosť pôdy. Erózia.
Choroby pľúc. Neplodnosť.
Archetypy biopola: Všetky stupne
sebectva – obzvlášť tie, ktoré ohrozujú viac
ľudí, podniky, regióny, štáty. Lakomstvo,
mamonárstvo. Podlosť. Chlad a tuhosť
preniká vnútorný aj vonkajší priestor.
Západný vietor. Choroby pľúc, neplodnosť.
Dlhodobé horúčavy vysušujúce pôdu.
Vodná, ale aj vzdušná erózia. Živel ZEM. Planéta Mesiac a znamenie
Kozorožec.
Geopolitická historiografia: Vysoké horúčavy zasahujú
Európu, ale aj celý svet stále častejšie. Teploty každým rokom
prekračujú rekordy a zabíjajú – chorľavých, starých, alebo aj tých, ktorí
podceňujú prevenciu. Sebectvo a mamonárstvo sa stáva stále viac
dominujúcou vlastnosťou vo vzťahoch medzi ľuďmi.
Príklad: v období na konci 19. a začiatku 20.storočia, kedy
obyčajní ľudia nielen na Slovensku, ale v celej Európe, ktorí sami mali
nedostatok, vedeli sa podeliť s tým málom, čo im dali ich chudobné
možnosti. Počasie v týchto obdobiach „ľudskosti“ bolo relatívne stále,
pranostiky fungovali pomerne dobre. Druhá polovica 19.storočia
viktoriánskeho a eduardovského obdobia, v Európe habsburského
relatívne bezvojnového obdobia viedli ku koncu „malého ľadového
obdobia“ väčšiny európskeho kontinentu.
Dnes je to inak. Počasie sa zbláznilo. Každoročne sa skracuje
jarné obdobie a prechádza do horúčav. Najdlhšia vlna horúčav v r.1992
(Československo) trvala 47 dní. Práve v tomto období sa diali vo
východnej Európe tzv. privatizačné projekty, kde panovalo extrémne
mamonárstvo a žiaľ aj podlosť niektorých ľudí pri boji o moc, peniaze.
Pod vplyvom nivočenia chrámov, šírenia ideológie
materializmu, narastaniu konzumizmu a šíreniu ideálu darvinovského
človeka sa po roku 1917 v Rusku stepi centrálnej Ázie postupne menia
na púšť.
Extrémne horúčavy v r.1995 americký stredozápad (Chicago,
USA) trápili a zabíjali. Podobne v rokoch 2003, 2006, 2007 horúčavy

98

zabili v Európe desiatky tisíc ľudí, vo Francúzsku 20 tisíc. Austráliu
postihuje dlhodobé sucho s extrémom v júli 2005 súvisiace s
materializáciou krajiny, s mamonárskym prístupom k životu a k pôde a
s macošským prístupom k domorodcom Aborigincom. V júni – júli
r.2015 teploty v západnej Európe v Španielsku dosiahli 44o C, vo
Francúzsku cca 38 o C na Slovensku 39 o C.
Uvoľnenie vojnového napätia malo za následok „boj“
o majetky, „vrátenie“ spôsobeného zla za koristníctvo ešte horším
zlom. Epidémia tzv. španielskej chrípky v rokoch 1918 – 19 infikovala
500 miliónov ľudí a zomrelo na ňu a komplikácie spojené s ňou cca 30
miliónov ľudí. Podobne aj ďalšie chrípkové epidémie – ázijská (1957),
hongkonská (1968), ruská (1977) súvisia s extrémnym nárastom
sebectva a mamonárstva. Zdravotnícke inštitúcie zaevidovali vznik
vírusových ochorení a potom sa jednoducho „záhadne“ vírusy stratili.
Pre „novodobé“ chrípky je charakteristická ich rýchla mutácia, ktorá
temer vylučuje možnosť efektívneho očkovania.
Energetická analýza osobných vlastností: Biopole
„moderného“ mestského človeka stráca prepojenie s tradíciou veriaceho
vidieka, pritom si len ťažko buduje životaschopné mechanizmy
kultúrneho človeka, ktoré ešte zhoršuje nezamestnanosť a tvrdosť trhu.
Človek stráca dôležitosť, protežujú sa investície, výrobné programy,
majetky. Ľudskosť je temer ničím. Vidíme to na dôležitosti a ocenení
štátu školstva, zdravotníctva a starostlivosti o dôchodcov...
Základným prejavom ľudí sa stáva egoizmus, sebectvo,
ľahostajnosť k utrpeniu druhých, ignorancia morálky. Milosrdenstvo sa
považuje za naivitu. Keď sa aj prejavujú skutky milosrdenstva,
zakrývajú len ambície vysokých zárobkov alebo zakrývajú nekalé
praktiky.
Peniaze a majetok sa stávajú bohmi. Láska k blížnemu, úcta
k životnému prostrediu, k rastlinám a zvieratám neexistuje, pokiaľ tu sú
nejaké stopy, tak len kvôli zisku a peniazom, reklame, biznisu,
vynútenou legislatívou, alebo kvôli imidžu. Bohatí chcú byť bohatší
a chudobní sa stávajú ešte viac chudobnejšími.
Bohatstvo, lakomstvo a zisk je najdôležitejším hýbateľom
všetkých činností ľudí, národov aj krajín. Príspevky pre chudobných,
alebo pomoc núdznym je nemysliteľná. Stane sa, že takíto ľudia
poriadajú honosné party pre pomoc chudobným, alebo nejakej krajine,
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ale je za tým povrchný imidž, obchod a vypočítavosť reklamného
marketingu, ktorá pritiahne podobne zmýšľajúcich.
Jediná radosť týchto ľudí je počítanie peňazí, hovenie si
v predstave svojho bohatstva, veľkosť bankových účtov, v predvádzaní
imania rôzneho druhu. Peniaze sa „dobre“ investujú do umenia,
šperkov, starožitností..., ale mamonár sa nevie z nich tešiť, jedná sa
skôr o povahu „skladovania“ a zhodnocovania. Neskôr sa dostavuje
strach, aby im tento majetok niekto neodcudzil a tak sa stále viac
zabezpečujú, izolujú, sťahujú do ústrania. Neveria nikomu a stávajú sa
veľmi nedôverčiví.
Biopole takýchto ľudí je veľmi zraniteľné a ťažko odoláva
akýmkoľvek zmenám. Šetrí sa na všetkom, na drobnostiach, aj na
veľkých veciach. Keď musí zaplatiť na nevyhnutné životné výdavky –
dane, odvody, poistné..., tak úbytok peňazí pociťujú temer ako fyzické
utrpenie. Ľudia unikajú do tzv. daňových rajov, pretože prispievať zo
svojich peňazí nejakému sociálnemu systému je nemysliteľné. Životné
prejavy takýchto ľudí akoby tuhnú a celý život zamŕza. V reálnom
živote z pohľadu zdravia títo ľudia mávajú znížený krvný obeh
a studené končatiny.
Z titulu bohatstva a moci sa správajú takí ľudia tyransky
a hrubo, nepoznajú vďačnosť a úctivo sa vedia správať len ku
mocnejším a silnejším, ako sú oni sami. Ku druhým sú prísni a bezcitní,
a častokrát sú takí aj k sebe. Prosby a žiadosti o pomoc zásadne
odmietajú. Nikdy nemyslia na Boha a nemodlia sa, pretože uznávajú
jedinú moc – peniaze. Keď sa dostanú k moci a peniazom, ozbrojení
ľadovým kľudom a ľahostajnosťou, idú životom ako ľadoborce – bez
srdca, súcitu, chladní a neľudskí ako stroje / automaty.
Výchova bohatých rodičov, ktorí nevedia o existencii biopola a
ktorí príliš rozmaznávajú svoje deti, môže veľa pokaziť. Výchova
k egoizmu, k mamonárstvu, namiesto pomoci a súcitu k druhým deťom
a chudobným ľuďom. Osobné príklady tvrdého posudzovania a
vyjadrovania, plnenie všetkých sebeckých požiadaviek detí, prejavy
tvz. slepej lásky, nedostatok racionálnej, láskavej kritiky voči osobným
ambíciám, neschopnosť obdarovávať druhých a pôsobiť radosť,
pomáhať drobnými činnosťami primeranými veku... produkujú
rozmaznaných a nezodpovedných sebcov.
Výchova tejto „opičej“ lásky učí dieťa prijímať prejavy dobroty
ako samozrejmosť a nevracať úctou a vďačnosťou dary človeka aj
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božej prírode a hrozí, že sa z dieťaťa stáva hlúpy, obmedzený, bezcitný
egoista. Ich drobnou „láskou“ sa môže stať nejaký domáci miláčik –
pes, mačka, papagáj, ktorý im do života vnáša trošku svetla. Milovať
ľudí však nevie a tak sa pre nich majetok stáva ťažkým bremenom,
ktoré si mentálne so sebou berú na „druhú“ stranu a zostávajú častokrát
pripútaní k nemu ako „strašidlá“ nenachádzajúce pokoj po smrti tela.
Podlosť a lakomosť takýchto „zatvrdnutých“ ľudí vyvoláva
reťazovú reakciu príbuzných a okolia, pokiaľ si títo nevedia vytvoriť
silnú imunitu z viery v Boha. Úžerníci „požičiavajú“ pri úžerníckych
úrokoch, spôsobujú svojou tvrdosťou ožobračovanie a ďalšie nešťastia,
obmedzenia, choroby, agresivitu, tyraniu, samovraždy...
V honbe za peniazmi mocichtiví, lakomí mamonári zneužívajú
zadlžených ľudí pre páchanie rôznych nehumánnych, alebo až
kriminálnych činností. Činnosť takéhoto človeka, ktorý sa zdanlivo
schováva za masku dobrodinca, je v skutočnosti činnosť lúpeživého
aligátora, ktorý sťahuje všetkých okolo seba do bahna sebectva, lži a
nešťastia.
Klimatické dôsledky: Jednou z najstrašnejších mikroklím
takýchto ľudí je ich vnútorné väzenie, pred ktorým nemajú možnosť
úniku. Biopole takýchto ľudí je silne narušené.
Utrpenie spôsobené ich lakomosťou a sebectvom zažívajú
takýto ľudia sústavne a nepretržite. Nič na sebe nedajú vidieť, že
v skutočnosti sú v stálych duševných mukách a v tušení trestu.
Nakoniec budú musieť za všetko skôr či neskôr zaplatiť. Takíto ľudia
sa vlastne stávajú „zacyklenou anténou“, ktorá stále donekonečna
vysiela utrpenie a strach, že o svoje bohatstvo prídu, že ich niekto chce
okradnúť, alebo podviesť a s týmto utrpením si neporadia lieky,
nerozpustí ich ani pestrá spoločnosť, ani alkohol. Títo ľudia majú
vyprahnutosť duše a vyschnuté srdcia.
Negatívne energie takýchto ľudí silne porušujú harmóniu
vonkajšieho prostredia. Vonkajšie klimatické zmeny vo forme
vytrvalého sucha vedú k vyprahnutosti pôdy s následkom úhynu rastlín,
straty vodných zdrojov, zničenia miestneho kolobehu vody, ktorý je
podmienený prítomnosťou kríkov, stromov, vtákov, zvierat... Sucho sa
spája s vetrom a má za následok úhyn travín a nastáva vodná, alebo
veterná erózia pôdy.

101

Nadmernou priemyselnou ťažbou lesov sa likviduje schopnosť
pôdy zadržiavať vlahu a tým sa vlastne zlikviduje akýkoľvek možný
súvisiaci život – hmyz, vtáky, vyschýnajú pramene a potôčiky
a z krajiny sa stáva púšť. Niečo podobné hrozí aj lesom, ktoré sa ťažia
pre získanie poľnohospodárskej pôde.
Presne toto je produkt a zámer ľudí, ktorí sú vyladení na takéto
biopole a ich myslenie a bankové kontá šíria skazu a likvidáciu života
na všetkých úrovniach.
Ku vodnej, alebo vzdušnej erózii dochádza aj v obmedzených
lokalitách, kde sa neprirodzenými meliorizačnými technikami vytvorili
podobné podmienky vysušovania pôdy, ktorá je súčasne otvorená na
vznik požiarov (biopolia prepojené na lži a rozkrádanie, alebo aj
ilegálne vyvážanie odpadkov – dôsledky môžu byť úplne mimo
postihnutú lokalitu).
Rozširovanie typických chorôb a problémov:
Jednou
z najstarších chorôb ľudstva je tuberkulóza, chronická obštrukčná
choroba pľúc, cystická fibróza, pľúcna artériová hypertenzia,
bronchogénne karcinómy, pľúcna hypertenzia, rozdutie pľúc, rôzne
typy astmy, ako aj alergií na rôzne vonkajšie alergény, ktoré sa
prejavujú ťažkosťami dýchania... alebo aj vážnym ohrozením života.
S chorobami pľúc sa objavujú aj sekundárne príznaky nepravidelný srdcový tep, búšenie srdca, vysoký pulz, mdloby alebo
závraty, ťažkosti s dýchaním pri malej námahe. Chrípkové epidémie sa
stávajú každoročnou, očakávanou súčasťou „moderného“ života.
Negatívne vplyvy biopola sa prejavujú na všetkých úrovniach
života človeka. V súčasnosti svetové štatistiky zaznamenali aj výrazný
úbytok plodnosti ako u mužov, tak aj u žien. Nastupujú síce rôzne
moderné medicínske postupy, ktorých úspešnosť je diskutabilná. Prečo
sa nevrátiť k prírodným hodnotám, morálnym princípom, prirodzenej
zbožnosti a dobroprajnosti, otvorenosti, láskavosti?
Ľudia dávnych časov brali pravidlá života cestou príkazov
„zhora“. Moderný človek sa má naučiť, že príkazy „zhora“ majú svoj
zmysel a nepočúvať ich, znamená seba likvidáciu. Tieto pravidlá si
osvojoval ako morálne a náboženské pravidlá. Človek je
mnohorozmerná bytosť a podceňovanie existencie biopola – duchovnej
duše – vedie mimo vývoj ľudstva.

102

Z Biblie vieme, že potomkovia nesú hriechy svojich predkov
do 3. – 4.pokolenia. V prípade úžerníckych, tvrdých, neľudských
mamonárov – prarodičov - nepomôžu ich vnúčatám a pravnúčatám
žiadne lieky. Áno, môžu zmierniť príznaky ťažkých telesných porúch
a chorôb... ale Nebeská spravodlivosť musí byť vyplatená „do
posledného haliera“.
Jedným zo sebaliečebných postupov je nahradiť sebectvo
obeťou a láskavosťou, lakomstvo a mamonárstvo štedrosťou, podlosť
úprimnosťou, pomocou a milosrdenstvom. Nie jednorazovo, ale ako
trvalú zmenu svojho životného štýlu. Malé dieťatko má prichádzať ako
anjelik do vyčisteného a vyupratovaného príbytku svedomia svojho
budúceho otecka a mamičky. Vám by sa páčilo vojsť do špinavej,
smradľavej, stuchnutej ľadovo studenej maštale nahý, plazením
a poležiačky?
Náprava: Vyššie bolo naznačené, že vytvárať dobré biopole je
treba od malička. Odporúča sa začať výchovou detí k pomoci doma,
k zdieľaniu hračiek s inými deťmi, k pravidelným hrám s ostatnými
deťmi. Stará indická múdrosť hovorí: jednajte s dieťaťom do 5 rokov
ako s kráľom, do 10 rokov ako so sluhom a nad 10 rokov ako
s priateľom...
Aj v prípade bohatých rodičov je dôležité nedávať dieťaťu
všetko, na čo si zmyslí a je dôležité viesť ho k váženiu si základných
ľudských hodnôt (poprosiť, poďakovať, mať v úcte rovesníkov aj
starších,) viesť dieťa k praktickej morálke i jednoduchej, radostnej
zbožnosti.
Viera v Boha, úcta k anjelovi strážnemu, všestranná výchova
k dobru a k zodpovednosti za svoj život, láska k rodine a spoločnosti sa
má plne zažívať a práve dieťa vám môže pomôcť osvojiť si to, čo ono
ešte prirodzene vníma, pretože je pri narodení úzko prepojené so
životom anjelov, ku vnímaniu duchovnosti.
Namiesto agresívnych tvz. rozprávok je dôležité postupne
a s láskou a jemným humorom učiť deti pesničky, riekanky, chodiť
s nimi do prírody, čítať im pôvodné ľudové rozprávky, hrať s nimi
spoločenské hry, modelovať, kresliť, maľovať, staršie deti učiť
zážitkovo napríklad cestou skautských družín, starať sa o výber
kamarátov / kamarátiek, budovať rytmus života, strážiť hierarchiu
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morálnych hodnôt – na základe úprimného priateľstva a nie dogmaticky
a príkazmi.
Rozhovor s duchovným svetom sa týka každého človeka a
znamená to byť v sústavnom kontakte so svojim svedomím. Každý
človek je jedinečný a má tu na zemi svoju osobnú úlohu, ktorú nikto
iný nemôže urobiť. Tento vnútorný dialóg patrí ku základnej
inteligencii človeka. Malé deti do 4 rokov si ho ešte prirodzene
uchovávajú, ale s vekom sa stráca. Múdri ľudia si túto detskú
interaktivitu udržiavajú po celý život a prináša im požehnanie
a blahobyt na všetkých úrovniach života.
Na Austrálii vidíme, aký katastrofálny dôsledok má
konzumizmus, materializácia a stále stúpajúci egoizmus a mamonárstvo
na život celej krajiny. Pôvodní obyvatelia boli vyhnaní a vytlačení zo
svojich pôvodných obydlí, krajina však je na nich prepojená
vzájomnými energetickými väzbami. Z Aborigingov sa stala okrajová
spoločnosť vytrhnutá z tradícií a ponechaná všetkým „civilizačným“
výdobytkom – alkoholu, fajčeniu, drogám... Podobné súvislosti vidíme
aj v USA vo vzťahu k pôvodnému obyvateľstvu - Indiánom, tu sa však
vládne a správne orgány snažia pôvodné chyby s presídľovaním ako tak
napraviť.
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1.7 Cyklóny a tornáda
Solárne búrky. Neurózy.
Archetypy
biopola:
Strata
kultúrnosti národa, strata duchovných
hodnôt, narastanie hriechov a neviazanosti,
štýl života blížiaci sa životu zvieraťa.
Svetonázor zvieracieho pôvodu a strata
pravdivej idei smerovania človeka. Šírenie
informácií zla, egoizmu, agresivity, vedy bez etickej a nábožnej
vyváženosti. Planéta Mesiac a znamenie Váhy. Živel VZDUCH.
Geopolitická historiografia: Hurikán vo východnom Karibiku
r.1780, 22 000 obetí, zničené ostrovy Barbados, Portoriko, Haiti –
súvisí pravdepodobne s bojom o teritoriálny vplyv Britov, Francúzov,
Holanďanov a rozšíreným otrokárstvom. Tajfún Vera r.1959, 4 697
obetí, 1,6 mil. ľudí bez domova, zničené mesto Nagoja (ostrov Honšú,
Japonsko) súvisí so stratou identity národa, ktorý začína preberať
vedecké aj technické poznatky, ale stráca svoju identitu. 19.-20.8.1969
Hurikán Camille, asi 150 obetí ničivý vnútrozemský hurikán (štáty
Kentucky a Virgínia, USA) ako následok „hudobnej slávnosti“
Woodstock (15.-18.8.1969, Bethel, bol nielen sviatok dobrej hudby
a výzva k celosvetovému mieru iniciovaná „deťmi kvetín – hippies“,
ale aj sviatok „zbohom zdravému rozumu“= hromadné užívanie drog,
LSD, alkoholu, uvoľnenie zvieracích pudov a „víťazstvo“
darvinovského materializmu, chaosu a dvoch obetí). Hurikán Camille
sa vymykal akýmkoľvek prognózam meteorológov, menil smer, bol
spojený so záplavami a zosuvmi pôdy (I.1. aj I.7. poddimenzia).Cyklón
Bhola r.1970, do 500 tis. obetí, postihnutých 3,5 mil. ľudí, hladomor
(Bangladéš) ukazuje na vplyv konzumu a materializácie. Častejší
výskyt tornád v Európe od r.2000 súvisí s „vykorenením“ Európy
z kultúrnych tradícií kresťanstva a narastaním neviazaností
predovšetkým mladých (drogy, masové diskotéky). Hurikán Katrina r.
2005 – 1836 mŕtvych, škody 70 miliárd USD (juhovýchod USA).
Hurikán Sandy r. 2012 - 150 mŕtvych, stovky tisíc ľudí bez domova,

105

škody 18 miliárd USD (Karibik, východ USA aj Kanada). Tornádo
2013 (Krnov, ČR). Ničivé tornáda 2013 Belgicko, Holandsko,
Nemecko, Taliansko. Tajfún Haiyan 2013 úplne zničil Filipíny.
Poučíme sa?
Energetická analýza osobných vlastností: Silná nevedomá
deformácia biopola tejto dimenzie má stále tragickejšie následky.
Cyklóny a tornáda sú stále hrozivejšie a častejšie rovnako na súši, alebo
pri pobreží. Je to jeden z najhrozivejších prejavov porušenia biopola
Zeme. Aká je príčina?
Jednostranná výchova mladých ľudí ku konzumnému spôsobu
života a životný štýl darvinizmu = „musí zvíťaziť silnejší, tvrdší
a dravejší“, pri zovšeobecnení „nemodernej zbožnosti“ vedie ku
výchove k životu v neviazanosti, ku zlu, násiliu, pretvárke a
primitivizmu. Krédom mladého človeka je „všetko je dovolené“,
obmedzenia sú pre slabochov.
Tomu sa dnes podrobuje aj filmová a všeobecne „umelecká“
multimediálna produkcia, pretože sa predávajú hlavne „animálne“
produkty, čo vedie ku strate umeleckých hodnôt tzv. vyspelých
civilizácií a systematickej, masovej deformácii biopola ľudí.
Tento trend nastúpil po 1.svetovej vojne pri nezmyselnej vojne
a nemilosrdnom nasadení zbraní hromadného ničenia (chemické zbrane
hromadného ničenia). Pýcha a egoizmus politikov rozširujúcich
zvieracie inštinkty „vyvolených“ pod vplyvom fašistickej ideológie sa
prehĺbil ešte viac po 2.svetovej vojne, keď cirkevné ideály sa ukázali
výrazne neúčinné a hodnotná kultúra sa stala vecou lúpeží a vraždenia.
Tábory smrti ako produkt nenávisti voči rasovo „nižším
a nežiaducim“ bol zločinom, z ktorého dnešní mladí ľudia robia
„hrdinstvo“, pretože bežná výchova a televízia skutočných hrdinov
zväčša ignoruje. Hodnotné pre väčšinu mladej aj strednej generácie sú
sláva, celebrity, móda, peniaze, zisk, povrchové pozlátka. V preklade
do reči zvierat: hodnotí sa sila tesákov, pazúrov, svalov, surovosť
a bezohľadnosť, schopnosť vyvolávať strach, „kvalita kožuchu“
a veľkosť „špajze – zásoby“ (bankový účet).
Všetky cirkvi v 1.svetovej vojne 1914-1918 žehnali zbraniam
„svojich“ vojsk proti „nepriateľským“ zbraniam a jednotkám. Keďže
všetky cirkvi neuznávajú náuku o karme (Zákon príčiny a následku),
napriek tomu, že sa o nej zmieňuje sama Biblia v Starom aj Novom
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Zákone a definuje ju aj jeden z pilierov náboženskej filozofie Origenes,
slovo „Boh“ stratil dôveru.
Aj dnes mnohé cirkvi a ich predstavitelia namiesto
najdôležitejšieho kritéria „Láska k Bohu a k blížnemu svojmu ako
k sebe samému“ uprednostňujú reprezentáciu, egoizmus,
zvyk,
dôležitosť vlastných obradov, ošatenia, formalizmus, neúprimnosť,
mŕtve dogmy... Keď sú vodcovia slepí, môže stádo vidieť? Česť
výnimkám, ktoré vnášajú vďaka charite a skutočnému posolstvu lásky
k blížnemu priamu pomoc a oporu chudobným a zraneným.
Práve tieto cirkevné rozbroje a egoizmus odháňajú mladých
ľudí od duchovného života do nenáročného životného štýlu polo
zvieratka, ktoré propagujú média a posilňuje tyraniu systému
materializmu. Pravidlá bandy, dostatok žrádla, sex, pijatika – žiadna
zodpovednosť, žiadne problémy...
Prečo asi dochádza k stále vyššiemu počtu samovrážd tých
jemnejších a inteligentnejších mladých ľudí, ktorí chcú žiť krajší
a vznešenejší život, ale mašinéria zvykov, naháňanie za majetkom im
ukradnú všetky ideály a sny? Strata a výsmech z ideálov, im
neumožňuje vidieť nádej, ktorú dáva nezištný život v priateľstve,
pokoji, zmierlivosti, v dialógu ľudskosti a spirituality...
Z neznalosti prepojenia biopola ľudí na Kozmické biopole
ľudia pokladajú stvorený svet za nezmyselný. Ľudia sa pýtali a pýtajú:
Kde je / bol Boh vtedy a vtedy? Prečo nezasiahol? Ako sa môže
pozerať na také strašné utrpenie, nezmyselné zabíjanie, korupciu
a zločiny nielen vo vojnových, ale aj v mierových časoch?
Akosi im pritom ušli upozornenia o návrate zla, pretože bežne
sa hneď nevidí, že zlo Nebesia trestajú. Len ľudové porekadlá sa stále
držali a držia pravdy, napríklad tej o Božích mlynoch, ktoré melú
pomaly, ale spoľahlivo.
Starý Zákon hovorí, že Boh si vyhradzuje právo, vyplývajúce
z jeho Milosrdenstva, že krivdy nesie rodina a rod do 3. až 4.pokolenia.
A Nový Zákon upresňuje realizáciu „rozsudku“: „Kto s mečom
zaobchádza, mečom aj odchádza...“ Život človeka – zvieraťa Boh
netrestá. Ľudstvo sa trestá samo až do seba zničenia. Napríklad dnes
horúčavami, záplavami, suchom, chorobami...
Skutočne múdri ľudia vedia, že všetky aj tie najskrytejšie
informácie sa zaznamenávajú. Biopole každého človeka je takéto
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médium na zapisovanie. Z neznalosti tohto zákona plynú všetky druhy
zločinnosti a páchatelia si myslia, že to nikto nevidí.
Nielen človek má svoje biopole, ale ho má aj skupina ľudí,
národ, aj celé ľudstvo. Už na jednom človeku môžete vidieť jeho
„potemnenie“, ktoré znamená nižšie vibrácie jeho biopola. Malé deti
a zvieratá to hneď registrujú a od takéhoto človeka bočia. Strata
kultúrnosti a spirituality národa, alebo jeho väčšej časti sa prejavuje
taktiež úbytkom žiarivosti jeho biopola.
Nielen na vedľajších dimenziách okolo Zeme je život, ale aj na
Slnku sú vyspelé duchovné bytosti, ktoré sa podľa duchovnej vedy od
človeka odčlenili pred miliónmi rokov. Tieto vyspelé bytosti sú však
s ľudstvom stále zviazané. Slnečná sústava tvorí jeden celok, podobne
ako fyzické telo tvorí so svojimi končatinami, vnútornými orgánmi,
nervovou sústavou, psychikou a myslením... jeden celok. Takže sa
nemôžeme čudovať, že Slnko reaguje na nezmyselné počiny ľudstva,
na jeho ideály, zámery a dianie. Pán Ježiš Kristus prišiel na Zem v sile
Slnka, ako Boží syn so slnečnou podstatou, ktorá dáva teplo života
a svetlo múdrosti, pravdy a spravodlivosti.
Múdri predstavitelia ľudstva by si nemali namýšľať teóriu
o jedinečnosti ľudskej spoločnosti a jedinečnosti prírodných vied,
farmaceutických, medicínskych a technických zázrakoch... Dynamika
pokroku poznania vyráža dych, ale toto poznanie ústiace do vylúčenosti
a osamelosti bohatých a chudoby tretieho sveta sa nezdá ako optimálna
cesta.
Národná nespravodlivosť, obohacovanie jedincov a malých
skupín povedie ešte k vyššiemu násiliu a agresivite tých
najchudobnejších, ktorí sa ľahko od útleho veku nechajú sfanatizovať
akýmkoľvek náboženstvom. Zabíjajú rovnako sfanatizovaní
moslimovia, hinduisti, budhisti, alebo aj kresťania... Druhú cestu –
cestu poznania, ukazuje predkladaná vedecká štúdia, náčrt pochopenia
Božieho zámeru kráčajúceho ľudstva, ktoré sa musí vedieť podeliť ako
s materiálnymi nadbytkami, tak aj so schopnosťou pomôcť činom aj
technológiami
(sprístupnenie
vody,
energií,
pestovania
poľnoproduktov, potravinových technológií...)
Zlyhávanie ľudstva v zhubnom nasmerovaní na ateistické
poznávanie viedlo ku najsilnejšej solárnej búrke v auguste 1859
(Charles Darwin napísal O pôvode druhov). Na ateistické šírenie
komunistickej ideológie a zhubný nacionalizmus - fašizáciu veľkej časti
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sveta reagovala erupcia Slnka v roku 1921, na rast nenávisti medzi
západným blokom a sovietskym blokom reagovala silná slnečná búrka
v r.1960...
Solárne búrky sú bežným cyklickým javom a odohráva sa
každých 11 rokov. Pritom niektoré veľmi silné erupcie, napríklad v júli
2012, napriek veľkým obavám, nepriniesli žiadne tragédie ani zlyhania
zariadení. Podobne aj mimoriadne silná solárna búrka v marci 2015,
ktorá bola viditeľná polárnou žiarou aj v strednej Európe – a nič sa
nestalo! Takže dnešné prírodovedné teórie sú chybné.
Stačí si prečítať v Novom Zákone, že nemožno nič utajiť. Že
nadišiel čas žitia Pravdy v duchu. Všetky zločiny sú uložené nielen
v osobnej pamäti, ale aj v pamäti prírody (tzv. kronika Akáša). Prejavy
tornád a cyklónov sú jednoducho duchovno – fyzikálne úkazy
uvoľnenia nahromadenej negatívnej energie ľudstva, ktoré odmieta
uvedomovať si svoju ľudskosť a svoju zodpovednosť voči sebe
samému.
Láske, úcte, empatii, priateľstvu, pokore, pravde sa učíme
všetci, rovnako kňazi ako obyčajní ľudia. Rovnako cez rodinu, školu,
cirkev, tak aj cez štátne inštitúcie je ľudstvo vedené „zhora“ k
nesebeckej
a nezištnej
samostatnosti,
vzájomnej
pomoci
a zodpovednosti.
Len veľmi málo ľudí je schopných sa učiť na základe múdrej
rady. Rodičia pri výchove detí to vedia. Častokrát múdra rada
nepomáha. Čo ale pomáha účinne, to je „NEVYHNUTNOSŤ“, ktorá
ide spolu s utrpením.
Povedzme si to stručne – ľudia sú poučiteľní, len keď narazia
a trpia. Veď ako ináč, keď sa stále ignoruje náuka o štruktúre biopola
človeka a jeho zákonitosti?
Podobne aj prvá kresťanská cirkev narážala od svojho zrodu
v Judei a v Palestíne na prekážky, na sebectvo a pretvárku. Kvôli
tomuto sebectvu, pýche, neschopnosti odpúšťať inakosť a kvôli strate
spojenia s Kristom = láskou až k seba obeti - sa postupne cirkev
rozdrobila na mnohé odnože, ktoré sa na hanbu pred ostatnými
náboženstvami aj pred svojimi veriacimi, akosi nevedia zjednotiť.
Až dnes si jednotlivé cirkvy viac uvedomujú trpkosť
rozdelenosti a stratu dôvery mnohých občanov, ktorí vidia, že Sväté
Písmo sa stalo peknou teóriou, ale stratilo svoju silu, múdrosť,
úprimnosť, pokoru a Kristovu moc konať zázraky.
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Kristus nezrušil svoje slovo, pretože Slovo Boha, ktorý
ustanovil zákony stvorenia, pravdy a spravodlivosti, nemožno zrušiť.
Kristus je stále prítomný vo všetkých svojich kňazoch, ba vo všetkých
ľuďoch, deťoch Božích, lebo to tak prisľúbil.
Počas viacerých klinických smrtí som videl, ako funguje Božia
spravodlivosť. Videl som aj desiatky svojich minulých životov. Môžem
o tom podať svoje osobné svedectvo, že Boha je možné a potrebné
zažiť, pretože to patrí k hlavným cieľom života každého človeka.
Kristus tieto pravdy počas stáročí vývoja Európy / Ameriky /
Austrálie / Ázie / Afriky znovu a znovu prinášal prostredníctvom
rôznych náboženstiev a cez svojich vyvolených a svätých. Rovnako sa
Pán stále viac sprítomňuje, pomáha a lieči tam, kde to jeho
Milosrdenstvo a Zákon karmy a spravodlivosti umožňuje.
Nie je dôležité, či človek je moslim, žid, kresťan, brahman,
alebo šintoista..., každý človek je urobený podľa tej istej štruktúry
biopola, na ktorom má ďalej pracovať. Zázraky sa okolo nás dostavujú
bežne a každodenne, ako to dosvedčujú všetky nemocničné kliniky
celého sveta. Tak zvané spontánne uzdravenia z chorôb, kde častokrát
moderná medicína dáva šancu na život týždne a mesiace, sa stávajú na
celom svete. Dôkazov je naokolo nadmieru, chýba len ochota inak
vidieť a jednať.
Nebezpečenstvom sa stáva, že bez viery a pri systematickom
nápore zla, násilia, hlúposti a spoločenskej ignorancie sa z detí
a mladých ľudí stávajú ľudské zvieratá, pre ktorých je surovosť
a obmedzenosť základným životným, módnym prejavom. Navonok sa
dieťa javí „normálne“, ale nevhodní kamaráti, ulica, zlé filmy
a ľahostajnosť okolia z nich urobili vnútorný skrytý zvierací chaos
a stáva sa otvorené impulzom zla a sebectva.
Svedectvá o klinickej smrti (NDE), dokonca po 72 hodinách po
smrti (MUDr. T.Onisimova, Belous, vystúpenie v TV v Petrohrade), 7
dní v kóme MUDr. E. Alexandra sa vymykajú akýmkoľvek bežným
medicínskym a biologickým vysvetleniam. Obaja univerzitne vzdelaní
lekári s dlhoročnou praxou predložili logické vízie z „druhej strany“ a
sú živými dôkazmi existencie Boha, ale aj o potrebe „zaplatenia“ do
posledného haliera. Dnešná veda dáva „animálnemu fyzickému“
človeku na prežitie maximálne desiatky minút, kedy odumierajú bunky
mozgu. Boh, Stvoriteľ života, takýto príklad dal ľudstvu aj
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prostredníctvom Nového Zákona v osobe Lazára, ktorý bol tiež
vzkriesený po 3 dňoch.
Ctihodná veda, spamätaj sa a uvedom si svoju úbohú
nedokonalosť! Len obyčajné zastavenie sa a kladenie si otázky: „Kto
som? Prečo som tu? Kam idem?“... pri úprimnej a hlbokej snahe vedie
ku zobudeniu sa z ilúzie pevnej hmoty a rýchlemu osobnému dôkazu
Kozmickej Prítomnej Reality.
Dnešný obyčajný západný, mladý aj starý človek žijúci
v opojení televízie, reklám a konzumu zväčša stráca potrebu pestovania
vlastnej tvorivosti a zbožnosti. Jeho životný štýl sa blíži životu
„darvinovskej opice“ – pestuje činnosti dôležité pre žitie a prežitie:
strava, práca pre zabezpečenie svojich životných potrieb, reprodukcia,
vylučovanie, spánok. Kultivácia jeho biopola je nulová. Ba naopak.
Stráca aj to málo, čo mal.
Niektorí ľudia tento reťazec obohatia o hobby, prípadne
o niektoré prvky zdravého životného štýlu – opäť pre zabezpečenie
svojho „zvieracieho“ fungovania.
Kto čítate Nový Zákon, nepripomína vám to podobenstvo
o vinici a daromných nájomníkoch, ktorí nechceli odvádzať zákonitý
podiel skutočnému majiteľovi vinice? Alebo podobenstvo o viniči a
figovníku, ktorí nepriniesli žiadne ovocie a tak sa zlikvidovali?
Či Majiteľ vinice, Pán vetra a búrky a všetkých živlov nechá
šliapať po zmluve, ktorú urobil s človekom?
Možno mnohí z vás povedia, že vy o žiadnej takej zmluve
neviete. Vaše svedomie, ktoré je hlasom Najvyššieho, vás však usvedčí
z klamu. Pretože svedomie vás vystríhalo a sústavne vystríha, keď
klamete, podvádzate, zneužívate moc..., prežierate sa a ožierate sa...
jednoducho porušujete zákon vnútornej a vonkajšej harmónie.
Mladí ľudia nie sú všetci rovnakí a tí „trénovaní“ na
počítačových hrách si postupne môžu vytvárať stále silnejšie biopole.
Nebezpečné je, keď nie je dovŕšená výchova a oni sa začnú otvárať
agresivite okolia, alebo agresivite PC hier. Z takýchto ľudí v podstate
vyrastajú vážne, konfliktné osobnosti, ktorých vnútorný svet je
v chaose
a ich biopole nesie extrémne nebezpečné chaotické
amplitúdy. Nebezpečné pre ich život, alebo aj pre životy okolia.
Dnes sú pestované medzinárodné počítačové bojové hry a nie
vždy sa pýtajú na vek, ktorý sa nakoniec dá „nevidiacej“ obrazovke
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zaklamať. Takéto PC hry simulujú agresívne, bojové správanie, akoby
trénovali profesionálnych vojakov k systémovému zabíjaniu nepriateľa.
Možno si poviete – je súkromná vec každého človeka, ako trávi
svoj voľný čas. Pokiaľ však takýto človek vo výchove a v mladosti
nemá vypestované vnútorné morálne vibrácie a jeho biopole šíri takéto
vibrácie agresivity a zla, takéto negatívne sily môžu po nadobudnutí
kritickej hodnoty preniknúť prostredníctvom fraktálových informácií
do okolitého poľa Zeme a spustiť neočakávané, pustošiace, klimatické
zmeny. Ich efekt môže byť samozrejme podstatne širší a premieta sa do
oslabenia imunity určitých ľudí / skupín ľudí na niektoré choroby, ale
to by malo byť podrobené rozsiahlejšiemu výskumu a pozorovaniu.
Pozorovania ukázali, že niekoľko desiatok ľudí pozitívne
vyladených na myšlienky mieru, harmónie a pokoja veľmi silne
pozitívne ovplyvnilo nehodovosť a kriminálne správanie občanov
veľkomesta Chicago počas niekoľkých dní. Podobný efekt sa, podľa
tejto vedeckej teórie rezonancie biopolí, dosahuje aj v opačnom
prípade, obzvlášť pokiaľ sa „bojovej seanse agresívnej PC hry“
zúčastňujú stovky účastníkov odchovaných na negatívnej hudbe
a násilných médiách.
Podľa autora tejto štúdie sú mimoriadne silnými generátormi
deštruktívnej energie rôzne diskotéky, ktorých sa zúčastňujú tisícky
mladých ľudí pri deštruktívnej hudbe, alkohole, ktoré trvajú niekoľko
hodín. Spätná reakcia takejto „kultúry“ sa dá zistiť okamžite
premeraním energetických akupunktúrnych dráh účastníkov diskotéky,
alebo premeraním frekvencie vibrácie srdca (štandardná metóda
merania psychického aj fyzického stavu športovcov).
Navrhovaný príklad prevedenia výskumu: skúmať vek,
pohlavie, etiku stanoviť psychotestmi ... sústredenosť hráčov na
určitom území, kritické množstvo hráčov. Dá sa zmerať sila ich
biopola, dôležité je mravné pozadie hráčov (rodina, kamaráti, obľúbené
filmy a hudba), možno aj školské alebo uličné zázemie a mnoho iných
faktorov, alebo aj výskum vektorového posunu víchrice na základe
vyvolávajúcich príčin.
Klimatické dôsledky: Ničivé a neočakávané víchrice, cyklóny
a tornáda sa stávajú stále častejšími poruchami počasia. Obzvlášť
Severná Amerika, ktorá je „priekopníkom“ zneužívania médií
a reklamy na obchodnú manipuláciu občanov pôsobiacich na pudovosť
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človeka (USA boli prvé a získali „lepšiu“ prax. Rovnaké techniky
propagácie a „umenia“ sa využívajú dnes v mnohých krajinách po
celom svete v Európe, Ázii, Austrálii...). V ČR sa tvoria zárodočné
štádia takýchto tornád, na Slovensku sa pozorujú vážne víchrice 2004
(Vysoké Tatry, SR) a zárodky tornád.
Severná Európa ako spätnú väzbu svojho „pokroku“ už
„vyinkasovala“ vlnu viacerých tornád. Česko a podobne aj Nemecko sú
známe ako výrazne ateistické krajiny so známymi štatistikami
konzumácie piva, nacionalizmu, prejavov rasizmu a násilia napríklad
na štadiónoch.
Pripomeňme si, že účinky klimatických zmien aj výskyt chorôb
sa častokrát prejavujú mimo zdroj, takže choroby sa môžu prejavovať
v odlišnej lokalite a na úplne inej skupine obyvateľstva so spriaznenou
vibráciou, ktorej súvislosti a zákonitosti by sa mali systematicky začať
vedecky skúmať. Vždy sa prejavuje vibračná spriaznenosť primárneho
aj sekundárneho prejavu deformácií, takže prudké zmeny počasia, alebo
choroby sa skôr či neskôr zrkadlia aj na pôvodcoch – vysielačoch
negatívnych vibrácií biopola.
Jednou z priamo pozorovaných súvislostí bezprostrednej silnej
reakcie počasia v moderných dejinách ľudstva bol následok hudobného
festivalu vo Woodstocku (Bethele, 15.-18. augusta 1969, USA). Účasť
cca 400 – 700 tisíc ľudí – pôvodne tam išlo cez 1 milión ľudí, spustilo
búrky v mieste „oslavy“ a následne zmenilo smer a zosilnilo hurikán
Camille 19.8. (jeho pôvodná sila 3.stupňa vzrástla na 5.stupeň
a z morského hurikánu sa stal vnútrozemský a tak porušil všetky
dovtedy platné pozorovania. Intenzita dažďa práve 19.8. presiahla
všetky známe hodnoty v meteorológii a dosiahla až 100 mm vodného
stĺpca, 256 mŕtvych a celkové škody 1,421 mld. USD).
Na priebehu je zaujímavé, že hurikán reaguje na základe
zámeru – vibrácie srdcového biopola už 14.8.1969, keď sa asi 1,5
milióna ľudí rozhodovalo ísť na stretnutie a „poriadne to roztočiť“.
Práve na priebehu tejto udalosti, ktorá je veľmi dobre zdokumentovaná,
je možné vidieť množstvo ľudí potrebných na spustenie kataklizmy, na
jej priebeh a mechanizmus, ako pravdepodobne podobné udalosti
vznikajú.
Pripomeňme si už spomínaný fakt, že to nemá nič spoločné
s „trestaním“ zhora. Boh sa na tieto veci pozerá a čuduje sa nad
nerozvážnosťou ľudstva, ktoré predsa pozná pravidlá hry (máme ich
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v Biblii). Je to podobné, ako keď človek bosou nohou kopne do
koľajnice a zlomí si palec. Na vine nie je vlak, ktorý tadiaľ občas
prejde. Na vine je neznalosť človeka a jeho naivita... Alebo keď sa
niekto chce pozrieť do otvorenej nádoby s benzínom s horiacou
zápalkou, koľko je tam ešte benzínu !?
V druhom vydaní tejto štúdie pribudli ku spektru
katastrofických scenárov solárne búrky. Pri dnešnej závislosti na
elektrine dopravných, informačných, riadiacich, finančných, meracích,
bezpečnostných ... systémov veľké výpadky znamenajú miliardové
škody a stovky mŕtvych, ako to ukázali tieto výboje Slnka v nedávnej
minulosti v Taliansku, USA, Kanade...
Zatiaľ najhoršia solárna búrka 28.8. 1859 súvisela s počiatkom
ateizácie ľudského poznania (Ch. Darwin napísal knihu O pôvode
druhov). Vznik veľkého ateistického komunistického bloku sovietov,
štátnou lživou propagandou, kresťanskou genocídou bol sprevádzaný
ako ochladením a hladomorom, tak aj silnou erupciou Slnka (1921).
V týchto rokoch sa pomaly zobúdzal a šíril fašizmus v Európe, v Ázii
a šíril chaos, nenávisť, násilie... V období krízy studenej vojny medzi
Západom a sovietskym Východom hrozila 3.svetová vojna, na ktorú
opäť reagovala erupcia Slnka v r.1960. Vzájomné politické
a ideologické štvanie, nenávisť a strach... postihlo všetky stupne
spoločnosti.
Ateizácia, nastoľovanie kultu zvieracieho svetonázoru
(„pochádzaš z opice, si vyspelá opica“ – jedz, ožieraj sa, miluj, všetko
je dovolené, pracuj, plať dane a užívaj si) vedie ku solárnym výbojom,
ktoré začínajú mať stále ničivejší charakter. Súčasťou výpadkov
rozsiahlych záskočných elektrických rozvodov sú „náhody“, ktoré
likvidujú vedenia, spália prenosové transformátory, nastoľujú miestne
požiare... marec 1989 (USA, Kanada), november 2015 (Švédsko).
Rozširovanie typických chorôb a problémov: Deformované
biopole tejto poddimenzie sa prejavuje predovšetkým reumatickými
ochoreniami a to nielen pohybového aparátu (kĺbov, svalov, šliach),
ale aj nervového systému a prepojenie na metabolizmus a vylučovanie
(vplyv Mesiaca), ľadvín, srdca, ciev, pečene, kože, alebo očí. Môžu to
však byť aj reumatické ochorenia vnútorných orgánov, pričom zápaly
kĺbov a orgánov môžu postupovať a zdravotný stav zhoršovať. Ďalšími
chorobami je hluchota a zvýšená kazivosť zubov.
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Náprava: Opäť je dôležité začať v rodine, v školách,
v pestovaní zdravého životného štýlu, ktorý pestuje nielen kultúru
fyzického tela, ale aj potreby individuálneho rozvoja duše a ducha a
umeleckých prejavov.
Rodičia musia spolupracovať so školou na tejto celostnej
výchove a všestrannom zdravom smerovaní dieťaťa. Ideálom je
individuálna radostná realizácia dieťaťa, kde pri správnej výžive sa
dieťa sústavne oboznamuje a vohráva do rodinných, škôlkarských
a školských povinností. Taktiež hrou sa realizujú osobné kultúrne
vlastnosti – spev, hudobný nástroj, divadlo, plastiky, umelecké
remeslá... vychádzajúc z osobného záujmu a talentu dieťaťa.
Namiesto hrubosti, primitivizmu a animálnej žiadostivosti dieťa
od útleho detstva má dostávať neformálne podnety k slušnosti,
kultivovanému prejavu, ohľaduplnosti, častého športovania s férovými
pravidlami, stále zvyšujúcich sa nárokov, ktoré plne vyťažujú kultúrne,
športové, aj iné ambície opierajúce sa o etiku.
Neoddeliteľnou, pritom veľmi jemnou formou, sa má dieťa
formovať ku náboženskému životu v konfesii – vierovyznaní rodičov /
prarodičov. Ideálnou formou jemného vedenia dieťaťa je skauting.
Skauting od útleho detstva vedie zdieľaním mnohých podobných
vlastností a rozvojom morálnych kvalít na báze vrstovníckych vzťahov
ku správnym krokom v správnom čase, keď impulzy na vývoj akosi
prirodzene prichádzajú príkladom bez nátlaku a donucovania.
Dnešné stredné školy, univerzity aj vedecké inštitúcie sa
odporúča viac smerovať
nielen do moderných a progresívnych
poznatkov, ale predovšetkým obnovenia tradičnej viery našich predkov.
Skutočne vedecký prístup má zahŕňať pravdivé vnímanie sveta a dávať
mladej inteligencii podnety a vzory pre všestranne morálne hodnoty,
progresívne aktívne prejavovanie sa na úrovni miestnych aj
zahraničných charitatívnych a dobrovoľníckych projektoch, ktoré sú
minimálne rovnako dôležité ako vedecké a technické poznatky.
Je veľmi dôležité premeniť dnešné pasívne vzdelávanie na
vzdelávanie ku aktívnemu prístupu k vedomostiam, kde menej je viac.
Keď mladý človek má plnú hlavu vedomostí, ale zlomenú osobnosť
a neschopnosť prejaviť sa, taký človek má problémy sám so sebou, nie
aby riešil nejaké závažnejšie spoločenské výzvy.
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2. Dimenzia
Táto druhá úroveň ukazuje na
vplyv rôznych náboženských skupín.
Biopolia rôznych náboženských skupín
môžu byť výrazne odlišné, obzvlášť keď
bazírujú na dogmatizme, na svojej
„jedinečnosti“, vyvolenosti,
výlučnej
neznášanlivosti.
Dogmatické
vplyvy
zmýšľania
a správania
rôznych
náboženských skupín majú svoje špecifické zákonitosti, ktoré môžu
vytvárať s inými náboženskými skupinami rôzne vzťahy biopolí.
Rozbroje, sebectvo, náboženský fanatizmus, hľadanie
„vinníkov“, nezmyselné „tradície“, pestovanie odlišností namiesto
spolupráce, priateľského spájania sa a porozumenia sa týkajú miliónov
veriacich, ktoré sa premietajú nielen do náboženských vojen,
nevraživostí, priekov. Majú za následok aj vážne poruchy v zemskej
kôre, premnoženie hmyzu, hlodavcov a vtákov, nešťastí dopravných
prostriedkov, alebo stagnácie krajín, ktoré robia ľuďom vážne
problémy často v úplne iných oblastiach. Samozrejme aj tu platí, že
vibrácia sa po čase začne zrkadliť aj v regiónoch vzniku likvidácie
harmónie biopola.
Podľa názoru autora už malá skupina fanatikov mentálne
intenzívne pracujúcich na nejakom nenávistnom, agresívnom programe
môže spôsobiť pri dnešnom energeticky „napätom“ svete závažné
problémy. Jedná sa o povestné posledné kvapky napĺňajúce pohár. Sme
svedkami zosuvov pôdy, vážnych nešťastných havárií lietadiel, lodí,
tankerov, kalamitného premnoženia hmyzu.
Samozrejme za mnohými týmito nešťastiami sa po prešetrení
môže objaviť bezohľadná ziskuchtivosť a lakomosť inkasovať
neoprávnené financie z poisťovní. Ale sú mnohé nevysvetliteľné
nešťastia, ktorých príčiny môžeme vidieť v spojitosti s činnosťou
dogmatického, neľudského fanatizmu, zlyhaní vo výchove, osobnom,
alebo rodinnom nešťastí, za ktorým je spoločensky či politicky vedená
neznášanlivosť cirkevných, alebo štátnych predstaviteľov.
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Našťastie účelové, vedomé, „skupinové“ negatívne myslenie sa
nedá zneužiť, pretože tu fungujú vyššie ochranné mechanizmy osoby,
rodiny, národov a ľudstva. Dokonca naopak, môžu urýchliť zdrojové
karmické národnostné a štátne hospodárske zlyhávania, v takýchto
prípadoch môže byť karmická návratnosť rapídne rýchle presná
a dotkne sa takýchto negatívnych ľudí / skupín priamo, ich majetku,
alebo ich príbuzenstva.
Každý fanatizmus sa veľmi intenzívne premieta do osobného
/rodinného biopola - osudu (Diagnostika karmy, S.N.Lazarev, Rusko),
ako aj do negatívneho vývoja cirkvi a národa, ktorý sa pokúša získať
nejaké dočasné výhody. Tieto dejinné parametre počítačovo spracoval
vo vynikajúcom diele „Angelológia dejín“ RNDr. Emil Páleš, CSc. na
veľmi rozsiahlej štatistickej vzorke svetových dejín.
Rôzne prejavy neznášanlivosti sú koreňom mnohých
nedorozumení, nevraživosti, krutostí, aj vojen. Dogmatická vierouka
„vyvolenej cirkvy“ opierajúca sa o naučené, ale nezažité pravdy, sa
vyhlasuje za jedine správnu a fanaticky odmieta všetky iné pohľady, či
obrady a prenáša a manipuluje „svoje“ deti a mládež do zločinného
fanatizmu.
To je to najstrašnejšie, pretože práve kvôli náboženstvám
vznikalo a stále vzniká najviac nenávisti, kriminálnych činností a vojen.
Do náboženských slov sa častokrát odieva politické sebectvo, utajená
ziskuchtivosť a túžba po moci, ktorá pôsobí na „veriacich“ ako
nebezpečná infekcia. Historické korene nevraživosti a nenávisti sa
častokrát zabudli a veriaci sú manipulovaní do pozície „nepriateľov“
prázdnou rétorickou zručnosťou, ktorá sa opiera o primitívne pudy
a inštinkty oblečené do „vznešených“ šiat náboženských právd
vytrhnutých z kontextu.
Každá cirkev si vytvára svoj vlastný svet a len veľmi málo tzv.
svätcov bolo ochotných sa s úctou a pokorou otvoriť skutočnému
poslaniu náboženstva – šírenie lásky a mieru a pomoci skutkami
milosrdenstva až k seba obeti bez ohľadu na konfesiu, akými boli napr.
sv. František z Assissi, alebo Terézia z Kalkaty.
Je temer zákonité, že všetky tieto krátkozraké, dogmatické,
neznášanlivé cirkvy túžiace po moci sa po čase rozpadajú na rôzne
vetvy, medzi ktorými panuje neznášanlivosť a „vlastenecký“
fanatizmus.
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2.1 Zosuvy pôdy
Pýcha, hnev. Biopole dogmatizmu katolíkov a ortodoxie. Južný vietor.
Zosuvy pôdy. Planéta Merkúr a znamenie Kozorožca. Zemský živel.

2.2 Búrky a víchrice. Srdcové problémy.
Tvrdohlavosť. Srdcové problémy. Severný vietor. Búrky a víchrice.
Biopole rôznych protestantských a dogmatických smerov. Planéta Mars
a znamenie Blížencov. Vzdušný živel.

2.3 Nepokoje a vzbury. Kožné problémy.
Ziskuchtivosť, hádky, vzbury. Kožné choroby, kiahne. Biopole
dogmatického židovské náboženstva. Planéta Merkúr a znamenie
Blížencov. Ohnivý živel.

2.4. Fanatizmus. Koliky.
Fanatizmus. Koliky. Západný vietor. Biopole fanatického islamské
náboženstva. Planéta Mesiac a znamenie Váhy. Vzdušný živel.

2.5. Nešťastia vo vzduchu,
na mori a na zemi. Kŕče.
Bláznivá odvaha. Kŕče. Juhovýchodný vietor. Biopole dogmatizmu
budhizmu a hinduizmu. Planéta Merkúr a znamenie Vodnár. Vzdušný
živel.

2.6. Zárodky rozbrojov, vojen. Zápaly hrdla.
Sektárstvo a obmedzenosť. Zápaly hrdla. Poranenia krku a hlavy.
Juhozápadný vietor. Biopole fanatických primitívnych národov
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obľubujúcich poľovníctvo. Planéta Mars a znamenie Baran. Ohnivý
živel.

2.7. Stagnácia. Ochrnutie. Lenivosť.
Stagnácia vývoja. Ochrnutie. Lenivosť. Náhle úmrtia. Temer bezvetrie.
Biopole dogmatického čínskeho a japonského náboženstva. Planéta
Mesiac a znamenie Vodnár. Vzdušný živel.
Náprava: Ľudstvo v rámci svojho vývoja zažívalo postupné
vytváranie rôznych náboženstiev a ich zjemňovanie. Náboženstvá prešli
od krvavých obiet, cez obete plodín a kvetín zeme, až ku obeti svojich
sklonov, vášní, žiadostivostí, egoizmu a zlých myšlienok.
Zmena myslenia na náboženskú toleranciu je sústavná
každodenná práca a zápas, pretože nič nie je zadarmo. Každé
náboženstvo zaujíma svoje jedinečné biopole, niektoré medzi sebou
čiastočne spolupracujú, iné sa správajú nepriateľsky. Tento vývoj však
je dynamický – podlieha zmenám. Na každom človeku každej
denominácie záleží, či tieto zmeny budú viesť k lepšiemu, alebo
horšiemu.
Každé dnešné náboženstvo je, ako hovoria mudrci, drahocenný,
vzácny kameň v korune Stvoriteľa. Svojimi jedinečnými obradmi,
oblečením, hudbou, zvykmi, tradíciami... tvoria nádhernú symfóniu
pestrosti zámeru Stvoriteľa, ktorý má podnecovať veriacich k úcte,
bázni, láske, ale aj k tolerancii a radosti z osobnej originality
a možnosti individuálneho rastu.
Skutočná viera však nejde cez vedomosti a vonkajšie obrady –
tie sú nápomocné predovšetkým na začiatku cesty k Stvoriteľovi
v detstve a v mladosti.
Pravá viera sa totiž transformuje na istotu, na zažitie jednoty
v Láske, ktorá môže mať určité črty osobných špecifík cesty, ale je nad
náboženstvami, pretože je nad bežne vnímaným materiálnym svetom.
Človek sa vracia z tejto Jednoty, ale jeho premena je taká hlboká, že
potom odmieta akúkoľvek pretvárku, lož, alebo formalizmus.
Podobne ako manželská láska sa nedá naplniť len veršami,
listami a piesňou, aj keď jej môžu dať romantický nádych a malebnosť,
dôležitý je skutok – pomoc a tolerancia... Skutočná manželská láska sa
osvedčuje v porozumení, v dávaní seba druhému, v ústupkoch, ale aj
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v zdieľaní radosti, pomoci a humoru – počas celého života v rôznych
dobrých obdobiach, ale hlavne v krízach a skúškach.
Dnešný svet posúva rôzne náboženstvá mimo centrum života.
Dôležitým sa stáva luxusné živobytie, pohodlie a moderné technické
výdobytky opierajúce sa o sebectvo, konzumizmus, matériu. Tradície
a viera strácajú na dôležitosti.
Vonkajšie, formálne náboženstvá u mladých zväčša neobstoja
kvôli
svojej
pretvárke,
formalizmu
a nedostatku
živosti
a komunikatívnosti (nevedia odpovedať, preto zakazujú „nevhodné“
otázky a vyžadujú slepú vieru). Alebo konfesie zatiahnu „na hlbinu“
a stanú sa živšími, pravdivejšími, interaktívnejšími, harmonickejšími,
alebo strácajú prívržencov – mladú generáciu a stará vymiera.
Preto je veľmi dôležité pravdivo osloviť mladých ľudí a získať
si ich pravdivou srdečnosťou, úprimnosťou, zmysluplnými tradíciami,
rôznymi umeleckými prístupmi, hrami, ale aj hlbšími poznatkami, ktoré
môže získať priamym prepojením na „Ducha Pravdy“, ktorý má
v každom náboženstve svoje pomenovanie...
Keďže každé náboženstvo má aj svoj ezoterický, neformálny
smer, pri plnom a horúcom nasadení má každý človek, nielen kňazi
a mnísi, rovnakú šancu poznania a zažitia Jednoty. Táto cesta premeny
duchovnej duše – biopola človeka - nie je jednoduchá, pretože
zotrvačnosť, nevedomosť a predsudky sa len ťažko rozpúšťajú
v nadbytku.
Tu prináša svoje blahodarné pôsobenie utrpenie, modlitba
a pôst, a predovšetkým bázeň pred Bohom, ktorý naozaj vidí do
každého srdca a mysle. Sú svedectvá desiatok tisíc ľudí, ktorí zažili
NDE (zážitok blízkosti smrti) podávajúce pravdivú správu o tejto
realite.
V oblasti zjednocovania rôznych náboženstiev, národov,
empatiou, priateľstvom, spoluprácou môže dôležitú úlohu zohrať
skauting, pretože jedným zo základných pilierov skautingu je
pestovanie dobrej a spravodlivej viery predkov a tradícií, pestovanie
humánneho rozmeru a pravdivosti.
Deje sa tak v rovesníckom prostredí, ktoré nie je zaťažené
minulosťou, ktoré by nemalo poznať nudu, závisť, predsudky
a neznášanlivosť, ale hlavne radostnú prítomnosť a vzájomnú pomoc.
Mladí ľudia sa ľahko otvárajú vzájomnému zdieľaniu, radosti,
komunikácii...
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3. Dimenzia
Táto úroveň zodpovedá takým druhom biopola ľudí, ktoré sa
spájajú s nevyrovnaným zvládaním rozumového a citového života. Už
to nie je primitívna zvieracia úroveň, alebo fanatické a dogmatické,
neznášanlivo žité náboženstvo, ale zákony materialistickej prírodovedy,
pýchy, egoizmu a povrchného rozumu, ktorý sa pokladá za
„neomylný“, jedine možný.
Taký vedecký prístup, ktorý je jednostranný, kochá sa
v materializme, sebeckej pýche a v stereotypoch. Odmieta iný
svetonázor a obzvlášť je „alergický“ na spiritualitu. Hrozí mu
nehumánnosť, neznášanlivosť a fanatizmus. Je
ako nejaký druh
fanatického náboženstva a jej dogmatický predstavitelia pripomínajú
uctievačov modiel.
Títo „kňazi“ moderného veku majú rovnako svoje „cely a
kláštory“ - laboratóriá vo vedeckých ústavoch, majú svoje rituály
a obrady a spoločenstvá.
Sebectvo a pýcha vedcov a nositeľov rôznych vedeckých
titulov je častokrát rovnako vzdialená pravde, láske a spravodlivosti,
ako u dogmatických teológov a kňazov. Ich „vedecká“ pravda sa len
zriedkavo dotýka skutočných problémov ľudí a vo svojej nadradenosti
a pýche idú niekedy do nehumánnych experimentov až zločinného
charakteru nielen na zvieratách, ale robia experimenty aj na ľuďoch.
Keď sa ešte veda spojí s mamonárstvom – túžbou po
peniazoch, prestíži a sláve, stáva sa lživou, straníckou, ba až
nebezpečnou pre ľudstvo, pretože v „mene vedy“ pácha zločiny proti
ľudskosti, klame, šíri polopravdy, zavádza, podporuje nepravdivé
teórie, nevhodné lieky, chemikálie, nebezpečné potraviny...
Niektoré biopolia z tejto úrovne nemajú taký výrazný dopad na
klimatické poruchy, ovplyvňujú skôr osobné biopole, ktorého
deštrukcia sa premieta do zdravotného stavu, predovšetkým do vzniku
tzv. civilizačných chorôb.
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3.0 Pravda a viera a umenie, rub a líc jednej mince
Zázraky sa nedejú v protiklade s prírodou,
ale v protiklade s tým, čo o prírode vieme.
Sv. Augustín
Objavovať pravdu, vonkajšie aj vnútorné zákonitosti, skryté
páky za dianím sveta, je túžba mnohých vedcov. Potešenie z tejto
skrytej logiky prírody, alebo odhalenie mechanizmov, ktoré umožnia
tieto zákonitosti využiť, je častá silná motivácia po sláve a uznaní. Táto
by nemala viesť k pokriveniu faktov a dôkazov, ktoré túto pravdu
potvrdzujú. Každý vedec má na začiatku určitú teóriu, impulz
vychádzajúci možno z predošlých generácií vedcov, hľadačov pravdy.
A túto pochodeň hľadania každý vedec chce aspoň posunúť dopredu,
keď nie vyriešiť čo najúplnejšie. Túto teóriu môžeme nazvať vierou.
Áno, vedec verí, že jeho teória je správna a používa rôzne
experimentálne spôsoby, aby túto teóriu dokázal.
Viera teda nie je v protiklade s úprimnou vedou. Naopak, bez
tejto viery vo svoju pravdu, teda viery vo svoju teóriu, sa žiadny vedec
nedostane dopredu.
Žijeme vo zvláštnych časoch, keď podľa Duchovnej vedy sa
musí exaktnosť vedy spojiť s intuíciou náboženstva a harmóniou
umenia. Múdri vedci túto spojitosť vždy hľadali a objavovali, pretože
dobré poznatky častokrát prichádzali intuitívnymi cestami a prinášali
pocit krásna a harmónie. Predtým tieto kognitívne procesy prichádzali
akosi podvedome, na dnešnej úrovni by sa mali stať vedomými. Práve
novodobé poznatky fyziky, medicíny, biochémie, ale aj „kvantovej
teológie“... na tieto postupy poukazujú.
Pojem „kvantová teológia“ je nový a stručne by som nazval
tento dôležitý pojem novodobého poznávania. Vlastne celá táto štúdia
pojednáva o poznatkoch, ktoré ľudstvo dostávalo priebežne napríklad v
Biblii, ale tieto poznatky boli kódované do reči, ktorej ľudia v danej
historickej dobe rozumeli. Tieto poznatky nestratili platnosť, ale je
potrebné ich prekódovať do modernej reči vedy. Do fyzikálnej reči
energetických polí, vibrácií, staronových vzťahov a súvislostí, ktoré
určia nielen smerovanie ľudstva, ale aj spôsob jeho existencie.
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Albert Einstein definoval celý náš svet aj Vesmír ako svetelnú
energiu (E = m.c.c), čo tvrdí taktiež každé náboženstvo, ktoré Boha
zviditeľňuje symbolom Slnka (v kresťanstve Otec + Kristus = Logos +
Duch Svätý = láska). Vo vede sa kategórie energie a pocitov
nemiešajú, ale podľa Duchovnej vedy, vedy 3. tisícročia, nemožno
energiu odčleniť od morálky. Aj medzi mnohými vedcami dnes panuje
názor, že aj zdanlivo mŕtve, neživé, prírodné objekty majú v sebe určité
biopole, aj keď nie na úrovni biopola živých organizmov ako sú
zvieratá a človek.
Podľa Duchovnej vedy človek sa vyčleňuje z okolitej prírody aj
tým, že má duchovnú dušu, lepšie povedané on sám je duchovná duša,
ktorá obýva telo. V skutočnosti človek, ako duchovná vyvíjajúca sa
bytosť, sa skladá z viacerých „obalov“, tela fyzického, psychického,
mentálneho, duše a ducha, všetko poprepájané tzv.vitálnou energiou,
nositeľkou zdravia, sily, pružnosti... Nepochopením tejto dôležitej
pravdy vznikajú ostatné neporozumenia na psychologickej, sociálnej,
kultúrnej, vedeckej, právnickej, ale aj náboženskej úrovni. Pretože
práve z tejto štruktúry „stvorenia podľa obrazu Boha“ musí poznanie
vychádzať.
Dôležitosť Pravdy v živote človeka dnes dosvedčuje jednak
rozvoj techniky, rozvoj vedy, ale v podstate je kritériom všetkých vecí,
od tých najdrobnejších, napr. čerstvé jedlo, správna gramatika, až po tie
veľké, kozmické. Týka sa rovnako voľby správneho slova, správneho
lieku, alebo aj „obyčajného“ vnímania zrakom, sluchom... Keď
nepočujete, nevidíte „pravdivo“, teda keď počujete, alebo vidíte
skreslene, strácate kontakt s „pravdou“ – so životom v okolí. Všakže?
Zákon Reinkarnácie, alebo opakované znovu vteľovanie
duchovnej duše do fyzického tela, je zákon. Podobne ako gravitácia =
zákon príťažlivosti Zeme, alebo Archimedov zákon o nadľahčovaní
predmetu v kvapaline, či iné vedecké zákony. Nie je to otázka viery,
teoretická náboženská otázka, či pravidlo nejakej sekty... Je to Zákon
Života, Zákon, ktorým sa prejavuje Milosrdenstvo Božie: keď v jednom
živote niekto niečo pokazí, v ďalšom živote to musí napraviť.
Zaplatiť za niečo musí človek v bežnom reálnom živote a
myslíte si, že Kozmos má iné meradlá? Je to Zákon Božej
Spravodlivosti, bez poznania a aplikovania ktorého človek, rodina,
spoločenstvo, národ... stagnuje. Nezávisí na človeku, na jeho
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vierovyznaní. Poznanie Zákona Reinkarnácie, podobne ako mnohých
iných Zákonov Života a Pravdy (Zákon Náhody, Zákon Rastu, Zákon
Príťažlivosti...), umožňujú človeku / rodine / národu žiť slobodnejšie
a predchádzať rôznym nehodám.
Povieme si to zreteľne: štát dohliada na občianske legislatívne
vzťahy / nevzťahy, Boží poslovia a Služobníci (vo svätých písmach
sveta sa nazývajú anjeli a archanjeli) dohliadajú na medziľudské vzťahy
z pohľadu Božích Zákonov a Božej Spravodlivosti. Na rozdiel od
ľudskej spravodlivosti, Božia Spravodlivosť zaznamenáva všetko –
nielen právnické záležitosti, ale všetky, aj tie najdrobnejšie ľudské
pohnútky, myšlienky, city, činy... Tu nájdete všetko (keď máte
oprávnenie vstupu do tejto Božej Knižnice Akašických Záznamov). Čo
je pozoruhodné, tieto záznamy sú sústavne vyhodnocované, zvažované,
neustále korigované – to sú naše „radosti“, problémy aj choroby.
Miliardy miliárd záznamov, všetko aktuálne a aktualizované a sústavne
energeticky nezávislé = Večné Informačné Biopole. Uprostred tohto
Biopoľa je každý človek všestranne a podrobne a sústavne
zaznamenávaný, skúmaný, vyhodnocovaný – ako mimoriadne vzácny
a jedinečný jedinec so svojim jedinečným poslaním, ktoré je ešte len
v zárodku, ale každou hodinou a inkarnáciou ho formuje ako vzácny
diamant.
Príklad uplatnenia pravdy v živote – ako správne a pravdivo
zvládnuté pravidlá cestnej premávky. Keď ich človek správne
(pravdivo a reálne) ovláda, dostáva na to certifikát (vodičský preukaz),
stáva sa slobodným a môže sa dostať na udržiavanom dobrom aute, pri
dobrom palive a znalosti ciest, na veľké vzdialenosti, včas do svojho
cieľa. Dobrý šofér autobusu, dobrý vodca skupiny, má ešte väčšiu
zodpovednosť ako sólo jazdec, poznať zákony a pravidlá na dlhej
a ťažkej ceste, pretože celá skupina spolieha na jeho múdrosť, bystrosť,
pružnosť, skúsenosti...
Zo Zákona Reinkarnácie vyplýva, že máloktorý človek sem na
planétu Zem prichádza nevinný a nezaťažený karmou (zlými prejavmi
egoizmu, alebo aj dobrými sklonmi a osobnými skúsenosťami, ktoré si
dnes ešte nepamätá...). Skôr naopak – prichádza sem zaplatiť za
sebectvo, nepochopenie, zlé myšlienky, zlé city, zlé skutky a má urobiť
ústretové kroky na otvorenie sa ďalšiemu pokroku, ktorý nie vždy
nastupuje v tom istom živote.
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Každý človek z bežného života vie, že niektorých cudzích ľudí
už na prvý pohľad „má rád“, ale voči niekomu druhému má, slušne
povedané, odstup. Naše podvedomie, podobne ako každá bunka nášho
fyzického tela, má prístup ku „pamäti z minulých životov“
a informácie o vašich minulých životoch dostanete vtedy, keď na to
budete pripravení. Zatiaľ poznatky získavate vo forme „následkov“ –
chorôb, problémov, výziev robiť niečo so sebou, aby všetko fungovalo
tak, ako by ste chceli a karma sa prejavuje ako to, čo absolútne nemáte
chuť urobiť, aj keď viete, že to je vo vašom živote dôležité.
Podobne je tu aj karma náboženských skupín, kde je potrebné
„zaplatiť“ za odsúdenia, ublíženia, nevraživosti, ktoré sa s týmito
skupinami vliekli dlhé stáročia a tisícročia. Ospravedlnenie nestačí. Aj
porozumenie je len polcesta ku znášanlivosti. Musí nastúpiť aktívna
láska a priateľstvo, bez predsudkov a výhrad voči inakosti. Fanatizmus
a dogmatizmus na jednej strane vyvoláva fanatizmus a dogmatizmus na
opačnej strane u skupiny / národu, voči ktorej sa uplatňuje. Pri odchode
z tejto dimenzie (nazývame to smrťou) predstupujete pred team sudcov
(videl som ich pri svoje prvej klinickej smrti po návšteve Anjela Smrti
v r.1992), kde nie je dôležitý „náboženský preukaz“, ale „váženie
srdca“ – láskavé slová, činy, pomoc, dobrota zámeru, ktoré sú veľmi
podrobne evidované, podobne ako prejavy sebectva, nenávisti, klamu...
Semená karmy sú neviditeľné. Vznikli v dávnej dobe, boli
pestované ako vášne a nenávisť, alebo aj láskavá pomoc, na úrovni
podvedomia, alebo aj na úrovni vonkajších prejavov. Kto tie semená
zasadil, kto ich zalieval svojim každodenným pričinením, veľmi
častokrát sa stáva tým, ktorý tieto plody musí aj „zjesť“. Tie plody
zloby, nenávisti, hnevu, utrpenia, ktoré zažívate dnes vo svojom živote,
ukazujú na intenzitu „siatia“ a „zalievania“ v minulých životoch...
V jednom živote sejete, v ďalšom živote zožnete. Čo zaseješ teraz, to
zožneš v pravý čas a budeš platiť do posledného haliera...
Keď Ježiš Kristus povedal farizejom a zákonníkom: „Ja viem
odkiaľ som prišiel a kam idem...“, tak poukazoval práve na znalosť
tohto zákona. Dnes už žije množstvo ľudí, ktorí poznajú svoje minulé
životné inkarnácie a súčasne aj majú tušenie, ktorým smerom sa má ich
život uberať do budúcnosti. Pre ignoranta to znie ako poukázanie na
životné a cestovateľské skúsenosti a ambície... podobne ako mnohí
ľudia sa dnes pýtajú na miesto narodenia, vyrastania, cestovateľské,
alebo pracovné skúsenosti. V skutočnosti ako multidimenzionálna
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bytosť každý človek má svoju mnohovrstvovú skúsenosť, ktorá
pripomína knihu so zlepenými stránkami. Príde samozrejme deň, kedy
si budete môcť v tejto knihe čítať, zatiaľ však máte prístup zakázaný.
Ako chorí a trpiaci sa môžete pýtať: „Ale prečo ja a prečo takto
a prečo teraz? Ja som sa už zmenil, ja už nechcem žiť nepriateľstvu
a sebectvu!!! Pozrite sa, ja som vcelku dobrý, tolerantný človek!!!“
Majstri karmy (skupina anjelov – vykonávateľov karmy) to vidia
a vedia. Práve preto, lebo si už teraz celkom dobrý človek, musíš
zaplatiť, aby si mohol ísť ďalej. Ani Boh nemôže zrušiť Zákon
Spravodlivosti, môže svojou Milosrdnosťou skrátiť jeho účinkovanie a
intenzitu (pokiaľ o to človek prosí, pokúsil sa o nápravu a robí
pokánie), ale nemôže raz zasadené a pestované zlo zlikvidovať. Všetko
príde v správny čas.
Pravda vysvetlená na príklade zo sveta počítačového hardwaru.
Pravda ako symbol čistoty materiálu umožňuje vyrábať špičkové
polovodičové pamäte a super rýchle procesory, bez ktorých nefungujú
moderné počítače, komunikačné systémy, satelitné, bezpečnostné,
finančné... systémy, temer by som povedal, že celá naša moderná
civilizácia. Táto čistota materiálu, napríklad kremíka, sa meria počtom
deviatok za desatinnou čiarkou a nie je jedno, či táto čistota je 2, 6,
alebo 9 deviatková. Keďže v bývalých tzv. „socialistických krajinách“
dosahovala kolísavá čistota východzieho materiálu na výrobu
polovodičov zväčša 2-3 deviatky, súčiastky – čipy vykazovali vysokú
poruchovosť, prehrievali sa, stále sa kazili a tým znižovali spoľahlivosť
celého zariadenia (počítača, riadiacej jednotky...), v ktorom boli
nainštalované.
Mnohí možno ešte pamätáte éru „počítačových dinosaurov“
osadených obrovským množstvom dosiek, magnetických pások
a obrovských pamäťových diskových systémov veľkosti práčky. Živo
si spomínam, že z dôvodu nespoľahlivosti rôznych polovodičových
čipov, zapríčinených nízkou čistotou materiálu týchto riadiacich
a pamäťových polovodičov, sa častokrát „nepočítalo, nepracovalo“ aj
niekoľko dní v týždni, pretože servisní technici najprv zložito hľadali
chybu, potom ju museli zložito opravovať a testovať, aby nakoniec
zistili, že systém po nabehnutí „zhasol“, pretože bola chybná aj blízka
riadiaca „doska“, a zase sa „nepočítalo“... Čistota vnútorného materiálu
bola kompenzovaná príkazmi a nariadeniami, ktoré mali suplovať túto
vnútornú, rozhodujúcu čistotu materiálu. Bolo zakázané vstupovať ku
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počítačom cudzím osobám, nosilo sa špeciálne oblečenie a obuv, aby sa
znížilo riziko vonkajšieho zdroja nečistoty, prachu, vlhkosti, zdrojov
rušenia.... Zháňali sa spoľahlivejšie súčiastky z iných fungujúcich
systémov, častokrát zo zahraničia, pretože sa jednalo o skopírované
zahraničné počítačové systémy.
Zdanlivo sú tieto detaily smiešne, ale na príklade ukazujú, ako
ľudia kompenzujú nedostatok Pravdy v živote – zvykmi, čudnými
zákazmi a nariadeniami, príkazmi, kvázi „inováciami“ z blízkych
zdrojov, deravou legislatívou...
Dnešné počítače, notebooky, tablety..., ktoré sú stovky a tisícky
krát výkonnejšie ako tie zo 70- 80 rokov, znášajú rôzne prostredia
(horúce, prašné, občas si aj zaplávajú), dakedy pomerne drsné
zaobchádzanie (údery, pády...), napriek tomu fungujú a robia to, čo od
nich majiteľ chce, aby robili. Symbolicky môžeme povedať, že pokiaľ
sú dodržiavané princípy Pravdy a Dobra – v tomto prípade čistota
materiálu a z nich vyrobené spoľahlivé súčiastky, môžu aj menej zdatné
firmy a výrobcovia z dobrých súčiastok „skladať“ pomerne hodnotné
a funkčné výrobky – pomôcky pre ľudí.
Platí aj opak. Čím viac sa ľudia obklopujú nečistotou,
polopravdami (polopravda znie lichotivo, ale v skutočnosti to nie je
50% pravda a 50% lož, ale často krát to je 97% lož a 3% pravdy)
a dôsledky nie sú zanedbateľné. Pretože pokiaľ nie je čistota, dobro
a pravda na začiatku, dôsledky môžu byť zlé, alebo aj katastrofálne.
Nielen v tomto živote, ale predovšetkým v životoch budúcich, kedy sa
za „nevedomosť“ bude presne a reálne platiť „vlastnou kožou“ do
posledného haliera.
Je dôležité poznať „pravidlá“ hry. Preto sa odporúča čítať čo
najčastejšie Bibliu, Starý aj Nový Zákon, alebo aj iné sväté inšpirované
texty, kde sú tieto pravidlá uvedené a porozumieť ich kódovaniu –
symbolike, ktorá na rozdiel od Da Vinciho kódu je osobná (pre každého
človeka mierne odlišná), ale všeobecne naozaj platná (Jungovské
archetypy). Sú to pravidlá, ktoré platia rovnako pre človeka, ako pre
prírodné vedy - fyziku, chémiu, techniku, alebo aj spoločenské vedy pre psychológiu, politológiu a sociológiu... Lebo všade sa pracuje
s predpokladmi,
definíciami,
súvislosťami,
diagnózami,
hodnoteniami..., ktoré musia byť pravdivé, aby sa s nimi mohlo ďalej
pracovať. Nový Zákon – NZ - to definuje ako: „podľa ovocia / skutkov
poznáte ich...“
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Tu si urobíme malú vsuvku o zmysle a smerovaní života
človeka. Samozrejme každý človek má svoje individuálne predstavy
o smerovaní, kritériách šťastia, skúsenostiach a cieľoch, ktoré chce
dosiahnuť. Zdanlivo sa tieto vnútorné ambície nedajú spájať
s vonkajšou vedou, poľnohospodárstvom technikou, medicínou,
finančníctvom, politikou, náboženstvom... Pri hlbšom štúdiu
a pozorovaní života však človek zistí, že celý civilizačný systém
vytvárajú ľudia a naša civilizácia stojí a padá s človekom, jeho
poznatkami, jeho videním sveta, jeho správaním sa k sebe a k prírode,
vzťahmi voči druhým, voči okoliu. A s tým súvisí jedna z dôležitých
fyzikálnych formulácií teórie relativity, vzťah hmoty a energie
E = m . c2
Objavenie tejto pravdy umožnilo využiť najmocnejší zdroj
energie – jadrovú energiu atómu. Pri bližšom pohľade na túto rovnicu si
však má človek uvedomiť, že toto prepojenie energie a hmoty platí
aj pre neho samého. Má si uvedomiť, že on sám je energiou, ktorá
má meno duchovná duša a je to jadro jeho bytosti.
Zmysel reinkarnácie spočíva práve v poznaní a zvládnutí
energetických zákonitostí, ktorých je človek zúčastnený. O tom práve
máme príklady v Novom Zákone v živote Ježiša Krista, ktoré si má
každý človek osvojiť, aby si svojou nevedomosťou neublížil.
Silné nezvládnuté energie samozabíjajú ľudí – infarktom,
mozgovou príhodou, rakovinou, či inými tzv. civilizačnými chorobami,
včítane alergie, astmy... Rôzne bloky energie najlepšie zviditeľňuje
„energetická“ medicína starej Číny – akupunktúra, alebo staroindická
náuka o nádis - kanáloch, cez ktoré tečie energia prány. Tu majstri
lekári vedia docieliť okamžité, alebo veľmi rýchle uzdravenia, pri
rozpoznaní a nasadení pozitívnej (dávajúcej), alebo negatívnej
(odoberanej) energie... Nakopené a nevyvážené energie spôsobujú
migrény, alergie, astmy, depresie, ťažké nervové poruchy, šoky..., alebo
aj zlé rozhodnutia a chaos v živote.
Ľudstvo má cieľový príklad v živote Ježiša Krista, kde Boh sa
prejavuje v dokonalej Božej Duchovnej Duši v zjednotení s
dokonalosťou Otca v jeho Múdrosti a Moci. Jednou zo známych
„mierových“ využití tejto energie bolo premenenie vody na víno na
svadbe v Káni, alebo rozmnoženie niekoľko chlebov a rýb pre viac ako
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5000 ľudí, alebo okamžité zastavenie ničivej víchrice a vlnobitia na
Galilejskom jazere z malej rybárskej lode. Podobné schopnosti mali
starozákonní proroci Mojžiš, Eliáš, Elizeus, ale o rovnakých
schopnostiach píšu aj svedkovia zo života indických, afrických,
sibírskych, alebo tibetských duchovných učiteľov. Nejedná sa
o ojedinelú prax, dokonca Ježiš Kristus odchádza k Otcovi so slovami:
„Budete robiť ešte väčšie veci v mojom mene“, pretože Ja idem
k Otcovi...“ V jazyku duchovnej vedy je to prejav moci Ducha Svätého,
ktorý sa prejavuje len tým, ktorí sú hodní týchto síl, to znamená tí, ktorí
hľadali, pýtali sa a vedia, prešli Cestu, poznali Pravdu a naučili sa
Klopať na správne Dvere...
Vo svete je dnes už niekoľko kresťanských charizmatických
hnutí, ktoré už začínajú vykazovať tieto dary Ducha Svätého – moc
liečenia, uzdravovania... Súčasťou prejavu Božej Moci má však byť
predovšetkým schopnosť otvárať sa Božej Láske a Božej Múdrosti, aby
človek svojou nevedomosťou a nevhodným nadšením neurobil v Božej
materskej škôlke (ako môžeme nazvať planétu Zem) viac škody ako
úžitku. Preto vlastne bolo v západných civilizáciách brzdené poznanie
Zákona Reinkarnácie až do 19.storočia, aby človek mohol vnútorne
vyzrieť na určitú úroveň individuality a sebauvedomenia. Poznávaním
Biblie aj iných inšpirovaných textov svetových náboženstiev,
v európskej / americkej civilizácii štúdiom stredovekých mystikov,
alebo aj súčasných duchovných autorov, je možné lepšie spoznávať
zákonitosti Božej Múdrosti (Origenes, J. Bohme, majster Eckhart,
Terézia z Avilly, Ján z Kríža, M.O. Aivanhov, P. Danov, M. Newton,
R. Steiner, B. L. Weiss a tisícky ďalších).
Približovanie sa, putovanie a zjavovanie Krista ľuďom bolo
sprevádzané a potrebuje aj dnes háv krásy, hudby / piesne,
ušľachtilého, voňavého a čistého prostredia, ktoré ľudia pripravovali
obradmi, umením, stretávaním v kostoloch, v kaplnkách, v kláštoroch...
Ľudstvo by sa malo zobudiť z budovania chrámov konzumizmu
a mamonárstva, ktoré sa dnes podľa duchovnej vedy zrkadlí zo starého
Egypta (preto množstvo umelcov podvedome vytvára rôzne náznaky
pyramíd a obeliskov), pretože ho to zavádza úplne mimo správne
smerovanie vývoja ľudstva do vyšších prejavov mierovej spolupráce,
kultúry, tvorivosti, spirituality.
Energetické zmeny prebiehajúce dnes na Zemi sú hranične
nebezpečné: zemetrasenia, tornáda, záplavy, zosuvy pôdy... Sú to
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všetko prejavmi tej istej nezvládanej energie, ktorá u ľudí spôsobuje
choroby a nešťastia, alebo vedie ku ekonomickým krízam a sociálnym
zlyhávaniam na úrovni korektného správania sa – podvody,
podplácanie, zavádzanie verejnosti... Pokus s meditáciou duchovných
znížil v Chicagu po niekoľko dní nehodovosť a kriminalitu
niekoľkonásobne behom niekoľko dní.
Mal by sa začať rozvíjať intenzívny a rozsiahly výskum na
všetkých úrovniach vedy, pretože už prvé vážne vedecké štúdie
RNDr. Emila Páleša ukazujú na také rozsiahle štatistické zhody medzi
historickými, umeleckými, ekonomickými ... udalosťami v priebehu
známych dejín ľudstva, že treba urýchlene reagovať a hľadať dôležité
súvislosti, ktoré by sa mohli zakomponovať do rôznych stupňov
sociálneho života krajín. Minimálne investície by tak mohli prispieť ku
obrovským úsporám sociálnych a zdravotných poisťovacích systémov,
ale
predovšetkým
predchádzať
kolabujúcim
systémom
makroekonomiky a politických / náboženských / rasových / vojenských
konfliktov, ktoré sa dnes všade vyostrujú.
Zovšeobecnením môjho 50 – ročného štúdia, výskumu a praxe
ako vychovávateľa, učiteľa, trénera, vedca, psychológa a osobných
skúseností je, že človek je bytosť energetická, že je na ceste, na ktorej
rastie ako v pravde, tak aj v uvedomovaní si života v jeho rôznych
aspektoch. Človek je bytosť, ktorá sa má učiť určitým „pravidlám“
fungovania, napríklad zodpovednosti za svoj život, má sa zveľaďovať
v poznávaní Božích zákonov, v morálke, v praxi, ktorá sa má opierať
o súcit
a porozumenie.
Jeho
pôsobenie
vo
vonkajších,
praktických oblastiach má byť vyvažované prácou na svojom
charaktere a na poznávaní vnútorných zákonitostí. Nepochopenie
podstaty, že človek nie je fyzické telo, prináša mimoriadne veľa
ťažkostí, podobne, ako keby ryba nepochopila, že má žiť vo vode ako
v svojom základnom životnom prostredí.
Poznanie pravidiel opierajúcich sa o Pravdu vie veľmi výrazne
uľahčiť život, podobne ako jeho ignorancia život nesmierne
skomplikuje. Múdry šofér neleje do karburátora vodu, alebo netankuje
do pneumatík benzín. Podobné pravidlá existujú aj pri správnom
používaní trojčlenného tela (približne vzájomne prestupujúce fyzické –
citové – mentálne telo), pritom fyzické telo je telom dôsledkov,
podobne ako materiálny prejav planéty Zem je priemet vyšších
energetických úrovní. Telom príčin sú vyššie energetické telá, ktoré
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obrazne môžeme povedať, kmitajú na vyšších frekvenciách a preto
majú „ostrejší“, rýchlejší a dlhodobejší účinok na život, zdravie,
šťastie, fungovanie človeka / planéty.
Príchod Ježiša Krista je z pohľadu duchovnej vedy historicko –
sociálny jav, ale súčasne aj prejav zákona vývoja ľudstva, ktorý sa
musí naučiť akceptovať aj dnešná všeobecná veda,
medicína,
psychológia, sociológia..., podobne ako aj jeho odkaz dnešnému
vedeckému modernému svetonázoru, ktorý nikdy nebol aktuálnejší, ako
dnes. Jedno zo základných pravidiel života „Ja som cesta, pravda
a život“ hovorí o dôležitosti Pravdy v reálnom živote. Pretože keď sa
vytratí Pravda (v obraze archetypov C. G. Junga sa jedná o soľ života),
stráca sa cesta, smerovanie, vzrastá zložitosť smerovania horizontálne
(chaos smerovania) aj vertikálne (pády, choroby, zlyhania) a znižuje sa
kvalita života osoby, rodiny, národa. Každý človek so svojim
jedinečným osudom je toho príkladom. Tvoja rodina, alebo aj história
predkov a národa je toho príkladom.
Zákony a pravidlá, ktoré boli odovzdané pred 2000 rokmi je
potrebné preložiť do moderného jazyka. Dimenziu viery ľudstvo
rozširuje o rozmer poznávania, kde dôležitým, pritom veľmi vľúdnym
zákonom z Nového Zákona je, že nejestvujú výnimky pre protežovanie,
dokonca tzv. márnotratní, vytrestaní, utrápení, zbití.... majú akési
výsadné právo ísť bližšie k cieľu, ktorý sa tajuplne nazýva Nebeské
Kráľovstvo - vieme o ňom len z alegórií ako o perle, kvase, stratenej
minci, strome, či zakopanom poklade. Naopak ľudia vysoko postavení,
bohatí, múdri, mocní tohto sveta... to majú ťažšie na ceste k tomuto
cieľu. Dokonca práve títo bohatí a mocní môžu stratiť najviac.
Žiť pravdivo je ukázané v samotnom zdroji evanjelia – ... „On
je uholný stavebný kameň, ktorý stavitelia zavrhli...“ Kto sú títo
stavitelia? Každý z nás, my všetci sme architekti svojho života, my sme
tí stavitelia, ktorí si musíme dať pozor, aby sme v živote nestratili
spojitosť s Pravdou, ktorá ukazuje, že úzko súvisí s cestou a životom.
Tu treba poďakovať hlavne historickým cirkvám, že doniesli
fakľu Pravdy a Kristovu tradíciu až do 20.storočia a zdôrazniť dôležitú
úlohu a odporúčania života v spoločenstve – v cirkvi, ktoré výrazne
uľahčuje svojimi pravidlami postup aj ochranu pred „útočiacou“
karmou. Ako všade aj tu sa urobili chyby vyplývajúce zo zneužívania
moci, ktoré rôzne cirkvy a hlavne niektorí ich predstavitelia po stáročia,
urobili. Tieto zlyhávania však sú sprevádzané aj veľkými dielami
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kultúry, vedy, vzdelávania, charity, predovšetkým však duchovného
života... Spoločenský život v chrámoch, rytmus týždňa aj sviatkov,
spievanie, spoločenstvo a príklady svätých, oslobodzuje a dáva väčší
pokoj a lepšie podmienky pre postup a možnosť zažívať šťastie
v komunite už v terajšom živote, ktoré ako všetky tradície, prispievajú
ku identite osobnosti i národa. Rovnako to platí pre kresťanské, alebo
islamské, židovské, či buddhistické spoločenstvo, ktoré sa opiera
o porozumenie, vzájomnú úctu, lásku a súcit ako príznaky pokroku
a nádeje pre spoluprácu pri budovaní rodiny, komunity....
Je jedno, či ateisti, alebo veriaci uznávajú alebo neuznávajú
Zákon Reinkarnácie. Môžete ignorovať zákon gravitácie, bude
fungovať aj bez vášho súhlasu. Ľudia by si však mali dať pozor na to,
aby Boha neobviňovali z „nespravodlivosti“ za inkasované nešťastie,
utrpenie, či problémy..., pretože na to je ON veľmi citlivý, hlavne
aspekt Ducha Svätého. Ani vy nemáte radi, keď vás niekto očierňuje
a Boh, ktorý predsa stvoril sluch a uši, počuje veľmi dobre. Vie čítať aj
myšlienky a nálady. Nie je pomstychtivý, ale niektorí Jeho služobníci
potom začnú účtovať na haliere. Pri vagónoch zlyhaní to môže dosť
dlho trvať a poriadne bolieť, pretože všetky dlhy sú evidované
a Kozmos má času naozaj nadostač.
Milosrdný Boh odpúšťa pri uznaní vlastných vín a úbohosti, nie
je malicherný. Zo 100% vie odpustiť 90%, alebo aj viac. Bez
poznávania, dobroty, lásky, tvrdej disciplíny, pokory, vďačnosti
a zbožnosti to však nefunguje... Božia matematika vie byť diamantovo
tvrdá a presná v nano presnosti. Ktorá je najlepšia cirkev? Kde ste
získali v detstve návyky, kde sú národné tradície, kde vás to ťahá...
Ktorá je blízko pri vás, kde sa zdieľa priateľstvo a láska, a kde nie sú
formálni úradníci.
Pravda o reinkarnácii sa v rôznych formách zachovala
v hinduizme, v budhizme, poznali ju chasidi – Židia východnej Európy,
stále je v niektorých animálnych náboženstvách, vypadla však
z kresťanstva, ktoré bolo nosnou ideológiou stáročí budovania západnej
civilizácie Európy a Ameriky. Kým ľudstvo žilo v plienkach
kolektivizmu do konca 19.storočia, stačil mu názor vodcov,
dogmatikov a viera väčšiny. V čase väčšej slobody, ktorú dáva dnešný
technický pokrok, v čase zrelých osobností, však ku potrebe viery má
pristupovať poznanie človeka opierajúce sa o morálku, dobrotu a
nezištnosť. Výskum praktickej reinkarnačnej vedy ukazuje, že
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náboženstvo v životoch človeka sa môže v rôznych inkarnáciách meniť,
podobne ako sa mení pohlavie človeka, že si človek sám „plánuje“ svoj
priebeh inkarnácie pred vstupom do hmoty. Pozor!! Platí princíp
slobodnej voľby na základe Zákona Príťažlivosti, ale človek sa MUSÍ
inkarnovať do komunity, národa, náboženskej skupiny, alebo rasy,
ktorú v predošlom živote urážal, prenasledoval a nivočil.
Len si v histórii, alebo aj v dnešnom komunitnom živote
všimnite výnimočných černochov, Indov, Číňanov, ktorí sú nesmierne
citliví na rasovú otázku a svojimi ambíciami sa snažili a snažia
„vyšvihnúť“ či po športovej, umeleckej, politickej, alebo vedeckej
stránke nad rámec svojej komunity, alebo dokonca poprieť svoju
identitu zmenou kultúrneho postoja, plastickou chirurgiou, či modernou
kozmetikou a módou... Toto sú práve tie latentné potvrdenia minulej
inkarnácie, ktorá sa premieta do pamäte materiálneho tela terajšej
pamäte človeka. Koľko peňazí by sa mohlo použiť pre pomoc
núdznym, namiesto budovania na tekutých pieskov, pri pochopení
týchto vnútorných vážnych, ale už dávno minulých impulzov, s ktorými
je treba sa poznaním vyrovnať a energie rozpustiť poznaním, seba
odpustením.
Dnes v čase individualizmu, rozkvetu vedy,
techniky
a bezbrehého sebectva však nepoznanie Pravdy začína viesť ku
zlyhávaniu spoločnosti na všetkých úrovniach. Agresívny feminizmus,
gender ideológia, náboženský fanatizmus, terorizmus, nárast drog,
neznášanlivý nacionalizmus, sekundárny nacizmus a rastúca kriminalita
s narastajúcou túžbou po moci, ktoré vyrastajú z mylného názoru, že
všetko je dovolené, v skutočnosti vyrastajú z ignorancie Zákonov
Života a Pravdy. Títo tzv. „silní“, lebo majú styky, peniaze, zbrane
a moc..., si myslia, že jediným strážcom je nejaký úbohý úradníček
a jeho prekrútené trestno - právne možnosti, ktoré sa zvládnu slepými
uličkami egocentrizmu, násilia, tvrdosti a neprispôsobilosti, alebo
mimoriadnej amorálnej prispôsobivosti. Božská inteligencia však
reaguje rýchlosťou miliardtiny sekundy zmenami biopoľa človeka,
národa, kontinentu, planéty a samozrejme solárneho systému.
Tak ako zanikli a zanikajú rôzne „tvrdé skupiny“ otrokárov,
stredovekých lúpežníkov, moderných oligarchov, zanikli aj štáty,
národy (Sparta, Sumer, Babylon, Rímska ríša, fašistická 3.ríša,
ZSSR...) Ľudia sa postupne inkarnovali do iných rodín, národov,
štátov, aby dostali novú šancu. Tak sa napríklad o Napoleonovi vie, že
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sa inkarnoval v nejakom malom stredoafrickom kmeni, aby neurobil
veľa škody a naučil sa pokore zoči- voči zákonom džungle.
Prax reinkarnácie ponúka rodičom, pedagógom, ale aj
inteligentnému terorizmu (tvorcovia kultu, taktiky, vodcovia),
predstaviteľkám feminizmu, zástupcom gender smerov, šíriteľom drog
a kultu násilia... poznanie, že človek v sebe nesie zotrvačné vlastnosti
z minulých životov, ktoré sa prejavujú na úrovni voľby rodiny,
vrodených sklonov, latentnej energie endokrinných žliaz, nevyváženom
toku hormónov a teda nevyvážených sklonov a ponúka iné spôsoby
prístupu v rodine, v škole, vo vzdelávaní, v komunite, ale aj iné
nástroje vzťahu k sebe a k druhým, ktoré prinášajú nové riešenia a nové
prístupy perspektívneho charakteru. Namiesto stavania väčších väzníc,
väčších nemocníc, „lepších“ = tvrdších zákonov a vyšších pokút sa
spoločnosť má naučiť osvojiť si výchovu a vzdelávanie láskou,
priateľstvom, tvorivosťou, dobrotou, rozširovaním poznávania širšej
zodpovednosti voči sebe i voči svojmu okoliu...
Rodina je otec + matka + deti
je z toho pohľadu Kozmický Zákon, o ktorom sa nediskutuje, pretože
táto schéma je pre náš vek optimálna schéma - pre osobný, komunitný
aj štátny rast. Dieťa má svoju úlohu ako muž (pozitívny, akčný, silový,
energetický dávajúci princíp), alebo žena (pasívny, život dávajúci, deti
chrániaci, tvorivý prístup) a tieto vzory sú pre maličkú, krehkú dušu
dieťaťa životne dôležité. Tieto vplyvy sa v rámci Zákona Reinkarnácie
stále viac vyrovnávajú, pretože muž by mal strácať zo svojej
dominancie, podobne ako žena stráca so svojej pasivity. Naopak
nadobúda
dôležitosť tvorivý prístup láskavého porozumenia,
zvyšovania úlohy poznatkov, tvorivosti, zodpovednosti za seba
i blízkych a vzájomnej úcty.
Duchovná veda k tomu dodáva – V minulom živote Anička, si
bola mužom, preto aj v tomto živote máš tendenciu brať veci do svojich
rúk aktívne. (Preto tie problémy so ženskou periódou, alebo potreba
bojovať za sociálnu spravodlivosť). Teraz si však dievča, slečna, žena
a máš sa naučiť prijímajúcemu spôsobu života, pretože sa v toku vývoja
vyvíjaš k stále väčšej Pravde. V raste k tejto Pravde sa v budúcich
životoch stále viac budeš oslobodzovať od závislosti na pohlaví a na
nacionalite a viac si budeš vážiť iné hodnoty, ktoré si slobodne
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vyberieš. Ten zmätok v duši, čo máš v tejto inkarnácii, patrí ku rastu
k dokonalosti. Buď trpezlivá a prijmi svoju úlohu. Ty si ju naplánovala
pred vstupom do tejto inkarnácie, spolu s výberom rodičov. Bola to
tvoja slobodná voľba. Môžeš svoju úlohu samozrejme neprijať, ale
v ďalšej inkarnácii to budeš mať ťažšie. Dobrá výchova detí je výchova
spoločnosti, pretože tvoje deti môžu byť pasívne ťažidlá s neustále
otvorenými pýtajúcimi dlaňami, alebo aktívnymi, činorodými,
múdrymi bytosťami, ktoré sa pýtajú, hľadajú, klopú, pracujú, tešia sa
zo slobody umu...
A ty Julo, bol si v minulom živote ženou a do tohto života si
preniesol zvýšený zmysel pre rodinu, pre starostlivosť o deti,
o domácnosť. Máš tendenciu život si zjednodušiť zavesením sa na
niekoho silnejšieho, dynamickejšieho. Ale zvolil si inkarnáciu chlapca,
mládenca, muža. Keď si mal šťastie na dobrých učiteľov, možno ťa
priviedli ku športu, k aktívnemu hobby, k potrebe presadzovať sa, čo sú
tzv. mužské prvky správania sa. Bolo ti to možno nepríjemné, ale
napriek tomu si tú úlohu prijal. Stále sa však rád postavíš do kuchyne
a vieš sa postarať o skvelý obed a nerobí ti problémy postarať sa
o upratanie a opratie rodiny. Urobil si výrazný krok dopredu, už
neuprednostňuješ egoizmus, už nepotrebuješ uznanie, pochvaly
a girlandy, lebo si sa naučil zmyslu pre užitočnosť a povinnosť. Prijmi
však svoju rolu chlapa, ktorý vie činorodo pomáhať a hájiť nielen práva
seba a svojich blížnych, ale predovšetkým uznáva princípy morálky,
spravodlivosti, pravdy a odvážne ich prejavuje. Buď trpezlivý a prijmi
svoju rolu tvorcu a príkladu v spoločnosti.
Je chybou si myslieť, že Zákon Karmy veci odsúva do
budúcnosti. Niektoré samozrejme áno, pretože Nebeský „ORLOJ“
natáča zmysluplne naplnenie osudov ľudí aj národov na správny čas
a správne miesto. Podľa zvýšeného počtu nehôd, miestnych aj
väčších katastrof kontinentálneho charakteru však vidíme, že
ignoranciou Kozmických Zákonov došlo ku výraznému posunu
rovnovážneho energetického bodu planéty Zem (poruchy
zaznamenali geofyzici na základných energetických vlnách Zeme),
ktorý má za následok stále vyššie utrpenie stále väčšieho počtu ľudí.
Pokiaľ venujete pozornosť snom (tak ako to robili faraóni a iní
panovníci v Biblii, alebo aj niektorí dnešní múdri politici, vedci,
učitelia...), zistili by ste, že ku „váženiu“ energetických systémov
dnešných jedincov i spoločností dochádza v rozmedzí mesiacov a nie
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desaťročí, ako to bolo v minulosti a váhy sa hrozivo nakláňajú na stranu
ZAPLATIŤ za NEVEDOMOSŤ (preložené do bežného jazyka - UČIŤ
sa UTRPENÍM).
Možno by sme si mohli povedať – „No a čo?“ Poznám, či
nepoznám nejaké pravidlo. Doteraz som ho v živote nepotreboval a ani
potrebovať nebudem. Ja si žijem, ako chcem. Čo je ma po tom, čo bude
za 200, alebo za 1000 rokov. Zákon Reinkarnácie však upozorňuje na
to, že práve tí tzv. ľahostajní sa inkarnujú práve do týchto postihnutých
oblastí – ekologicky, vojensky, hladomormi, chorobami,
rádioaktivitou.... aj to je súčasť Božej geopolitickej matematiky. Je
zaujímavé, že v skutočnosti každý z nás o týchto Božích zákonoch
podvedome vie, jednoducho z dôvodu, že sa ich spoluzúčastňujeme už
po desiatky inkarnácií – tisícky rokov.
S príchodom Ježiša Krista pred 2000 rokmi ľudstvo bolo
rozpoznané ako pripravené na energetický skok do iného spôsobu
a štýlu života. Tento nový životný štýl rozpoznávame dnes všade
naokolo ako obrovský nárast informácií, poznatkov, kultúrnych,
vedeckých, či športových podujatí a zmien. Obrovský nárast
a zlacnenie komunikačných prostriedkov, ale aj narastajúca nenávisť
medzi rôznymi skupinami, či jedincami. Nový je aj zrýchlený spôsob
existencie. Ľudstvo vo svojom vývoji nie je stacionárne a vyvíja sa do
nových možností, do nového spôsobu existencie. Nie sú to ani tak
poznatky, ako skôr stupeň vedomia, etiky a zázemie, na ktorom ten
človek stavia. Pretože ako sme si vyššie spomínali, „kameň“ uholný je
pre staviteľov merítkom, smerovaním, aj záväzkom. Alebo aj trestom,
pretože neznalého privalí svojou tiažou (ohňom mysle, fyzickým a
psychickým
utrpením
a škrípaním
zubov...)
Materializmus,
konzumizmus a chaos, ktorý sprevádza toto „zobúdzanie“ ľudstva sa
môže politikom vymknúť z rúk, ako to vidíme v rôznych zrážkach
s políciou vo Francúzsku, v Británii, v Brazílii, či v narastajúcich
vojnových konfliktoch. A ako to vidíme na narastaní chorobnosti
obyvateľstva a vyššie spomenutom stupňovaní vonkajších katakliziem
na celom svete.
Poznanie Zákona Reinkarnácie nebolo až do konca 19.storočia
také dôležité, aj keď o ňom jestvujú záznamy u Platóna, Origena,
neskôr s nimi pracuje G. Bruno, J. W. Goethe , A. Shopenhauer,
nedávno H. Ford, E. Cayce, alebo jeden z najväčších velikánov
psychológie, filológie, liečenia, sociológ a etnograf Dr. Sytlianos
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Atteshli (známy z etnografických štúdií US akademika K.C.Markidesa
ako Daskalos z Cypru), dnes predovšetkým psychiater B. L. Weiss,
endokrinológ D. Chopra a mnoho ďalších.
Reinkarnačná terapia sa stáva veľmi účinnou liečebnou
metódou, ktorá prináša maximálny efekt pri minimálnych finančných
nákladoch a zbavuje človeka ťažkých liekov. Sám Ježiš Kristus
vyučoval o reinkarnácii a v Novom i v Starom Zákone sa zachovalo
mnoho odkazov. Ja sám som viac razy videl svoje minulé inkarnácie
(boli desiatky) a podobnú skúsenosť zažije každý človek, keď bude na
to zrelý.
Zopakujem, že ignoranciu Zákona Reinkarnácie by všetky
vzdelávacie systémy (štátne aj súkromné školy) mali nahradiť
základným a systematickým vzdelávaním v tejto oblasti, keďže už dnes
je teoretických aj praktických podkladov / príčin / dôsledkov dostatok.
Vzdelanie by malo prebiehať ako na základných, tak aj na stredných
školách, ale aj na univerzitách ako súčasť výchovy k manažérstvu,
psychológie, sociológie, etiky... Bez poznania Zákonov Života nemôže
prísť múdrosť tolerancie, znášanlivosti, zodpovednosti, ale ani
k pochopeniu zmyslu Života ľudstva, smerovaniu ekonómie,
legislatívy, zdravotníctva..., ktoré sa už dnes utápa v sebectve,
lakomosti, násilí, ničení... Čo bude zajtra, keď sa základný zákon
Pravdy naďalej bude ignorovať?
Opakujem, že Zákon Reinkarnácie nie je náboženský predpis
niektorej sekty, či skupiny, ale Zákon Kozmu, podobne ako sú iné
fyzikálne, či chemické zákony.
V závere tejto kapitoly si pripomenieme Zákon Náhody, ktorý
hovorí, že náhoda neexistuje. Človek, rodina, národ sa má otvárať
poznatkom, tvorivosti, kráse, morálke, dobrotivosti..., pokiaľ chce, aby
sa tieto hodnoty v jeho živote prejavovali. Radosť a šťastie prichádzajú
ako sústavné, trpezlivé, láskavé, usmievavé budovanie, ktoré
neprichádza samé od seba, ale našou vnútornou snahou, poznávaním,
modlitbou, meditáciou, zdieľaním dobroty a pomoci, až potom
prichádza a musí prichádzať správne rozhodnutie a múdry čin. Táto
vnútorná krása sa v budúcom živote premení na vonkajšiu krásu
spojenú s požehnaním. Bohatstvo a šťastie stavajú na stupienkoch
minulých životov a na vytrvalosti, trpezlivosti a láske v tomto živote.
Želáme veľa stavebných úspechov.
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Poznatky Duchovnej vedy môže človek oveľa lepšie chápať
dnes pri plne rozvinutej vede a technike, ako to bolo v dávnej
minulosti, keď ľudské poznatky boli zatienené poverami,
predpojatosťou, nemilosrdným egoistickým bojom o moc. Aj keď
mnohé z týchto morálnych historických prežitkov dnes zotrváva,
možno je tu šanca, aby ľudstvo pochopením a hlavne praktickým,
urýchleným zavedením týchto poznatkov do života, nastolil cestu k
zmieru. Ľudstvo dnes naakumulovalo obrovský kapitál, ktorý chce
použiť do prezbrojovania. Na druhej strane spôsob života nadbytku a
„energetickej vibračnej disharmónie“ v civilizovaných krajinách
Európy, Ameriky, Japonska... spôsobil katastrofálne zmeny počasia,
klímy a geomorfologických zmien.
Môžeme len očakávať, či sa ľudstvo zničí svojimi hromadnými
zbraňami skôr, ako nás zničia mechanizmy prírody, ktoré človek svojou
„hlúpou civilizáciou“ spustil.

3.1 Pády z výšok.
Bolesti hlavy. Závrate.
Archetypy
biopola:
Ateistickí
prírodovedci. Bolesti hlavy, závrate, pády
z výšok. Planéta Merkúr a znamenie
Škorpión. Južný vietor. Vodný živel.
Politická / personálna historiografia:
Ateistická prírodoveda vznikla až v 19.storočí. V skutočnosti napríklad
aj takí významní vedci ako Izák Newton, M.V. Lomonosov,
Ch.Darwin, Luis Pasteur, Niels Bohr alebo A.Einstein boli hlboko
veriaci ľudia. Dnešné štatistiky svedčia o 40% špičkových vedcov,
ktorí sú veriaci a patria k niektorej z registrovaných kresťanských
konfesií.
Prírodovedecký ateizmus,
podľa môjho názoru, vznikol
z priepasti, ktorá sa tvorila medzi poznaním a vierou od doby
renesancie, od razantnejšieho nástupu nových prírodovedeckých
poznatkov, na ktoré východná aj západná cirkev reagovali
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prenasledovaním a ignoranciou, aj keď mnohé vedné odbory sama
viedla a udržiavala.
Jednou z najhorších zločinov voči kresťanstvu bolo vymazanie
náuky reinkarnácie, ktoré dáva do bežného života individuálnu aj
kozmickú logiku v Stvoriteľskom pláne. Smrť je prechod do vyššej
dimenzie, dôležitá je kvalita života v službe druhým. Nie je to nejaká
teória. Dnes sú desiatky tisíc svedectiev o existencii duchovnej duše
a anjelov, ja sám mám za sebou 4 klinické smrti pri plnom vnímaní
udalostí z „druhej“ strany.
Náuka reinkarnácie (u Origena tzv. preexistencie duše) bola od
počiatku vzniku súčasťou kresťanstva až do 6.storočia, keď ju
byzantský cisár Justinián „vymazal“ na politicky zmanipulovanom
2.koncile.
Stopy po náuke o reinkarnácii v Biblii zostali, napriek tvrdej
likvidácii mocichtivých potentátov dávnej histórie v 6.storočí.
Cisárovná Teodora (+547) a cisár Justinián I (527-565) násilne
odstránili dvoch „vzdorujúcich“ pápežov Agapeta (+536) a Silveria
(538), a politicky bol dosadený pápež Virgilius (538). Pod hrozbou
smrti boli z celej ríše zlikvidované, zväčša spálené všetky spisy
a zmienky, ktoré reinkarnáciu zmieňovali.
Cisár z titulu moci zvolal 2.cirkevný koncil (bez súhlasu
rímskeho pápeža) a s minimom zástupcov západnej cirkvi, na ktorom
bola reinkarnácia odsúdená a všetci hlásatelia – Origenes i ďalší
cirkevní otcovia, ktorí o týchto pravdách písali, boli vyhlásení za
prekliatych.
Pravdy reinkarnácie sa v Biblii zachovali v náznakoch (Kto
mečom zachádza, mečom schádza. Ján Krstiteľ, ktorý prichádza v sile
Eliáša. Petrovo trojnásobné zapretie spojené s trojnásobným povolaním
Pána do služby Pastiera veriacich...) a vďaka autorite cirkvi sa rôzne
rozpory jednoducho ignorovali.
Európske osvietenectvo, francúzska revolúcia, hromadné
kataklizmy, hladomory, morové epidémie a zdanlivá neúčinnosť
modlitieb a tzv. nespravodlivosť náboženských siekt
(hony na
čarodejnice fungovali v Európe aj v Amerike ešte v 19.storočí)
postupne rozleptali obraz milostivého Boha a náboženské tradície
nahradil ateizmus.
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Oslobodením univerzít, technickým pokrokom a vedeckými
objavmi niektorých príčin a pôvodcov chorôb (bacily, vírusy...) bola
postupne nastolená diktatúra ateistickej prírodovedy.
V skutočnosti ani moderná veda nevie vysvetliť, prečo niektorí
ľudia na „obyčajnú“ angínu, alebo chrípku ochorejú a iní nie, ako
vznikajú rôzne alergie, prečo jeden človek zomiera na pichnutie jednou
včelou a druhý znesie 10 pichnutí len s opuchom, ako sa „zapínajú“
a fungujú rôzne častice DNA pre genetický prejav práve u daného
človeka a inde nie ...
Taktiež sa farmaceutom ťažko vysvetľujú tzv. vedľajšie
príznaky niektorých liekov, alebo dramatické „vedľajšie“ účinky
očkovania, ktoré u jedincov vedú k paralýze, slepote a iným
celoživotným vážnym fyziologickým problémom. Veda je stále
v začiatkoch, čo uzná každý vedec, ktorý má zmysel pre pravdu
a realitu.
V minulých storočiach sa pády z výšok uskutočňovali len
zriedkavo. Týkali sa predovšetkým vysokých stavieb, ktorých výstavba
sa spájala so sídlami panovníkov, hradov, výstavbou katedrál, veží,
a rôznych iných výškových budov. Dnes sa často vyskytujú pády
v horolezectve, rovnako ako pri rôznych remeselných a čistiacich
prácach na vežiach, mostoch, výškových budovách...
Závrate a pády sú stále jedným z najčastejších úrazov vedených
v štatistikách lekárskych pohotovostí celého sveta v domácnostiach, a
to kdekoľvek – v kúpeľni, kuchyni, zo schodov, striech...
V rámci skúmania úrazov by určite bolo veľmi zaujímavé
urobiť analýzy zvýšeného výskytu úrazov v domácnostiach, alebo
pádov zo schodov. Analýzy ako sa stávajú podľa vekových kategórií s
prepojením na svetonázor. Úrazové oddelenia nemocníc by mali
rozšíriť svoje štatistiky o niekoľko ďalších otázok.
Energetická analýza osobných vlastností: Biopole
ateistických prírodovedcov, ktorí žijú pozorovaním, dôkazmi, hľadaním
súvislostí, experimentmi, hodnoteniami, publikovaním vedeckých
článkov a konferenciami..., môže vykazovať určitú silu, ale aj pomerne
malú pružnosť a slabú schopnosť spätnej väzby.
Aj keď veda nezahŕňa štatisticky veľkú skupinu populácie,
vplyv vedcov – pedagógov je obrovský. Pretože práve z radov
absolventov univerzít vznikajú budúci politici, vedúci pracovníci
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inštitúcií a rôznych podnikov. Časy, kedy všetky stupne školstva boli
v rukách cirkvi a teda absolventi škôl nemali primárne ciele peniaze
a mamonárstvo, sú minulosťou.
V skutočnosti práve dobré školstvo a univerzity tvoria kvalitné
smerovanie celej krajiny. Tu je aj vysoká zodpovednosť vedcov –
pedagógov k morálnemu a spoločensky zodpovednému vedeniu
výučby, ktorá NESMIE byť egoistická, amorálna, materialistická,
netolerantná, ziskuchtivá.
Život bežných vedcov je pomerne husto naplnený mnohými
činnosťami, tézami, konfrontáciami a to všetko akosi mimo reálny
život. Ich skutočný život prebieha „virtuálne“ a je naplnený štúdiom,
úvahami, konzultáciami. V častom prípade majú pedagogickú činnosť,
takže vyučujú, prípadne skúšajú, ženia sa a vydávajú sa, starajú sa
o deti a praktický život môže byť pre nich reálnejší.
Pri ich jednosmernom ateistickom vnímaní sveta
a pedagogickom pôsobení tu je jeden z vážnych dopadov výučby
k ateistickému svetonázoru na širokú populáciu. A to nielen na úrovni
stredných škôl, ale predovšetkým univerzít, kde pod vplyvom
vedeckých „dôkazov“ strácajú náboženskú vieru mnohí mladí ľudia.
Strata viery vedie postupne k stále silnejšej deštrukcii biopola
človeka, ktorý to sám osobne ešte nemusí pozorovať, lebo štrukturálne
zmeny v mladosti, v študijnom období, nemusia byť veľké.
Už v predchádzajúcich kapitolách sme hovorili, že práve
neprítomnosť spirituality v živote človeka spôsobuje problémy, ktoré
u mnohých prírodovedcov vedú k určitej mentálnej zacyklenosti do
rozumového života, ktorý si nevie poradiť s novými impulzmi
predovšetkým prichádzajúcimi intuíciou a inšpiráciou.
Je výnimočné, pokiaľ takýto ateistickí prírodovedci uznávajú
morálne zásady, pretože „moderný“ prírodovedec má tendenciu
používať pre rozhodovanie „rozumové“ dôvody, ktorými môžu byť
predovšetkým darvinov svetonázor (človek pochádza z opice), peniaze,
sláva a uznanie kolegov, určitý životný štandard a laboratórne
vybavenie pre svoju prácu bez ohľadu na to, či výsledky vedy prispejú
k pokroku ľudstva, ku zlepšeniu humanizmu, pretože etický rozmer sa
stáva nedôležitý.
Štátne školstvo všetkých stupňov je dnes temer na celom svete
vedené v tzv. vedeckom svetonázore, ktorý svojou orientáciou na
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racionalitu zväčša odmieta prioritu etického, ale aj náboženského
rozmeru.
Pre dnešný vedecký svetonázor je prirodzené vnímať človeka
z pohľadu tzv. „prirodzeného výberu“, kde víťazí šikovnejší, mocnejší,
tvrdší, dravejší, múdrejší... Keď si aj deti v školách osvojujú akési
etické zásady, keďže ich ignorujú sami rodičia, učitelia aj spoločnosť,
etické zásady sa pre nich stávajú povrchnou vecou, alebo príťažou pre
ich kariérny rast.
Takto sú postavené, žiaľ, aj kritériá na vyučovanie v školách,
ktoré to ešte „vylepšujú“ svojim známkovým a hodnotovým systémom,
ktorý protežuje najlepších, namiesto aby sa podporovala spolupráca
a rozhodovanie v teame.
Niektoré deti sa zúčastňujú náboženského vyučovania podľa
orientácie rodičov, ktoré je vedené v duchu osvojiť si poznatky,
poučky, definície, históriu, ktorá pre duchovný vývoj dieťaťa nemá
výraznejší význam.
Je veľmi mnoho správ z druhého sveta, že práve ateistickí vedci
patria do kategórie ľudí, ktorí si vôbec neuvedomujú, že zomreli. Ich
jednostranná fixácia na intelektuálnu činnosť akosi nevníma stratu
fyzického tela. Zväčša zaregistrujú, že ich choroby sa „samé“ vyliečili,
že ich život sa zjednodušil, čo sa týka bývania, prania, jedenia... a že
majú podstatne viac času na svoju vedu. Pokračujú v ilúzii svojich
rutinných prác a kontaktov, ale v skutočnosti žijú v akejsi umelej
škrupine, ktorú si sami vytvorili...
Keďže táto oblasť je mimo hlavnú tému predkladanej štúdie,
uvádzam len tieto základné informácie. Záleží od správneho
„zobudenia sa“ v realite duchovného sveta, aby sa táto ilúzia zlomila.
Ešte lepšie by bolo „zobudiť sa“ vo svojej podstatnej bytosti vo
fyzickom svete. Tu a teraz.
Klimatické dôsledky pre túto poddimenziu nie sú výrazné.
Vzhľadom na pomerne nízky štatistický výskyt ateistických vedcov
poruchy biopola nemusia mať na klimatické zmeny výrazný vplyv,
a týkajú sa skôr vplyvov na zdravotné problémy ľudí z dôvodov
narušeného biopola, pády ľudí, pády rôznych druhov strojov, mostov,
budov...
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Rozširovanie typických chorôb a problémov: Bolesti hlavy,
migrény dnes nadobúdajú obrovské rozmery na úrovni všetkých
vekových kategórií u detí, mužov aj žien. Diagnózy bolestí hlavy sú
rôzne, podobne ako rozmanitosť liekov, ktoré môžu sčasti pomôcť, ale
neriešia príčiny a po čase sa vracajú s potrebou nasadenia silnejších
liekov s rôznymi vedľajšími účinkami.
Deštruktívny účinok rezonujúceho externého biopola nadobúda
osobný rozmer podľa vibrácie človeka a môže súvisieť s detstvom,
spôsobom vzdelávania, alebo aj s aktuálne žitým životným štýlom.
Ateizmus postupne privádza ľudí k silnejúcim nervovým poruchám,
problémom chrbtice, unavenosti, vyčerpanosti... Je to len prirodzené,
pretože všetky energie pochádzajú z Jedného Zdroja a to je Boh. Pri
ignorancii svojej podstaty človek žije určitou zotrvačnosťou z dobier
svojich minulých životov, ale postupne prechádza do stavu chaotického
zhluku chorôb a ne – mocí.
Pre potvrdenie tohto javu je odporúčané stanoviť štatistický
výskyt diagnóz bolesti hlavy u veriacich a neveriacich, alebo u
„nevzdelaných“ ľudí a ateisticky vedených ľudí. Niektoré vplyvy sa
prenášajú tzv. genetikou, keď problémy „dedí“ už niekoľko generácií,
čo by bola tiež výborná téma na dizertačnú prácu.
Náprava: Len málo skutočných vedcov, ktorí si ctia pravdu,
malo odvahu ako MUDr. Wilder Penfield, otec neurochirurgie, ktorý po
päťdesiatich rokoch štúdia a výskumov mozgu prehlásil vo svojej
poslednej knihe The Mystery of the Mind, že myseľ (alebo duša) nie je
produktom hmoty. Spomínali sme už neurochirurga MUDr. Ebena
Alexandra a jeho autentické svedectvo z „druhého sveta“, alebo
špičkového vedca Briana L. Weissa a jeho viacerých správach
populárne vedeckého charakteru, alebo Ing. Roberta Monroea,
medzinárodne uznávaného podnikateľa s rozsiahlym výskumom
v oblasti mimozmyslovej komunikácie. O vedľajšej dimenzii podal
správu Thomas Alva Edison, keď sa vrátil z kómy a podelil sa so
svojou víziou krásy z tejto oblasti.
Duchovný rozmer človeka je dôležitý ešte pred narodením
človeka a v tejto oblasti dnes panuje všeobecná nevedomosť. Len malá
časť populácie náboženské prvky zakomponuje do prenatálnej výchovy
ešte pred narodením dieťatka. Múdre matky s nenarodeným dieťatkom
komunikujú a vystríhajú sa akýmkoľvek deštruktívnym podnetom
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(nadmerný hluk, smog, fajčenie, stresy, ťažké jedlá, zlé filmy,
alkohol...) počas tehotenstva.
Predošlé tradičné chápanie našich predkov bolo ovplyvnené
častokrát poverčivosťou a nevedomou vierou (ktorá je lepšia ako
žiadna). Dnes by ľudia mali začať žiť vedomú spiritualitu, tak ako to
v katolíckom kresťanstve učili „učitelia cirkvi“ Terézia z Avilly, sv. Ján
z Kríža, Ignác z Loyoly, Ján Mária Vianney, v evanjelickom
kresťanstve Martin Luther, Ján Amos Komenský, Ján Kalvín, Emanuel
Swedenborg... Významné miesto má mať úprimná modlitba, meditácia,
namiesto formalistických vonkajších obradov zapojiť skutočnú,
pravdivú, úprimnú lásku, pomoc a vieru a sústavnú potrebu
duchovného rastu (pravidelné zveľaďovanie svojho biopola –
duchovnej duše)
Tieto ľudské hodnoty môže dieťa získavať len cez príklad
rodiny. Rodina ako základná bunka ľudskosti sa má stať tým
rozhodujúcim formujúcim prvkom, nie televízia, či filmy, ale priamy
srdečný vzťah otecka a mamičky.
Školské vzdelávacie systémy by sa mali premeniť z „fabrík“ na
vzdelanie na dielne ľudskosti. Namiesto plnenia učebných plánov
a obrovskej šírky záberu učebnej látky sa odporúča zúžiť množstvo
poznatkov a výrazne stavať na umeleckom, etickom, tvorivom, až
potom vedomostnom chápaní.
Moderný pohľad by sa mal zriecť povrchnosti a formalizmu.
Prečo učiť deti neužitočné poznatky? Viac ako 60% vedomostí žiaci
nikdy v živote nepoužijú. Naopak sa odporúča rozšíriť vyučovanie
o mnohé tvorivé prístupy, rozvoj individuálnych talentov, sociálne,
psychologické, manažérske, finančné, etické, a mnohoraké remeselné
poznatky a zručnosti.
Dnešné vyučovanie náboženstva sa stáva pre deti rovnako
nezáživné a formálne, ako iné „encyklopedické“ predmety plné
radených faktov bez zážitkovej náplne. Poznatky a rozum sú dôležití
poradcovia pri posudzovaní a rozhodovaní, nesmú však byť silnejšie
ako rozmer lásky, milosrdenstva, cnosti a spravodlivosti.
Náboženstvo je výchova k poznávaniu života, zážitkových
poznatkov, ktoré by mali mať svoj rozmer vtipu, etiky, primeranej
šírky, hľadania vlastného vnímania sveta, vzájomnej úcty a vďačnosti...
Stredné a univerzitné školstvo by sa malo opierať nielen
o poznatky a moderné smerovanie vedy a výskumu, ale predovšetkým
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o umelecký, etický, psychický, náboženský rozmer budovania
spoločnosti, spolupráce osobnej aj medzi inštitúciami, zlepšovania
blahobytu spoločnosti, pomoci zaostalým krajinám... Mladí ľudia by
mali byť nadšení pre aktívny život
v užitočnosti a službe, pri
zlepšovaní schopnosti osobného rastu a prejavu, nie nadšenosť pre
výšku zárobku a vonkajšieho imidžu.
Fungovanie firiem, vedeckých a politických inštitúcií taktiež
má smerovať ku všeobecnému humanizmu, sociálnym programom,
zamestnávaniu, ale nie k zdieraniu za prácu s malým ohodnotením, nie
k obohacovaniu a ziskovosti niekoľkých „vyvolených“.
Životné prostredie spoločnosti má mať rovnako vysokú
prioritu ako osobný blahobyt a vyspelé sociálne smerovanie
a zabezpečenie všetkých rodín.
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Znázornenie mikročervých dier, ktoré má každý človek na
jemnejšej energetickej úrovni v pasívnom stave. Bežne sú blokované
Duchom Svätým. Vysokým egoizmom a ignoranciou sa však spúšťajú
vážne krízy a choroby.
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3.1.1
Skleróza multiplex (SM),
psychózy..., príčiny, liečenie, (vy)liečenie
„Roztrúsená skleróza je peklo na kolesách,
ktoré sa rúti na ľudstvo.“
Pacient SM
Pacient roztrúsenej sklerózy, lat. sclerosis multiplex (SM),
namiesto skutočného odstraňovania príčin choroby pre vyliečenie,
skúša rôzne lieky, ktoré však majú mnohé vedľajšie účinky, napríklad
na srdce. Moderná medicína, a obzvlášť farmaceuti, sa síce tvária, že
sa všetko vie, ale dobrý odborník, ktorému ide o pravú realitu naozaj
pomôcť a pacientovi neublížiť, stavia sa voči mnohým procesom
zlyhávania ľudského zdravia s pokorou a úctou pred neznámom.
Výskumy zistili, že genetika u pacientov SM nie je zďaleka taká
dôležitá a pohybuje sa temer na hranici chybovosti štatistických metód.
V oblasti SM genetika podľa štatistického prieskumu zohráva asi len
5% úroveň! Podľa autora článku do tejto oblasti chorôb CNS patrí
taktiež Alzheimerova choroba, rôzne psychózy. V texte uvedieme,
prečo je priebeh roztrúsenej sklerózy agresívnejší.
Pre hľadanie zdravia je predovšetkým dôležité si uvedomiť, že
každá jednostrannosť škodí. Spôsob života v bežnom „západnom“ štýle
života ľavou hemisférou mozgu je zlé. Ľavá hemisféra, analytická,
sídlo IQ, neustále „hučí“ svojim nikdy nekončiacim, vyčerpávajúcim
hlukom. Necvičená a zanedbaná pravá hemisféra, sídlo EQ,
Emocionálnej Inteligencie, zväčša spí. Človek moderného veku je ako
invalid, ktorý používa len časť svojho mozgu, bez srdca, ktoré
moderná veda rozpoznala ako nervový a hormonálny orgán. Ako
keby štvorvalcový motor auta išiel na jeden valec a bez olejového
okruhu.
Človek sa má naučiť viac používať pravú, syntetickú, umeleckú
hemisféru mozgu, svoju EQ - Emocionálnu Inteligenciu, zapojiť do
svojho životu umenie, radosť zo života, zvládnuť vyššie formy
poznávania ako je imaginácia, inšpirácia, intuícia. Takto sa dosahuje
všestranná tvorivosť budovania vzťahov rodiny / inštitúcií / podnikov,
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najvyššiu účinnosť realizácie, všestrannú použiteľnosť, aj radosť a
šťastie.
Ako neskôr budeme analyzovať príčiny chorôb CNS, ktoré
spočívajú v ateistickom a amorálnom základe v minulých životoch
predkov (platí sa do 3.-4.pokolenia, Biblia) uveďme si niekoľko
dôležitých poznatkov súvisiacich s vierou. Viera nie je bezzubý
idealizmus, ako si mnohí ľudia myslia. Príkladom môže byť svätý
páter Pio, ktorý počas 2.svetovej vojny „odkláňal“ bombardovacie
lietadla o 180 stupňov a uvoľňoval im bomby, aby nezničili kláštor
a oblasť Bari na juhu Talianska. Generál angloamerickej letky
odmietol tvrdenia svojich letcov ako vrchol fantazírovania a osobne
velel útoku, ale zažil s letiacou peruťou to isté. Prinútené vypustenie
bômb pred cieľom, otočenie … a tradá … návrat späť na základňu. Po
vojne tento generál navštívil osobne kláštor a na prekvapenie
všetkých ho páter Pio spoznal a oslovil: „To je ten, čo nás chcel
zničiť bombardovaním!“ Generál sa nezmohol na nič, len
pokľaknúť pred svätosťou prejavenej moci Božej cez tohto
trpiaceho mnícha.
Ako sa Boh „mieša“ do života zabúdajúceho ľudstva je opäť
príklad tohto žobravého mnícha, kapucína, pátra Pia, ktorý sa stal ako
spoluakcionár, držiteľ patentových práv týkajúcich sa prevratného
železničného vynálezu, multimilionárom. Všetky tieto peniaze a
mnohé ďalšie z milodarov dal na postavenie špičkovej nemocnice so
špičkovým nemocničným personálom v najchudobnejšej časti
Talianska, kde neexistovala ani dopravná, ani inžinierska infraštruktúra.
To sú prejavy naozajstného dobrodružstva Ducha, ktorý sa prejavuje
dnes rovnako ako pred 2000 rokmi! (R.Allegri, Zázraky pátra Pia,
Dobrá kniha, Trnava 2015).
Diagnózou „G35“ - skleróza multiplex – trpí vo svete viac ako
tridsaťpäť miliónov ľudí, na Slovensku 70 tisíc. Diagnóza Alzheimera
zvyšuje toto číslo o ďalších 47 miliónov, na Slovensku asi 50 tisíc. O
15 rokov sa v SR predpokladá 180 tisíc pacientov SM, spolu s
Alzheimerom to bude 360 tisíc!!! Len za jeden rok (2015) sa zvýšil
počet novo diagnostikovaných pacientov SM na Slovensku o cca 1600
prípadov. Prečo taký enormný nárast? Čo robia ľudia zle?
Zákon Náhody (formulovaný matematikou ako Zákon
Chaosu, s výstupmi fraktálov, opakujúcich sa vzorov) znie, že
náhoda neexistuje! Je to nepríjemné konštatovanie, pretože za
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zlyhávanie zdravia zväčša nesie zodpovednosť sám človek, prípadne
zlé vzory jeho rodičov. Tretinu ochorenia spôsobujú genetikou rodičia,
tretinu zlozvyky sebasmerovania, tretinu vplyvy Kozmu.
Obzvlášť Kanada, Švédsko, Severná Amerika a Európa
(Maďarsko, Slovinsko, Nemecko, Česko...) vykazujú mimoriadne
vysoké nárasty pacientov SM. U naozaj mladých, produktívnych 20 –
40 ročných ľudí sa dostavuje náhla únava, zhoršenie zraku, pamäte,
zlyhávanie koordinácie, či poruchy rovnováhy, psychické poruchy...
Choroba je nepríjemná predovšetkým vo zvýšenej záťaži
rodinných príslušníkov... Na 50 – 60 tisíc pacientov sa predpokladá 100
– 150 tisíc rodinných opatrovateľov a ošetrujúcich. A štatistiky výskytu
hrozivo stúpajú. Samotná choroba prichádza bez varovania, priebeh je
nepredvídateľný... Skvelý americký diagnostik Edgar Cayce však
diagnózu stanovil a úspešne pacientov liečil, aj vyliečil.
Najdôležitejšie je nevzdávať sa a žiť aktívny život! Súčasne
však je dôležité, aby človek nestagnoval vo svojom stupni poznávania a
hľadal nové východiská, ku ktorým patrí aj tento článok!!! Tragédiou
nie je padnúť. Tragédia je nepostaviť sa a neísť ďalej! A pravé
poznanie je ísť ďalej, môžu to byť len nano drobné krôčiky, s radosťou,
a s úsmevom... To je tá správna, úžasná, nebeská nanotechnológia v
svetle požehnanej radosti.
Skleróza multiplex je podľa moderných poznatkov auto
imunitné ochorenie,
chronické zápalové ochorenie centrálneho
nervového systému CNS a nervových vlákien. Ako je však možné, že
organizmus útočí sám proti sebe? Prečo je diagnóz viac u žien (2-3x
viac), ako u mužov a tieto starecké príznaky sa latentne objavujú už v
mladom veku?
Chorôb centrálnej nervovej sústavy (CNS) stále viac pribúda.
Niektorí ľudia vykazujú len určité príznaky, bez plného prepuknutia
choroby, napríklad Parkinsonova, Alzheimerova,
Huntingtonova
choroba... Hranice medzi jednotlivými chorobami sa niekedy strácajú,
pretože symptómy sú veľmi podobné. Jediný určujúci postup modernej
medicíny je pitva!!!
Choroby CNS prudko narastajú v tzv. civilizovaných krajinách
a výrazne menej v rozvojových krajinách, čo ukazuje na súvislosť so
životným štýlom nadbytku, ale aj nepoznanie, ba ignoranciu
súvislostí.

149

Človeka musíme vnímať nielen z hľadiska hmoty, ale aj z
hľadiska energie biopola, ktoré stáročia diagnostikujú čínski a indickí
liečitelia prostredníctvom akupunktúrnych dráh a životnej energie,
ktoré tvoria elektromagnetické kanály po celom tele. Kvalita a
homogenita biopola stanovuje kvalitu zdravia človeka.
Pravdivú, skutočnú príčinu ochorenia SM medicína nepozná,
takže proces pomoci a liečenia sa nemôže účinne naštartovať.
Skenovaním mozgu sa zistila v prípade SM prítomnosť plakov
(bielkovinových usadenín),
prípadne klbiek neurónov, ktoré
odumierajú v „omáčke“ toxínov. Ale prečo u niekoho v rodine sa
choroba spustí, a u iného nie? V prípade Alzheimerovej choroby
(vyskytuje sa zväčša vo vyššom veku) sa taktiež zistilo ako znečistenie,
zmeny štruktúry a úbytky mozgovej hmoty.
Dnešné lieky spomaľujú priebeh ochorenia, ale neliečia. Prečo
však neriešiť skutočné príčiny ochorení? Na to však je potrebné obrátiť
sa na duchovnú vedu, ktorá sa neuspokojí len s materiálnym
pohľadom na fyzické telo, ale pozerá do širších, viac dimenzionálnych,
energetických súvislostí. Podľa modernej fyziky by sme mali na
človeka pozerať z pohľadu jeho biopola ako žiariča aj príjemcu
elektromagnetických energií. Srdce človeka vyžaruje až 500 násobne
väčšie magnetické pole ako mozog.
Dôležitým objavom medicíny bolo zistenie, že mozog je treba
viac zásobovať kyslíkom, čo vyzýva k častejšiemu pohybu, aj v
rámci prevencie, na čerstvom vzduchu, k miernemu športovaniu
napríklad turistike, bicyklovaniu, zvládnutiu tzv. plného „speváckeho“
dychu, ktorý účinnosť dýchania zväčší 10 násobne.
Ľudia by mali lepšie tráviť svoj čas vo veselom, komunitnom
spoločenstve, napríklad spevom, alebo hrou na dychový nástroj
(píšťalu,zobcovú flautu). A určite by sa mali naučiť viac smiať, a
smiať, a smiať, tak ako to robia malé deti, ktoré nepotrebujú na
smiech nejaký špeciálny podnet, stačí radosť zo života. Stres,
urazenosť a hnev sú najväčší nepriatelia zdravia (pozrite si na web
sirosa.sk knihu „Zbavte sa hnevu, inak sa hnev zbaví vás“).
Ľudia si uvedomujú, že sa v priebehu života menia – starnú.
Akceptujú, že dieťa, mladík, muž, starec - je, aj nie je, ten istý človek.
Málo ľudí si však uvedomí, že aj človek v čase dejín sa zmenil. Úroveň
ľudí bola iná v čase starého Egypta, rozkvitnutého starovekého Grécka,
Slovanstva Veľkej Moravy, Rakúsko – Uhorska, a iná dnes. Vyvíjal sa.
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Na technike je to evidentné – telefón spred 50 rokov nieje ten istý, ako
teraz.
Predovšetkým však si moderný človek má uvedomiť, že sa má
vyvíjať duchovne, fyzické telo je len dôležitý pomocník. Človek je
duchovná duša (šofér) a má fyzické telo (auto), takže choroby
častokrát vznikajú nepochopením tohto základného poznatku a
priority hodnôt. Teda duchovná duša (sebauvedomelé biopole) má
ovládať materiálne telo. Kovové auto (materiálne telo) nesmie
určovať, čo má robiť šofér (duchovná duša), pretože takto vznikajú zlé
toky negatívnych energií, obavy, strach, depresie, vyčerpanosť..., ktoré
ohrozujú mentálne aj fyzické (psychosomatické) zdravie. Zdanlivo to
nič neznamená, ale smer toku mysle usmerňuje tok a harmóniu
energií, ktoré môžu uzdravovať, alebo ničiť!!!
Podľa mojich dlhoročných skúseností trénera ľudia doplácajú
na neznalosť základných, ale dôležitých životných pravidiel. Napríklad
nepoznajú Zákon príťažlivosti, ktorý vám „pritiahol“ partnera /
partnerku, dobrých / čudných priateľov, dobrý / problémový osud,
alebo podľa ktorého sa obliekate... Ľudia nepoznajú a podceňujú svoje
smerovanie a tak ich životom vládne chaos.
Podľa tohto Zákona príťažlivosti pracuje tzv. osud, keď
materialisticky zameraný človek robí „samo likvidačné“ rozhodnutia
pre zničujúce zhoršenie svojho zdravotného stavu. Toto robí Nadja,
vlastné biopole človeka, ktoré stále ignorujete! Pretože len utrpením
sa človek rozhodne hľadať zdroj problémov, hľadať pravdu.
Múdrejší, pokornejší človek sa nechá poučiť nepríjemnou pravdou,
príznakmi choroby a vyhnúť sa problémom. Mladý, sebavedomý
človek kašle na poučenia a rady starších, rady skúsenejších
ignoruje.
Človek na Zem neprichádza náhodne. Prichádza sa sem učiť
komplexnému životu kultivovaného človeka, nie žiť pudmi a
inštinktami zvieraťa. Sú dve základné životné cesty. Prvá je cesta
poznávaním / napodobňovaním starších a múdrejších (nielen v
detskom veku), druhá je cesta utrpením. Cesta poznávania je náročná
na neustálu snahu usilovať o poznatky, pracovať, slúžiť, korigovať,
modliť sa a meditovať... Cesta utrpením nastupuje, keď človek ignoruje
návestia „z druhej strany“ (rady od rodiny, priateľov, symptómy
chorôb, sny namiešané vašim anjelom strážnym) a odmieta
obmedzovať sa vo svojich chúťkach. Následkom je nárast problémov a
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toxínov na mentálnej, citovej, aj fyzickej úrovni, prichádzajú choroby,
tuhosť... Nielen psychologické, aj sociálne väzby sa kazia, až človeka
zastaví (možno) úraz, alebo diagnóza lekára...
Základný poznatok našej materiálnej dimenzie (tzv. duálny
svet hmoty a ducha) znie: Duch je život, myseľ je staviteľ a fyzické
je výsledkom. Mnohé príčiny chorôb spočívajú práve vo vyšších
dimenziách biopola človeka. Na tých dimenziách, ktoré dnes už
sformulovala moderná kvantová fyzika, ale školy aj medicína tento
poznatok ešte ignorujú, nepreviedli ho do praxe. Preto nemôže byť
liečenie bežnými prostriedkami účinné, lebo diagnóza a liečenie sa
odohrávajú na úplne zlých predpokladoch. Telo nie je len materiálny
zhluk atómov uhlíka, kyslíka, vodíka, dusíka... ale podlieha vyšším,
mocným, jemným, inteligentným energiám a zákonom, ktoré si ľudstvo
musí osvojiť, aby vedelo so svojimi chorobami a problémami účinne
bojovať a riešiť na úrovni ich vzniku.
Príkladom priemetu spirituálnych zákonov do matérie bol
Páter Pio, taliansky stigmatizovaný svätec, ktorému po dni a týždne
lekári merali teplotu 48 stupňov Celzia. Vieme, že pre obyčajného
človeka je smrteľná teplota 42 stupňov. Iný prípad bolo vyliečenie
infekčnej meningitídy CNS, s pravdepodobnosťou vyliečenia 0,00%,
MUDr. Alexandra Ebena, ktorý sa vyliečil bez invalidných následkov
(karmickú analýzu si pozrite na web sirosa.sk)...
Ďalší dôležitý zákon je Zákon rastu, ktorý človeka núti ísť
dopredu podľa vyššie uvedených pravidiel. Ako píše Biblia, tento rast
je na úrovni podvedomia, aj nadvedomia neustály, sú integrálnou
súčasťou inkarnácie ľudstva na Zemi. Ďalšie pravidlá sa môžete
dozvedieť čítaním Nového Zákona, napríklad z vety: „Oráč pozeraj sa
dopredu“, alebo „Zaplatíte do posledného haliera“, taktiež „Zbierajte si
poklady, ktoré nehrdzavejú a mole nežerú...“ V obrazoch Biblie sú
ľudia častokrát pozývaní na hostinu a „testovaní“ na svoje šaty (farbu,
čistotu, kvalitu biopola). Vaše svedomie, alebo priemet duchovnej duše,
biopola, do tela, všetky tieto zákony podvedome pozná a pokiaľ ich
nedodržiava, prichádzajú problémy – napríklad skleróza multiplex.
Pri neznalosti týchto zákonitostí sa namiesto pomoci
pacientovi, pri liečení uškodí. Napríklad lieky odstránia z mozgu
nečistoty - plaky, ale nastupujú také opuchy a bolesti mozgu, že
„choroba sa úspešne vyliečila, ale pacient zomrel“. Bez odstránenia
príčiny sa choroba presťahuje na iný orgán, alebo telo „skosí“ ťažký
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priebeh chrípky so zápalom pľúc. Podobný efekt sa uplatní aj pri
„liečení“ rakoviny nasadením takých toxických liekov, že zdravotná
sestra pre manipuláciu s nimi musí zobrať ochranné pracovné
prostriedky (chrániť oči a pokožku), rakovinové bunky pacienta
odumierajú, ale zdravé tkanivá a orgány tak isto. Opäť nehľadajú sa
príčiny na úrovni duchovnej duše / biopola, ale berie sa „delo na
komára“.
V úvode sme spomenuli, že dnešná psychológia, sociológia,
medicína, pedagogika... začali rozlišovať rozumovú inteligenciu IQ a
emocionálnu inteligenciu EQ, o ktorej je známe, že je pre skutočný
úspech v živote dôležitejšia, ako IQ. K EQ patrí komunikatívnosť,
empatia, zmierlivosť, odpúšťanie, vytrvalosť, otvorenosť na podnety....
Pre život je rovnako dôležitá aj spirituálna inteligencia (viď web
sirosa.sk), kde patrí znalosť neubližovať sebe ani druhým, radovať sa z
maličkostí, vedieť meditovať a modliť sa, bez ktorých sa človek
postupne stáva živočíšny, vystresovaný primitív, podľa pravidla
útok/útek/úkryt. Kto o tom rozhodne? Vaše ja, vaša osobnosť sa
vnútorne rozhodne pre „darvinovskú opicu“, alebo pre „pokrokový,
radostný život anjela“.
Keď svätý Pavol hovoril Aténčanom o posolstve Krista,
vysmiali ho. Až po 2000 rokoch si niektorí vedci uvedomujú, prečo by
sme mali prijať, alebo skôr nestratiť, posolstvo Krista. Príklad zo
života. Americký turista, ktorý navštívil Nový Zéland, hovorí Maorovi:
„Kresťanstvo? To je už dnes nemoderné!“ Domorodec konštatuje:
„Keby sme neboli kresťania, dnes vás máme na obed.“
Dnes posolstvo empatie a lásky, alebo moderne nazvané
tzv. „pozitívne myslenie“, tvorí kostru účinnej práce pre MODERNÝ
MARKETING ŠPIČKOVÝCH FIRIEM, dobrú reklamu, dobré vzťahy
na pracovisku, liečivú psychiatriu, perspektívnu sociológiu, či
oslovujúcu pedagogiku. Alebo aj predvolebných sľubov. V širšom a
komplexnejšom pohľade tvorí „posolstvo dobra“ posolstvo Pána,
evanjelia Nového Zákona, ktoré oslovujú celého človeka, celé ľudstvo.
Hlavne oslovuje duchovné
smerovanie každého, aj toho
najbezvýznamnejšieho človeka (citovo – mentálne biopole), kde vzniká
nielen kvalita vzťahov, ale aj zdravotné problémy. Príklad využitia v
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TOP manažmente je vytrhnutie niektorých zákonitosti z kontextu
Vesmírnej Harmónie.
Informácie o pôsobení / prenose energií sú pochopiteľné až
dnes v období používania röntgenu, mikrovlnky, rádia, televízie,
mobilov, pretože si ľudstvo uvedomuje jestvovanie neviditeľných vĺn,
vysielača a prijímača. Moderná kvantová fyzika vypočítala existenciu
paralelných dimenzií a červých dier, ale nenaučila sa ich používať v
reálnej praxi.
Základnú správu problematiky
viacdimenzionálneho,
kresťansky vnímaného sveta podala barónka Adelma von Vay, známa
viac v nemecky hovoriacich krajinách. Jej spisy, experimenty, a hlavne
kozmológia fascinovali vedecký svet druhej polovice 19.storočia. Pani
Adelma Vayová popisuje tieto vedľajšie dimenzie a poddimenzie ako
správu. V zrozumiteľnejšej forme západného prírodovedeckého
myslenia
sú
popísané
v
štúdiách
„Prečo
sa
počasie
zbláznilo“ (1. diel, Ekokonzult, Bratislava 2015 ),
„Zlatomeničstvo pre každého“ (2. diel, TypoPress, Košice 2017) od
autora článku.
Argumenty prenosu energií a fakty dopadu
Zákona
príťažlivosti a Zákona rezonancie sú podstatne širšie a majú veľmi
konkrétny tvrdý priemet na zdravie, na zvýšený výskyt tzv.
civilizačných chorôb, kde patrí aj skleróza multiplex, Alzheimerova
choroba, rôzne depresie, psychózy, reuma, rakovina...
Príčiny sú známe už viac ako 120 rokov, ale dve
smrtonosné, svetové vojny akosi odsunuli problémy podstaty
vývoja človeka, kvality života, kozmológie stvorenia... Až dnešná
moderná fyzika nastoľuje problém multidimenzionálneho človeka
a vesmíru, klimatické a iné existenčné problémy ľudstva, ale zdá
sa, že jednostrannej, materiálne rozvíjanej fyzike chýba nadhľad
celistvosti a ochota meniť svoje stereotypy.
Pozor! Teraz prichádza najdôležitejšia časť liečenia,
spočívajúca v pochopení príčin na úrovni harmonizácie biopola, ktorá
by mala viesť k reštrukturalizácii myslenia, pocitov, životného štýlu!!!
Príčiny
degeneratívnych chorôb mozgu je možné vypátrať v
poddimenziach 3.1 a 3.2 priemetu ateistického zmýšľania do biopola
človeka (lži a polopravdy ateizmu v svojej podstate blokujú príjem
liečivých energií, ktoré idú z Jediného Zdroja – od Boha), v
poddimenzii 3.4 prameniace z egoizmu, pocitu nadradenosti, z pýchy
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(častokrát zasunuté do podvedomia, zdedené po rodičoch a predkoch),
alebo poddimenzie 3.6 ako produktu komplexne nesprávnej výchovy,
vzdelania, výživy a tzv. „moderného, uponáhľaného životného štýlu“,
ktorý devastujúco vplýva na imunitu, oslabenie nervového systému a
jeho kolaps. Moderný človek nie je schopný sa vysporiadať so
stúpajúcimi nárokmi rodičov, práce, spoločnosti na psychiku, či
energetický systém...
Poddimenzia 3.1 V tzv. postsocialistickej spoločnosti
Slovenska (rovnako je to aj všade inde v pretechnizovanom,
ekonomickom svete peňazí) tvoria ľudia s „vedeckým“ svetonázorom
väčšinu, jednoducho z dôvodu, že školstvo postavené na tzv.
dialektickom materializme sa po roku 1989 nezmenilo. Rovnako
zostalo nezmenené aj vysoké školstvo prípravy pedagógov pre
základné a stredné školy. Aj keď modernú fyziku, biológiu, či chémiu
vytvárali veriaci vedci – I. Newton, A. Einstein, N. Bohr. Ch. Darwin,
M.V. Lomonosov, G.R. Kirchhoff..., jej interpretácia sa dnes stala
remeselnou záležitosťou pre výchovu „plebsu pre otroctvo
konzumizmu“ a zarábanie peňazí.
Tak sa stala výuka na školách otázka známok bez etiky a bez
potreby spätnej väzby vo forme svedomia... Praktický život ateistov
prináša hlavne problémy efektivity, odbornosti, výšky zárobku,
kariérneho rastu, nanajvýš nejakej elementárnej psychohygieny,
vyhráva zisk. Biopole „darvinovskej opice“ nežiari, pretože je
zamerané len dovnútra, do egocentrizmu.
Viera sa z pohľadu „vyspelej, zarábajúcej, robotnej opice“ pre
„väčšinovú“ spoločnosť stala nežiadúcou, normálnymi sú alkoholické a
drogové párty trávenia voľného času. Dobro sa pokladá za hlúposť a
naivitu, koristnícky egoizmus a seba prezentácia ubližovaním druhým
ako „dôstojný“ spôsob života (pivní ohovárači, gambleri, hackeri...).
Prirodzený príklad veriacich rodičov sa stratil kvôli formálnosti
a povrchnosti. Česť výnimkám. Viera ako základná ľudská vlastnosť
spolu s nezištnosťou, dobrovoľníctvom, sú výzvy, na ktoré poukázala
napríklad Matka Tereza z Kalkaty. Príklad jej a jej „dcér“ pôsobiacich
na celom svete pre službu najchudobnejších z chudobných,
nechcených, vylúčených, dávajú nádej, že ďalší vývoj ľudstva má
zmysel. Túto vieru pre radosť zo služby Bohu a blížnemu, pre
sprítomnenie Kráľovstva Nebeského – kráľovstva dobra a lásky pre
všetkých a k všetkým, však má pestovať v sebe každý – jednoducho pre
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radosť zo sebarealizácie... V kráľovských službách pomáhajúcemu
Otcovi – Hospodinovi v akciách plných radosti, spokojnosti a šťastia. V
rodine, v nezištných priateľstvách, v drobných skutkoch prejavov dobra
okolo seba, kde egoizmus je nahradený službou.
Poddimenzie 3.2, 3.4 Zahŕňajú deformované biopolia ľudí
pyšných, ctižiadostivých, egoistických, bezbožných. Štátnici,
prokurátori, sudcovia a právnici, alebo aj riaditelia, učitelia, vedci,
výskumníci, novinári... hrdí na svoju reputáciu, slávu, ocenenia, ktorí si
získali meno svojou výrečnosťou a znalosťou zákonov, ale
v skutočnosti likvidovali pravdu, spravodlivosť, meno dobrých ľudí
a pre život mnohých drobných ľudí spôsobili nešťastie a krivdy. Alebo
mnohý malomeštiak len tak z princípu očierňujú, klamú, a šíria
nepravdy pre falošnú prestíž urobiť sa zaujímavý.
Mocichtiví politici a fanatickí predstavitelia rôznych výrobných
aj nevýrobných organizácií, alebo aj malí „Napoleónici Bonapartíci“,
pre ktorých sa stáva ich život príležitosť lžami, falošným populizmom,
zosmiešňovaním druhých, výsmechom voči všetkému inakšiemu,
hlavne duchovnému, dostať sa do dôležitých mocenských pozícií. Z
pohľadu kresťanstva neexistuje bezvýznamný človek, pretože práve
kvôli tým prichádza Pán, keď prehlasuje, že „chorí, ubližovaní, trpiaci“
potrebujú lekára
Nie z potreby slúžiť a pomáhať, dávať príležitosti pre druhých
a prácu, pomáhať slabým, núdznym a bezmocným, ale na dokazovanie
svojej moci a prevahy si zriaďujú svoj špeciálny tím poradcov,
špeciálnu ochranku a kruh obľúbencov, ktorí chvália každé ich
rozhodnutie. Neznášajú žiadnu kritiku, likvidujú oponentov,
nepočúvajú protivníkov, neuznávajú dialóg a kompromis.
Keď sa takýmto povrchným mocipánom (patria tam aj
dogmaticko materialistickí učitelia ZŠ, SŠ a univerzít, nielen páni
alkoholici v rodinách) bez skutočnej morálky a bez náboženských
základov dostane do rúk moc, stávajú sa z nich tvrdí, agresívni,
neľudskí a krutí manipulátori okolia, verejnej mienky, šírenia
dogmatických náuk, alebo psychoteroristi rodín, žien a detí, ktorí
akúkoľvek inakosť popierajú a prenasledujú. Stávajú sa zločincami
popierajúcimi ľudskú slobodu a v strachu pred ich mocou si získavajú
mnohých „sympatizantov a priaznivcov“, ktorí chcú mať podiel na
lepšom živote vládnucej kliky. Ako vidíme z rozsiahleho dopadu na
spoločnosť, autor práve v takýchto „karmických“ prípadoch vidí
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zdroj roztrúsenej sklerózy prameniacej v túžbe po moci, alebo
šírenia materializmu vyučovaním, ktoré sú proti Božím Zákonom. V
predošlom prípade poddimenzia 3.1 a nasledujúcom prípade
poddimenzia 3.6 sa týka ohrozovanie predovšetkým vlastného
osudu, osobného šťastia / nešťastia, ktorého ateizmus vyústi zväčša
do Alzheimerovej choroby, alebo do depresií a psychóz rôznych
stupňov.
Pre tento typ mocichtivých, egoistických, panovačných ľudí je
typická sústavná nervozita, nepokoj, ktorá môže pri drobných
„spúšťačoch“ v okolí, v rodine, alebo v spoločnosti vybuchnúť do
hnevu, agresivity, alebo zúrivosti... Taktiež v prostredí moci
a pretvárky ostatných ľudí sa šíri strach, nedôvera, nervozita, obavy
a neschopnosť žiť vlastnými ideálmi, osobnou slobodou a svojim
životnými pravidlami.
Nervozita a strach môžu prepuknúť do agresivity a zúrivosti
voči slabším, alebo sa uvoľňuje v rôznych „náhodných“ okolnostiach.
Takáto nervozita, alebo obavy sprevádzali vedenie motorových vozidiel
od počiatku ich prevádzky. Stupeň agresivity však dnes u niektorých
ľudí s oslabeným biopolom dosahuje vrchol, keď bežné nadávanie za
volantom prenikne do agresívneho správania sa vytláčaním iného
vozidla mimo cestnú premávku, alebo aj fyzickým napadnutím
druhých ľudí.
Osud každého človeka je odlišný. Niekedy spôsobí takého
správanie tzv. „opičia láska matky“, inokedy nedostatok lásky a
bezpečia v harmonickej rodine, vplyv ulice, zlých kamarátov,
zločinecká „škola“ podsvetia... Problém častokrát pramení v minulých
životoch seba, alebo aj z dedičstva rodovej línie (platí sa do 3.4.pokolenia, Genezis) – dlhy sa musia zaplatiť. Milosrdenstvo Božie
nám umožňuje nevidieť svoje zlyhania z minulých životov, ale po
skončení tohto života, alebo radšej ešte počas tohto života vo fyzickom
tele, je dobré naučiť sa porozumeniu, dialógu, ústupčivosti dobru,
láskavosti, ale určite aj zbožnosti a modlitbe, ktoré pomáhajú
prekonávať vlastné „zatvrdnutosti“ srdca. Na príklade združenia
Anonymných alkoholikov a podobných komunitách môžete vidieť, že
bez pomoci „ZHORA“ trvalé zmeny k lepšiemu nie sú možné!
Poddimenzia 3.6 Moderný život, ktorý všetci ľudia pociťujú
ako stále rýchlejší a chaotickejší, prináša stále viac výziev pre všetkých
občanov vrátane detí a mladých ľudí.
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Pri málo funkčnej rodinnej výchove, jednostrannom
vzdelávacom systéme zameranom na IQ a beštiálnom koristníctve
„darvinizmu“, mnoho ľudí skôr živorí, ako žije. Žijú svoj život ako
polo živé, naprogramované bábky – spánok, jedlo, práca, sex, party...
s tými istými rituálmi a ľuďmi, stále približne ten istý stereotypný
režim mesiace a roky, ktorý pľundruje nervový systém citlivejších ľudí.
Namiesto hodnotného, plného, všestranne tvorivého života,
ľudia žijú životom stereotypov, v ktorom nervová sústava, ako aj
„psychologicky zraniteľné dieťa vo vnútri človeka“ dostáva málo
duchovnej výživy, žiadne tvorivé impulzy a vznikajú novodobé
nervové civilizačné choroby.
Zvykovosť ľudí podľa vzoru rodičov ich robí hluchými
a slepými, otrokmi svojej vytvorenej tradície, ktorú skutočne môžeme
nazvať, že je to život v klietke mimo realitu bdelých „otvorených
detských očí“. Ľudia sa takto stávajú už v relatívne mladom veku
starcami. Duchovná výživa je rovnako dôležitá ako fyzická výživa,
dokonca by som povedal, že dôležitejšia.
Pri slabej výchove, alebo častokrát absentujúcej láskavej,
tvorivej výchove a jednostranne encyklopedicky orientovanom vzdelaní
deti dostávajú „slabú“ výbavu EQ (emocionálnej inteligencie) a temer
žiadny etický základ do týchto ostrých, ťažkých, životných podmienok
tretieho tisícročia, založených na klamstve, nedôvere, nátlaku,
zbojníctve, koristníctve...
Dnešný školský systém dokonca priamo programovo „vyrába“
pasívnych a nesamostatných mladých ľudí, ktorí si len ťažko hľadajú
svoje miesto v živote a sú na príťaž sebe, rodine, aj komunite. Z praxe
učiteľa viem, že deti usilovné, ktoré chcú študovať a aj dosahujú dobré
výsledky sa stávajú terčom urážok spolužiakov a šikanovania, takže sa
radšej prispôsobia väčšine podpriemeru. Takto mladý človek prichádza
o možnosť zistiť svoju originalitu a výnimočnosť.
Chýbajúca autorita rodičov zneisťuje aj smerovanie
intelektuálne vyspelých mladých ľudí. Zlá fyzická výživa a príliš veľa
rôznych „drobných“ jedov (sladkosti, nevhodné tuky, nitráty, farbivá,
aditíva...), nedokysličovanie orgánov a mozgu z dôvodu sedavého štýlu
v bežnom živote len dovŕšia dielo skazy, rapídne uberajú z imunity
a energie pre radostný, žiacky, praktický, profesný aj rodinný život.
Prvá vážna kríza, ktorá prichádza okolo 28 rokov vie takýmto
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človekom poriadne zatriasť a ohroziť jeho psychické aj fyzické zdravie,
ktoré v karmických prípadoch nesie pečať astmy, alergie...
Bez správneho systému viery, ktorá pôsobí harmonicky
a regeneračne, človek žije životom „pingpongovej“ loptičky od
mantinelu k mantinelu. Nenachádza miesto v živote a nechá sa unášať
životom podľa jeho „náhodných“, vrtošivých výziev. Tzv. náhoda
pritom je priemerná, nevýrazná cesta väčšiny, cesta menšieho odporu,
plavenie sa po prúde. Slogan „veď to robia aj ostatní“ je pre dnešnú
povrchnú generáciu príslovečný. Kresťanstvo oslovuje každého
mladého človeka v jeho jedinečnosti a rozvíjania osobitosti a talentu.
Vyzýva ho k originalite svietiacej lampy, slanosti soli, revolúcii života
v čistej láske...
Kde je jedinečnosť a originalita mladého človeka, nadšenie pre
novosť vnímania, príklad veľkých dejinných osobností majstra Pavla z
Levoče, Ľ.Štúra, generála M.R.Štefánika, architekta L.E.Hudeca, ktorí
reprezentovali meno Slovenska vo svete?
Takýto priemerný človek nie je zlý, ani nechce škodiť druhým,
ale taktiež nevie byť dobrý, chýba mu optimizmus a sila bojovať
vnútorný boj VIERY a prekonávať životné prekážky. To znamená, že
ustupuje zlu, pohodliu, ale nevie produkovať dobro a pozitívnu
energiu...
Mnohí takíto mladí ľudia sa snažia plniť všetky náročné úlohy
syna, dcéry (spĺňať vysoké, frustrujúce očakávania rodičov), obrovský
tlak školy pri všestrannom zaťažení vedomostných nárokov, neskôr
vlastnej rodiny a vysokých nárokoch zamestnávateľa, alebo neustále sa
meniacich podnikateľských zákonov...
Spoločenských aj pracovných problémov je na všetkých
úrovniach stále viac, všetky vytvárajú rozmanité stresy a zvýšené
nároky na oslabenú nervovú sústavu, ktorá jednoducho sústavný tlak
nevydrží. Moderná medicína hovorí o vyhorení človeka, ktoré dnes
zaznamenávajú všetky generácie – už na úrovni základného a stredného
stupňa vzdelávania.
Človek hľadá „úlety“ v drobných radostiach fajčenia, pitia
alkoholu, mobilománie, pestovania PC hier..., nákupoch neužitočností,
ktoré trochu odsunú vnútorné problémy prerastajúcich stresov, ale
neriešia ich. Nerieši sa problém na úrovni zdravého životného štýlu,
priateľstiev a vnútorných ideálov, rodiny, výchovy detí, nastupuje
chaos, beznádej.
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Závislosť na niektorých liekoch na nervovú sústavu spôsobuje
ďalšie zdravotné problémy pečene, ľadvín, srdiečka... A tak predčasne
prichádza menopauza, alebo rôzne chronické problémy počnúc únavou,
depresiou, melanchóliou, apatiou, vysokým krvným tlakom, bolesťami
chrbtice, hlavy...
Takýto ľudia nechcú nikomu ublížiť, chcú byť so všetkými
zadobre, ale akosi bez ideálov a hlbšieho zmyslu života, pretože ich v
škole neučili o skutočnom, živom náboženstve, ako ho žili obyčajní
ľudia viery, ktorí by mohli hľadať inšpiráciu v osobnostiach ako
Mahátma Gándhi, Matka Tereza z Kalkaty, páter Pio, František
s Assissi, Alžbeta Uhorská...
Súčasťou ich života sa stáva
zádumčivosť, uzavretosť, temnota mysle, popletenosť a psychická
nevyrovnanosť – a stále sa zväčšujúca závislosť na liekoch a lekároch.
Stále vyššia závislosť na liekoch a neriešenie zmyslu života človeka
uzatvára do zacyklenej slučky, z ktorej movitejší vypadávajú do
liečební, sanatórií, kúpeľov, tí chudobnejší na záchytku, alebo
protialkoholickú liečebňu.
Po krátkom oddychu, ale pri zotrvaní v starých zlozvykoch sa
zdravotné, psychické, sociálne problémy rýchlo vracajú. Sú to ľudia,
ktorí nastúpia do akéhosi „kolotoča života“, a pre svoju slabosť
a nesformovanú ne-zodpovednosť ich to „vozí“ stále do kolečka.
V symbolike Nového Zákona sú to ľudia, ktorých životný elán –
vnútorné Božie Slovo, prerástlo tŕnie a skutočný život v nich bol
udusený.
Aj tieto vlastnosti si ľudia prinášajú z minulých životov,
pretože dnešní ľudia sa inkarnujú príliš rýchlo. Pri bežnom postupe
človek – ako duchovná duša - po smrti asi tretinu života (trvá to
desaťročia) vyhodnocuje svoj život v tzv. očistci. V dnešných
podmienkach sa však ľudia inkarnujú veľmi rýchlo, takže v tejto
fyzickej dimenzii sú „nerozpustené“ zvyšky energetických tiel z
minulých životov, ktoré robia v zrýchlenom, novom živote nepríjemné
problémy a robia život stresujúco chaotickým.
Konkrétne príčiny je možné vystopovať nielen v oblasti
priameho postihnutia mozgu, ale aj v blokácii určitej, individuálne
odlišnej oblasti chrbtice (časté sú bloky krížovej kosti, alebo oblasti
medzi lopatkami), ktoré sú prepojené na jednotlivé poddimenzie.
Ideálne sa odporúča pracovať so všetkými štyrmi
poddimenziami 3.1, 3.2, 3.4, 3.6.
S pokorou prizvite Boha,
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archanjelov, anjela strážcu ako osobného priateľa a ochrancu do svojho
života, prílišnú pýchu a sebavedomie nahraďte pokorou, dialógom s
okolím, láskavou chápavosťou voči slabostiam a chybám svojim aj
ostatných a osvojením si životného štýlu radostného kresťana žijúceho
v službe šírenia Kráľovstva Nebeského...
Je to veľká výzva, urobiť vo svojom živote také radikálne
zmeny. Odporúča sa tieto zmeny začať na úrovni predstavivosti.
Postupne začnite len drobné, ale trvalé, systémové zmeny
zapracovávať do života. Už po prvých statočných, odvážnych
krokoch pocítite jemnú oporu anjelov a Ducha Svätého, ktorých
pomoc sa bude stále zväčšovať s úlohami, pre ktoré sa rozhodnete
vo svojom živote. Po prvom zhoršení (spätný ráz) sa súčasne bude
upravovať aj vaše zdravie. Bez týchto zmien však vo svojom
budúcom živote môžete očakávať len zlyhávanie a temno bezmocnosti.
Naopak, keď sa rozhodnete pre život v svetle milosrdnej ceste s
Kristom, otvoríte sa pomoci vašich sprievodcov a priateľov, anjelov
z „druhej strany“...
Zo začiatku počítajte s týmto spätným rázom, kedy sa
zvýrazňuje vplyv toxicity a ťažkosti pri jej uvoľňovaní. Neskôr sa
dostavujú náznaky problémov a pokušenia... Nie je to jednoduchá
cesta. Ale už prestávate padať, zastavujete pád a postupne dávate
Pánovi možnosť „vytlačiť vás“ smerom dohora. To je hlavná
výhoda kresťanstva, pomoc Pána a všetkých tých, ktorí išli pred
vami.
Liečenie Jeden z najuznávanejších diagnostikov a liečiteľov E.
Cayce (93% úspešnosť liečenia) navrhoval liečenie tromi cestami:
mokrými elektro článkami s roztokom zlata, masážami a diétou. .
Neodporúčal priamy príjem zlata orálne, či injekciami, pretože telo ho
v tejto forme neprijme. Preto bol navrhnutý prístroj tzv. mokrého
článku, ako slabá batéria zložená z dvoch pólov. Kábel vedúci z
jedného pólu sa ponorí do roztoku chloridu zlata a potom priloží na
telo. Liečba sa prevádza 30 – 60 min. každý deň, najlepšie pred spaním
do zlepšenia zdravotného stavu. Každých 30 dní sa dopĺňa / mení nový
roztok.
Edgar Cayce identifikoval príčinu sklerózy multiplex v poruche
hormonálneho systému, ktorý pramení v zlom odbúravaní jedov, v
dlhodobo nastavenej zlej výžive a oslabenej vibrácie a obsahu zlata v
tkanivách. Je dôležité vnímať zlato na duchovnej úrovni ako symbol
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zbožného života otvoreného radosti, optimizmu a nezištnej službe
druhým. Opak ako príčiny chorôb vidíme na biopoliach utvorených
vyššie uvedenými životmi vyladenými na poddimenzie 3.1, 3.2, 3.4, 3.6
spočívajúceho v ateistickej ignorancii.
„Civilizačný“ problém narušeného metabolizmu súvisí ako s
tráviacou schopnosťou človeka, tak aj so schopnosťou zlato prijímať a
asimilovať, čo môže súvisieť z preberania rodinných zlozvykov v
oblasti životného štýlu, jesť ťažké, smažené jedlá, plesniviny, málo
čerstvej zeleniny, zlý pitný režim.... Pri prehľade štatistiky liečených
pacientov kritickými orgánmi bola najčastejšie oslabená činnosť pečene
a žlčníka. Podľa alternatívnej medicíny pečeň a ľadviny majú na
starosti energetické zásobovanie celého organizmu a primárne
nervovej sústavy. Očistenie týchto orgánov metabolizmu je preto veľmi
dôležité.
Edgar Cayce navrhuje spôsob a prístroj, ako zlepšiť vibrácie a
chýbajúce zlato v prijateľnej forme do chorého organizmu dostať.
„Normálny“ človek s „normálnou“ stravou si zahltí telo jedmi, ktoré
ďalším prijímaním liekov toxicitu aj aciditu tela ešte viac zhoršia.
Toxicita nervového systému má za následok zhoršenie činnosti a
odumieranie, alebo premenlivú „čistotu“ nervovej sústavy a tak
kolísanie stavu LEPŠIE / HORŠIE. Nedostatočná hormonálna výživa
nervovej sústavy má za následok úbytok ako bielej, tak aj sivej
nervovej hmoty, ktorá môže byť nevratná. Riešenie je poruke
okamžité, avšak dlhotrvajúce vo forme zmeny stravy (zlikvidovať
smaženiny, údeniny), zlepšenie pitného režimu (dostatok tekutín,
hlavne čistej vody alebo liečivých čajov), detoxikačné cviky
(vreteno v stoji a v ľahu), zmena životného štýlu, hlavne spôsobu
myslenia a preduchovnenie vnímania a života človeka.
Taktiež dlhodobý príjem jódu, napríklad prostredníctvom
morských rýb, alebo morských rias (KELP), zlepší činnosť
všetkých endokrinných žliaz a vytvorí podmienky prevencie aj
liečenia.
V rámci životného štýlu a výživy sa musia urobiť radikálne
kroky k zbaveniu sa nadmerného požívania vyprážaných jedál,
živočíšnych tukov a nastavenie príjmu nenasýtených mastných kyselín
(ľanové, slnečnicové, mandľové semiačka). Dôležité je zvýšenie
podielu zeleniny a ovocia, najlepšie z regiónu, v ktorom pacient žije,
predovšetkým listovej a nadzemnej časti. Stravu je dôležité dopĺňať o
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stopové prvky jód, horčík, vápnik, vitamíny C, D, B - komplex.
Najlepšie vo forme smoothies na báze oranžovej, červenej zeleniny a
listovým chlorofilom.
O pravidelnom pohybe najlepšie v prírode, v parku, spojenom s
prekysličením organizmu sme už hovorili. Patrí k tomu aj zriecť sa
„príliš mäkkého sedenia“ a zníženia sledovania TV na minimum a
osvojenie si práce s krížovkami, sudoku, hraním spoločenských hier...
Pravidelný spánok po 22.hod. je nutnosť. Ideálne by mal byť
spánok po večernej analýze denného diania a ochrannej modlitbe pred
zaspaním. Najzdravší spánok je medzi 20. a 5.hodinou ráno, kedy sa
človek optimálne vylaďuje na kozmické energie, pohyb slnka a hlbokú
regeneráciu tkanív aj orgánov.
Masáž zozačiatku častejšie oslabených orgánov sa uskutočňuje
kruhovými pohybmi, predovšetkým olejmi, ktoré majú svoju výživovú
funkciu. Nie je jedno, aké je zloženie masážneho oleja. E. Cayce
odporúčal napríklad zloženie 80g olivového oleja, 60g oleja
podzemnice olejnej, 8g lanolínu.
Psyhohygiena – Najťažšie liečenie sa týka ľudí, ktorý svojimi
predošlými životami uškodili a poznačili svojou ateistickou
demagógiou (učitelia, politici, funkcionári...) mnoho ľudí, národy alebo
aj generácie. Prosba Najvyššieho o odpustenie, pokora, pokánie,
vegetariánstvo až vegánstvo, môžu napomôcť liečeniu, ale
vyliečenie môže trvaťť desaťročia, alebo aj niekoľko budúcich životov
a ťažké zaťaženie potomkov. Duchovná prax ukazuje, že veľmi
napomáha hlboké obrátenie a osobné svedectvo v rôznych druhoch
médií, v tlači, v rozhlase, kresťanských médiach, alebo na
charitatívnych podujatiach našich aj zahraničných. Ideálne je napísať
svoje poznatky a skúsenosti, ponúknuť ich novinám, časopisom,
komunite, ktoré môžu pomôcť hoc len jedinému človeku vidieť svet
jasnejšie a nádejnejšie v Božích lúčoch.
V závere kapitoly sa môžeme pýtať, ako organizmus môže
bojovať sám proti sebe? Moderné výskumy síce hovoria o bacile
zodpovednom za tieto choroby, ale tieto baktérie majú temer všetci
ľudia, ale problémy majú len niektorí – teda tí, ktorí svojimi
vnútornými vibráciami „srdca“ ich „zobúdzajú“ k životu.
Aj keď moderná medicína dnes pozná mnoho tzv. auto
imunitných chorôb, táto otázka je zle postavená. Skutočné Ja človeka
je duchovné Ja, Jungovské Nadja, jeho biopole. Človek, ktorý sa
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stotožňuje s materiálnym telom sa sám zablokuje - programuje svoje
biopole proti zákonom Vesmíru, proti harmonickým, uzdravujúcim
procesom - zákonom prírody a prirodzenému vývoju človeka. Hlboké a
úplné preprogramovanie biopola človeka do prirodzenej hierarchie
hodnôt, kde Boh a duchovná duša človeka majú primárne miesto v
živote, dáva plynutiu ozdravných energií správny smer. Nejedná sa teda
len o získanie novej informácie, ale o hlboké prekopanie celej
podstaty človeka, ktoré prekvapivo môže u mnohých starších ľudí ísť
ľahšie.
Uzdravujúci proces môže trvať nejaký čas. Pre odblokovanie
negatívnych energií, ktoré sa „zažrali“ do tkanív a orgánov, sa
odporúčajú všetky vyššie uvedené očistné aj posilňujúce techniky na
úrovni fyzickej, psychickej, sociálnej, spirituálnej robiť viackrát denne,
týždne, mesiace, roky. Povzbudením by malo byť poznanie, že k
obnove všetkých buniek všetkých orgánov dochádza každých 7
rokov. Takže pri plnom nasadení je pri milosrdenstve Božom, o ktoré
je treba každému vždy prosiť, možné dosiahnuť výrazne lepšiu zmenu
už po niekoľkých dňoch, u niekoho mesiacoch, ale po cca 7-8 rokoch sa
dostavuje všestranný pokrok v celom okolí postihnutých aj ozdravných
vyhliadok rodiny.
Nesúdiť, aby ste neboli súdení je poznatok Biblie, ktorý je
dobré vždy mať na pamäti. Veľmi vysoké duchovné bytosti sa
inkarnujú v týchto ťažkých časoch, aby „prebrali karmu“ svojich
blížnych, alebo aby si osvojili stavy, ktoré s chorobami CNS súvisia.
Preto dôrazne upozorňujem, aby ste sa vyhli akémukoľvek
posudzovaniu či výsmechu toho, či tamtoho, pretože tieto tajuplné
veci sú viditeľné len Bohu a jeho „špeciálnym jednotkám“ karmickým majstrom. Za akýkoľvek výsmech sú totiž poriadne
bolestivé „pálky“ - tresty, ktoré niekedy prichádzajú okamžite ako na
kritika, tak aj na jeho blízkych. Toto nehovorím len tak, ale z overenej
praxe. Hospodin ochraňuje svojich maličkých a preto odporúčam
najvyššiu opatrnosť a pokoru pred Božou Spravodlivosťou. Udiera totiž
mimo akékoľvek vplyvy a rytmy, ktoré bežné karmické prípady
spúšťajú.
Použitie článku pre príbuzných v prevencii, v pokročilom stave, aj
„na diaľku“ Často krát poznatky, vedomosti a informácie prichádzajú
neskoro a postup roztrúsenej sklerózy (SM), Alzheimerovej choroby, či
iných ne-mocných stavov CNS je taký vážny, že pacient je „mimo“
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bežného praktického života. Má zníženú pohyblivosť, nepoznáva,
nechápe, nerozumie... a už vôbec sa nedá očakávať, že by mohol niečo
čítať. Aj v tomto prípade je možné pomôcť sebe aj príbuznému /
blízkemu človeku a zlepšiť stav, aj keď liečenie je zvyčajne náročný,
dlhodobý proces.
Môžete pacientovi čítať tento článok, alebo jeho dôležité
časti, alebo krátky úryvok Nového Zákona, pretože duchovná duša je
vždy zdravá a otvorená pre okamžitú výzvu pri úprimnej modlitbe a
oslovení. Ochoreli len niektoré štruktúry materiálneho tela, subtílna
duša sa môže pohybovať podľa iných, slobodnejších zákonov. Duša
nepozná žiadnu materiálnu prekážku.
Takto môžete „liečiť“ chorého aj na diaľku, keď napríklad vo
večerných hodinách, alebo aj niekoľkokrát denne (napríklad v 6
hodinových intervaloch ráno, na poludnie a večer) mu niektoré dôležité
pravdy budete čítať, láskavo a s radosťou prezentovať ich pravdivú,
osviežujúcu podstatu. Opakujem dôležité pravidlo, pomocou druhým
budete pomáhať rovnako sebe, ako svojim blížnym. Pravda vždy
oslobodzuje, z útrap, obáv, problémov, nepriateľstva, či zášti...
Odporúča sa nasledovný postup. Po úvodnej modlitbe k
Pánovi s prosbou o pomoc, fyzicky si predstavíte danú osobu, oslovte
ju menom a pripomeňte si jestvujúce bydlisko chorého. Ponúknite mu,
či si chce vypočuť niečo, čo mu môže pomôcť vyliečiť sa z jeho
utrpenia. Môžete vyzvať aj chorého k jednoduchej modlitbe o
požehnanie a uzdravenie.
Zmena k lepšiemu môže byť okamžitá, ale aj dlhodobo
nepatrná. Záleží od pripravenosti chorého pozerať sa na svet novými
očami, zmeniť svoj hodnotový rebríček. Výnimočný efekt sa však
dostaví predovšetkým v oblasti neopakovať tie isté chyby v budúcom
živote, alebo aj zlepšiť vlastné dispozície pre výhľady osobného
plnohodnotného zdravia, spokojnosti a terajšieho aj budúceho šťastia.
Vlastný život získava iné rozmery, nové príležitosti a netušenú hĺbku.
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3.2 Požiare. Trávenie.
Choroby žalúdka, pečene, žlče.
Archetypy biopola: Filozofia,
ktorá popiera Boha a Nebeské zákony.
Severný vietor. Požiare. Žalúdočné
problémy, choroby pečene a žlčníka.
Ohňový živel. Planéta Mars a znamenie
Barana na vyššej frekvencii.
Politická / personálna historiografia: Požiare v tejto oblasti
nie sú „živelné“ lesné a stepné požiare, týkajú sa viac budov
a zariadení ľudí. Denne vznikajú požiare osobných aut, domov,
bytoviek, alebo tovární. Deštrukcia biopolí je pod vplyvom tzv.
teoretikov filozofie, histórie, ekonómie... Vplyv, ako sme hovorili
v predošlej kapitole, môže byť veľmi veľký, pretože ich zásadné teórie
prostredníctvom politických a ekonomických elít častokrát slúžia pre
politické smerovanie a ideológie celých krajín.
Sú tu samozrejme rôzne parciálne smery, ktoré ovplyvňujú
pomocou filozofických článkov, referátov a prác rôznych súčasníkov,
alebo aj študentov univerzít, kde tieto „filozofické kapacity“
prednášajú. Vždy sa však vyskytujú zásadné filozofické, alebo aj
umelecké diela a autori, ktorí výrazne smerujú myslenie spoločnosti,
média a politikov.
Energetická analýza osobných vlastností: Politická,
manažérska, finančná „horná“ trieda má častokrát blízke univerzitné
zázemie. Pravdivosť týchto teórií je častokrát veľmi obmedzená a čas
pôsobenia týchto „učencov“ môže byť len dočasný. Takáto
formotvorná teória je uznávaná niekoľko rokov, alebo desaťročí, kým
nenadobudne prevahu ďalšia „super teória“. Logika týchto „učencov“
sa opiera zväčša o dočasné historické, filozofické, prírodovedecké,
technické, alebo aj umelecké poznatky, ktoré sa dnes menia aj
niekoľkokrát do roka. Jedná sa o historické, archeologické,
prírodovedecké poznatky a filozofické názory opierajúce sa o súčasnú
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vedu a teda o pomerne malú zväčša „materialistickú“ pravdu malej
skupiny ľudí.
Filozofické ateistické koncepcie vyplývajú z mimoriadne
silného egoizmu tvorcov, ktoré si svojou „originalitou“ a rigoróznosťou
získavajú uznanie práve svojou tvrdou originálnou neústupnosťou.
V skutočnosti tým, že sa neopierajú o širšie pravdivé vzťahy
a zákonitosti, tieto filozofie sú čistá teória bez aplikačných výstupov
a bez využitia. Poznanie nie je použiteľné ani pre vedu o poznaní, ani
pre prírodovedné, psychologické, či sociálne použitie a je teda nanič.
Dokonca takéto „hluché“ poznanie je zlé, pretože viaže ľudskú
energiu ďalších generácií úplne hlúpym smerom a pripravuje študentov
aj spoločnosť o čas, peniaze a energiu, ktoré sa určite dajú lepšie
zhodnotiť, ako študovať hlúposti.
Tieto „nalinkované“ názory potom slúžia obmedzenej
riešiteľnosti problémov, ktoré si vyžadujú stále originálnejší a novší
spôsob prístupu.
Prázdne rozumovanie nepozná ľudské vlastnosti ako je nezištné
priateľstvo, láska, šťastie pre druhých, vzájomná pomoc, charita ako
nosná idea spoločnosti, alebo obeť. Takáto filozofia usiluje o
sebestačnosť a je zahľadená do „zrkadla“ svojho egoizmu. Prázdne
myslenie sa uzatvára stále v cykloch do seba zdôvodňovania, seba
vysvetľovania a vedie ku vyčerpanosti a nakoniec ku otupenosti...
Citová oblasť takýchto ľudí je temer úplne vymazaná, takže sú pre
svoje okolie nepríjemne chladní, suroví, alebo až krutí, tieto vlastnosti
však prefíkane skrývajú pod maskou dobrosrdečnosti a tvorenia
verejného imidžu.
Egoizmus a tvrdohlavosť takejto „filozofickej kapacity“
svetového vedeckého formátu však nedovolí, aby prijal iné
myšlienkové vzorce a štruktúry vnímania, ako sú jeho vlastné.
Klimatické dôsledky sú minimálne / krízové prejavy:
Požiare iniciované z tejto dimenzie sa spájajú so severným vetrom. Sú
to požiare zakladané podvedome, alebo aj vedome, na základe
„vypaľovania suchej jarnej trávy“, zahodenia nedohorku cigarety, alebo
neuhaseného ohňa v prírode, či nevypnutého variča, skratu prístroja,
nedbanlivosti zaobchádzania s benzínom, plynom a rôznymi horľavými
látkami.
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Môžu to byť taktiež činy zlovôle priamo zločinným
iniciátorom, alebo na základe príkazu, či „objednávky“ s cieľom
poškodiť, zničiť, odstrániť konkurenciu...
Rozširovanie typických chorôb a problémov: Problémy
trávenia patria dnes ku veľmi rozšíreným chorobám. Zlé stravovacie
návyky z detstva a vznik problémov s tráviacim traktom – žalúdok,
pankreas, pečeň, žlčník má dnes skoro každý človek, žiaľ už v pomerne
mladom veku.
Naša civilizácia „hojnosti“ vedie ku nadbytku konzumácie
rôznych typov sladkostí, bieleho pečiva, obrovského výberu konzerv,
údenín, mliečnych výrobkov a cestovín – všetko chemizovaných,
zafarbených, stabilizovaných, s umelými prísadami a vitamínmi..., ale
bez života.
Celoročne dostupné ovocie a zelenina obsahuje vysoký obsah
dusičnanov a rôznych stabilizačných prípravkov, aby sa dostali
k zákazníkovi „čerstvé“ a pekné... Taktiež stále zložitejšia príprava
vyprážaním, pečením, dusením... s rôznymi koreniami a obrovské
množstvo chémiou nadopovanými nápojmi sú veľmi rôznorodý a
trávenie človeka zaťažkávajúci sortiment jedál a nápojov. Alkohol,
fajčenie, príliš časté „kávičkovanie“ len zhoršujú záťaž metabolizmu.
Telo človeka vydrží veľmi veľa, pokiaľ je vystavené nielen
umelým, ale aj zdravým podnetom – pohybu na čerstvom vzduchu,
častokrát vetrané neprašné prostredie, primerané pozeranie televízie,
dobrý spánok... Ale aj v tejto oblasti je len málo ľudí, ktorí si dávajú
pozor na správne, harmonické prostredie, pohyb a dobrý režim dňa.
Problémy s tráviacim aparátom, žalúdkom, pankreasom,
pečeňou... ktoré sú takto ťažko a systematicky desaťročia skúšané, sú
nutným dôsledkom väčšiny „civilizovaného“ ľudstva. Cukrovka,
problémy s trávením, nafukovanie, žalúdočné vredy, pankreatitída,
problémy so žlčníkom, žlčníkové kamene, prílišná kyslosť žalúdka,
rôzne zápaly slizníc...
Niektoré prejavy chorôb prechádzajú do chronicity a môžu byť
aj smrteľné.
Náprava: Typických „vedátorov“ čistého rozumového typu je
veľmi málo. Sú to však všade prítomní intelektuáli univerzitného typu,
vedci rôznych ústavov, z ktorých sa gradujú mnohí akademickí
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funkcionári, alebo aj stredoškolskí profesori a učitelia základných škôl,
ktorí majú veľmi silný vplyv na formuláciu svetového názoru mladých
ľudí a spoločnosti.
Obzvlášť pri dnešnom „chladnom“ vedeckom spôsobe
vzdelávania vedia takýto ľudia spôsobiť ťažké škody na psychike
študentov a žiakov a zdeformovať aj niekoľko generácií mladých ľudí.
Je dôležité rozvíjať nielen rozumové schopnosti, ale taktiež aj
citové, umelecké, etické, náboženské vlastnosti... Rozvíjať krehkú dušu
mladého človeka, aby školy nevychovávali chladných cynikov mimo
sociálny a plnohodnotný život je najdôležitejšie formovanie budúcej
spoločnosti. Preto aj matky a učitelia majú byť najviac hodnotení
občania každého štátu, pretože tu vzniká kvalita spoločnosti.
Jednou z častých a rizikových podnetov pre konečné zlyhanie
výučby sú študijné osnovy, kde sa práve tento rozumový typ učiteľov
prejaví naplno. Dakedy to ani nie je plánované, ale prinesie to
jednostranná príprava života a obmedzený typ vedenia a vzdelania
tvorcov osnov.
Tieto celoštátne záväzné osnovy vyprodukujú ľudia, ktorí
v živote neboli v reálnej praxi a nemajú pojem o uplatnení mnohých
vedomostí a ich vplyve na psychiku a sociálny život detí. Samotný
charakter takéhoto učiva sa potom len veľmi ťažko dá ovplyvniť
učiteľmi „v teréne“ – vo výučbovom procese.
Učebné osnovy majú vychádzať z osobnosti dieťaťa, žiaka,
študenta, nie z predstáv o vedomostiach, ktoré sú úplne mimo realitu.
Základná zásada pri tvorbe osnov je, že škola má tvoriť človeka
umelecky, psychicky, sociálne a rodinne vyspelého, zodpovedného,
túžiaceho po sebauplatnení – sebarealizácii, ktorý sa chce so životom
„pobiť“ a vyhrávať.
V súčasnosti
školstvo
produkuje
zväčša
neduživé,
vedomosťami nabité, ale unavené deti, ktoré prišli o všetky ilúzie
a chuť po neznámom a dobrodružnom svete poznania.
Mala by platiť zásada: Menej je viac. Radšej naučiť
ale poriadne a zážitkovým učením. Školy by mali „tvoriť“
dobrého, tvorivého a zodpovedného človeka. V tejto oblasti je
sa inšpirovať tzv. waldorfským (Európa) alebo slobodným
školstvom, ktoré deťom poskytuje radosť zo vzdelávania,
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menej,
hlavne
možné
(USA)
radosť

postupného zažívania a prežívania svojho detstva a mladosti v pravej
miere, v dobrom čase, v správnom veku.
Pokiaľ si chce človek vyliečiť problémy s trávením z
„celostného“ pohľadu, t.j. vyliečiť aj jemné energetické biopole, kde sú
najčastejšie všetky príčiny chorôb, mal by zharmonizovať aj spôsob
myslenia a cítenia. Tzv. povrchné, „klebetiace“ myslenie postupne
pretransformovať na ušľachtilé myslenie, ktoré je potrebné plne dostať
pod kontrolu vedomia a svedomia.

3.3 Fatamorgány. Pohlavné choroby.
Ťažké pôrody
Archetypy biopola: Nemravnosť,
pôžitkárstvo, nevera. Východný vietor.
Pohlavné choroby, nachladnutia, ťažké
pôrody.
Alkoholizmus.
Fatamorgány.
Planéta Saturn v znamení Váhy. Vzdušný
živel.
Politická / personálna historiografia:
Dnešný život pre mnohých ľudí pripomína nafúknutú bublinu –
fatamorgánu, ktorá je čistý klam a pozlátko. Život vyrastený a žitý
z nesprávnych informácií sa orientuje na pomýlené idoly a dostáva sa
akosi „tesne vedľa“. Akoby človek namiesto do autobusu sadol na
lavičku pri autobusovej zastávke.
Celebrity a známe osobnosti vždy fascinovali „obyčajných“
ľudí. Či to bol kráľ s dvorom, šľachta, zemianstvo, alebo skladatelia a
umelecké osobnosti. V dnešných časoch, viac ako kedykoľvek
v histórii, sa rôzne herečky, herci, speváčky, speváci, politici, režiséri,
producenti, rôzni umelci, ľudia s titulmi aj bez titulov, ale hlavne
s veľkými majetkami snažili upútať originalitou – či už oblečením,
šperkmi, obuvou, správaním sa, honosným bývaním, zbierkami...
V skutočnosti sa zväčša jednalo a stále jedná o „pozlátko“,
pretože skutočné životné hodnoty sú úplne inde. Stará pravda „chlieb
a hry“ bude platiť ešte veľmi dlho.
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Najlepšie to „pozlátko“ vidieť na životoch malých
„hviezdičiek“, ktoré chvíľočku „zažiarili“ na nebi popularity, obliekali
sa do značkového oblečenia, pohybovali sa v „lepšej“ spoločnosti, ale
keď zmizli peniaze častokrát okradnutím, podvodom, machináciami,
nezostalo im nič, v tom horšom prípade zhumpľované telo, drogové
návyky a strata ilúzií. Alebo výkonní športovci, ktorí v čase slávy plnili
titulky novín. Pri zodretom fyzickom tele poznačení chorobami
z preťažovania svalov a srdcovo- cievnej sústavy, zomierajú
v zabudnutí a chudobe.
Energetická analýza osobných vlastností: Biopole ľudí
žijúcich v sláve, vo veľkom bohatstve a blahobyte je sprevádzané
zväčša ľahostajnosťou a ľahtikárstvom. Dôležité sa pre nich stalo
bankové konto, luxusné sídlo, právnické kľučky, ľahké a bezpracné
investovanie, hazard, tvorba imidžu a spôsob seba prezentácie
šokujúcej okolie.
Nadbytok majetku, drahé šperky, luxusné autá, parfémy, drahé
umelecké diela a mnoho ďalších vecí tvorí „vonkajšiu“ kulisu, ktorá
pôsobí ako tzv. Potemkinove dediny, ktoré zakrývajú prázdnotu –
citovú, vedomostnú, morálnu...
Pre život takýchto ľudí sú dôležité rôzne party, večierky, plesy
a iné spoločenské príležitosti, kde alebo predvádzajú svoje vlastné
bohatstvo, alebo obdivujú bohatstvo druhých a navzájom si závidia.
Sebectvo, ohováranie, pýcha, osočovanie, závisť, klebetenie,
nemravnosť, pôžitkárstvo a nevera sú bežnou súčasťou životného štýlu
týchto celebrít.
Manželská vernosť, čistota srdca a mysle, váženie si cnosti,
statočnej práce, otvorenej pravdy a spravodlivého vnímania sveta sú pre
nich neznáme pojmy, z ktorých sa vysmievajú. Prepych na všetkých
úrovniach od najbežnejších praktických vecí až po špeciálne, luxusné
dovolenky sú potom dôležitými témami, ktorými sa navzájom ohurujú.
Žijú pre tvorenie imidžu, snažia sa zapôsobiť a vytvárať
spoločenské zdanie, žijú zvykmi svojej „vyššej“ triedy a týmto
povrchným javom sú schopní obetovať dôležité hodnoty svojho života,
obetovať šťastie detí, harmóniu rodiny.
Stále sa objavujúca nuda je zaháňaná rôznymi „hračkami“
a módnymi taľafatkami, ktoré ich chvíľu bavia, ale potom sa opäť
objaví nuda, ktorú treba zahnať novým módnym výstrelkom. Môžu to
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byť aj drobné, alebo väčšie ekologické, zberateľské aktivity, alebo aj
„charitné“ podujatia ako činnosť „lepšej“ spoločnosti, kde to patrí do
spoločenského bontónu.
Zlé návyky a príklady z detstva, nedostatok sebakontroly
a nadbytok peňazí častokrát vedie ku závislosti na alkohole a drogách.
Pitie alkoholu pri každej príležitosti sa stáva zlozvykom, ktorý končí
opakovane v liečebniach. Smrť zapríčinená drogami, alkoholom, alebo
aj následkami pohlavných chorôb, ktoré dnes nadobúdajú stále
agresívnejší charakter (HIV, ebola...) sú vykúpením ich prázdneho
života mydlovej bubliny.
Náboženstvo takýchto ľudí je len povrchné, patrí ku správaniu
sa svojej „triedy“, častokrát módne (potom prechádzajú z jedného do
druhého „vyznania“), a náboženské obrady slúžia predovšetkým na
prezentáciu ich rób, šperkov, áut... Ich modlitba, pretože občas sa vedia
aj pomodliť, spočíva hlavne v „daj, aby som mal / mala viac, ako tamtí
druhí“.
Počet celebrít možno ani nie je taký veľký, ako počet ľudí, ktorí
ich obdivujú, pravidelne pozerajú v televízii, alebo čítajú o nich v tlači
a špeciálnych časopisoch – dopad na biopole Zeme môže byť obrovský.
Aj keď sa to nezdá, ale keď nejaká žena, alebo aj muž, trávi
denne pol hodinu pri sledovaní svojho obľúbeného programu, do
priestoru biopola Zeme je „vygenerované“ obrovské kvantum
negatívnej energie.
Zdravý životný štýl sa vytvára v detstve veľmi ľahko. Ale
rovnako ľahko sa pri nápore hlúpych informácií, zlých príkladov a pod
vplyvom nevhodných známostí a „priateľov“ stratí.
Mladí ľudia nemajú priestor pre žitie a pestovanie „trvalých“
hodnôt. Tento časový priestor nie je ani v televízii, ani v priestoroch
miest. Dnešné slovenské mestá a dediny majú jediné zariadenie pre
trávenie voľného času – reštaurácie a krčmy. Česť výnimkám.
Obzvlášť v konzumnom a svetskom prostredí povrchných
filmov, nezdravej romantiky, alebo pod vplyvom kriminálne
smerovanej „ulice“, ktorá dnes nahrádza zdravo vedenú rodinu, sa
mladí ľudia dostávajú do situácií predčasného alkoholizovania,
fajčenia, príležitostného brania drog... pestovania seba podceňovania,
ohovárania a závisti.

172

Klimatické dôsledky a vplyvy na počasie: Ťažké, sparné
a dusné počasie, dlhodobé suchá. Obloha zatiahnutá temnými mrakmi,
z ktorých nespadne ani kvapka dažďa. Ťažký vzduch a bezveterné
počasie vytvára podmienky pre tzv. fatamorgánu (falošný, zrkadlový
odraz), ktorá sa môže tvoriť na viacerých úrovniach – obrazovej,
zvukovej, alebo aj pachovej.
Rozširovanie typických chorôb a problémov: Spolu s tzv.
„moderným životom“, pre ktorý je charakteristická nemravnosť
a nevera, sa vyskytuje veľké množstvo pohlavných chorôb, ktorých
následkom častokrát vzniká neplodnosť. Vredové, plesňové, vírusové
ochorenia, ale aj hepatitída typu B a C sú následky ľahkomyseľnosti
a túžby po „dobrodružstve“, ktorými sú dnes naplnené všetky televízne
programy a filmy a deštrukčne pôsobia a ničia mladé životy. Začína to
príležitostným alkoholizmom, braním „ľahkých“ drog a životy mladých
ľudí sú v troskách. Dôsledok je zväčša aj na život celej rodiny, pretože
spolu s alkoholizmom a drogami začína drobná alebo aj ťažšia
kriminalita, krádeže...
Náprava: Vraciame sa vždy a znovu k téme dobrej rodiny. Tu
má dieťa na príklade dobrej autority rodičov zobrať základnú životnú
orientáciu prirodzenej vernosti a spoľahlivej láskavosti a úcte vo
všetkých obdobiach života – v dobrom aj v zlom. Samozrejme s tým
súvisia aj vzory v okolí – susedia, blízki aj vzdialení príbuzní, príklad
učiteľov v škole, príklad veľkých životných vzorov..., ktoré
sprevádzajú život každého dospievajúceho.
Ako rodinné prostredie, tak aj škola a hlavne priestor voľného
času by mali byť zamerané na bezpečné podnety pre zdravý vývoj detí.
Pre dospievania mladých ľudí by spoločnosť mala vytvoriť kluby pre
mladých orientované do rozmanitých záujmových činností, ktoré by
mali fungovať bezplatne nielen v popoludňajších, ale hlavne večerných
a nočných hodinách. Môže tu vzniknúť dôležitá sieť služieb mladých,
ktorá by sa mohla ideálne spojiť so skautským hnutím, čo by umožnilo
výrazne urýchliť aj zjednodušiť ich zakladanie aj fungovanie.
Dnešné školy svojim tvrdým zameraním na rozumovú
orientáciu IQ robia príliš jednostranný tlak, ktorý mladí ľudia chcú
„vyrovnávať“ náhradným citovým životom – stretnutie s partiou
násťročných, kde „fľaška“ sa stáva zvykom. V spoločnosti chýbajú
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správne, podnetné tvorivé, umelecké, športové a prírodné inštitúcie, kde
by naozaj mohli mladí objavovať a realizovať svoje jedinečné talenty.
Kvôli slepému egoizmu rozumu nevidíme problémy, nevieme
hľadať nové cesty a dôsledok je enormný nárast alkoholizmu
a kriminality mladistvých..., ale aj nezamestnanosť.
Je dôležité, aby spoločnosť trvala na likvidácii lacných
zábavných seriálov plných erotickej špiny a intrigánstva. Aby sa
vytvárali hodnotné programy, alebo začali vo väčšom pestovať zdraviu
prospešné skautské aktivity s dobrými športovými hrami, praktickými
poznávacími zážitkami, napríklad dramatizáciou, kreslením,
maľovaním..., a vybudovali sa kluby pre mladých...
V stredoškolskom období by mali mať študenti časovo
a umelecky, psychicky, mentálne náročné programy, ktoré by
všestranne rozvíjali ako ich správny tvorivý rozmer, tak aj orientovanie
na fyzické aktivity – stolný tenis, squash, basketbal, nohejbal, floorbal,
futbal na malé bránky, malý golf...
Je odporúčané vrátiť životné hodnoty do náboženského
vnímania sveta, v ktorom Boh sa stáva rovnako centrom rodiny, školy,
alebo aj voľno časových aktivít. Tento ústredný motív môže priniesť
nielen mnohé podnety, ale predovšetkým bezpečnú ochranu pre všetky
vekové kategórie detí.
Samozrejme s tým súvisí aj maximálne možná ústretovosť
rodičov pre zabezpečenie a vytvorenie podmienok činností detí, ktoré
dnes vidíme v príkladoch domov Dona Bosca na celom svete, alebo
v skautských oddieloch všetkých kategórií pre chlapcov aj dievčatá
v 150 krajinách sveta.
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3.4

Nehody strojov a zariadení.
Šialenstvo. Zúrivosť.

Archetypy biopola: Pýcha
a domýšľavosť.
Šialenstvo,
zúrivosť.
Západný vietor. Nehody strojov a zariadení.
Planéta Merkúr a znamenie Barana.
Ohnivý živel.
Politická/personálna historiografia:
Domáce násilie na ženách a deťoch, hádky, zúrivosť sa stávajú
súčasťou života všetkých tried občanov. S tým súvisia aj rôzne nehody
autobusov, vlakov, lietadiel, ale aj rôznych domácich a technologických
strojov a zariadení.
Nepríčetná streľba jedincov do okolitých ľudí 2010 (Devínska
Nová Ves, SR), 2011 (Nórsko), do spolužiakov na amerických školách
1999, 2011, 2013, 2014 (USA). Nastraženie výbušnín do vlakov alebo
budov 2002 (Moskva, Rusko), 2004 (Madrid, Španielsko), 2005
(Londýn, UK).
Biopolia tvorené z egoizmu a pýchy z dôležitých
spoločenských, výrobných, obchodných...funkcií a postov niektorých
ľudí, ktoré vyrástli do „nadľudských“ rozmerov. Nadmerná seba
dôležitosť zahŕňa všetky druhy národností, rasy aj rôzne stupne
občanov – od jednoduchých, až po politické či finančné špičky.
Rôzni právnici, politici, aristokrati, novinári, obchodníci, ale aj
občania a sedliaci, ktorí sa pokladajú za niečo viac, za lepších ako sú
ostatní. Ľudia vo svojom egoizme si vyberajú a bazírujú na svojich
osobnom „dôležitom“ pôvode, udalostiach, tituloch, oceneniach,
článkoch, objavoch, alebo právnických prípadoch. Odmietajú vidieť
svoje chyby a zlyhania, alebo dokonca až ťažké hriechy a priestupky
voči spravodlivosti k „obyčajným“ ľuďom a k Božím zákonom.
Patrí sem aj nespravodlivé obohacovanie top manažmentu voči
bežným zamestnancom, ktorá súvisí napríklad s vývozom ľudskej práce
z technicky vyspelých štátov do krajín s nižším zamestnaneckým
ohodnotením.
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Energetická analýza osobných vlastností: Biopolia ľudí
pyšných, ctižiadostivých, egoistických, bezbožných. Štátnici,
prokurátori, sudcovia a právnici hrdí na svoju reputáciu, slávu,
ocenenia, ktorí si získali meno svojou výrečnosťou a znalosťou
zákonov, ale v skutočnosti likvidovali pravdu, spravodlivosť, meno
dobrých ľudí a pre život mnohých drobných ľudí spôsobili nešťastie a
krivdy.
Vedenie firiem, riaditelia, manažéri bánk, majitelia národných
alebo nadnárodných spoločností hrdí na svoje majetky, úspechy, ktorí
odmietajú vidieť nespravodlivosť voči tým „dole“, odmietajú svoje
osobné zlyhania, ekologické a sociálne katastrofy, ktoré za nimi
zostávajú, žijú len pre imidž svojho sebectva, prípadne pre svojich
najbližších (častokrát je to „láska“ k svojim zvieratkám) a nie pre dobro
a prospech všetkých ľudí, komunity.
Tak isto rôzni konštruktéri, programátori (hackeri), alebo aj
rôzni umelci, ale aj obyčajní občania, robotníci alebo úradníci,
samoľúbi a pyšní na svoje „jedinečné a skvelé“ úspechy, žijú v „opare“
svojho egoizmu. Ich každodenný život, vzťahy, ale aj myslenie a reči,
cítenie a všetky aktivity sa stále krútia okolo ich „jedinečnosti“,
nadradenosti a nenahraditeľnosti. Takýto imidž si niekedy tvoria aj
rody, alebo rodiny, kde sa pestuje kult nadradenosti nad plebsom,
jedinečnosti a opovrhnutie ostatnými „obyčajnými“ ľuďmi.
Mocichtiví politici a fanatickí predstavitelia rôznych
organizácií, pre ktorých sa stáva ich život príležitosť lžami, falošným
populizmom, zosmiešňovaním druhých, výsmechom voči všetkému
duchovnému dostať sa do dôležitých štátnych, mocenských pozícií.
Nie z potreby slúžiť a pomáhať, dávať príležitosti pre druhých
a prácu, pomáhať slabým, núdznym a bezmocným, ale na dokazovanie
svojej moci a prevahy si zriaďujú svoj špeciálny tím poradcov,
špeciálnu ochranku a kruh obľúbencov, ktorí chvália každé ich
rozhodnutie. Neznášajú žiadnu kritiku, likvidujú oponentov,
nepočúvajú protivníkov, neuznávajú dialóg a kompromis.
Keď sa takýmto povrchným mocipánom bez skutočnej morálky
a bez náboženských základov dostane do rúk moc, stávajú sa z nich
tvrdí, agresívni, neľudskí a krutí manipulátori verejnej mienky, šírenia
dogmatických náuk, ktorí akúkoľvek inakosť popierajú a prenasledujú.
Stávajú sa zločincami popierajúcimi ľudskú slobodu a v strachu pred
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ich mocou si získavajú mnohých „sympatizantov a priaznivcov“, ktorí
chcú mať podiel na lepšom živote vládnucej kliky.
Pre tento typ ľudí je typická sústavná nervozita, nepokoj, ktorá
môže pri drobných „spúšťačoch“ v okolí, v rodine, alebo v spoločnosti
vybuchnúť do hnevu, agresivity, alebo zúrivosti... Taktiež v prostredí
moci a pretvárky ostatných ľudí sa šíri strach, nedôvera, nervozita,
obavy a neschopnosť žiť vlastnými ideálmi, osobnou slobodou a svojim
životnými pravidlami.
Nervozita a strach môžu prepuknúť do agresivity a zúrivosti
voči slabším, alebo sa uvoľňuje v rôznych „náhodných“ okolnostiach.
Takáto nervozita, alebo obavy sprevádzali vedenie motorových vozidiel
od počiatku ich prevádzky. Stupeň agresivity však dnes u niektorých
ľudí s oslabeným biopoľom dosahuje vrchol, keď bežné nadávanie za
volantom prenikne do agresívneho správania sa vytláčaním iného
vozidla mimo cestnú premávku, alebo aj fyzickým napadnutím
druhých ľudí.
Hospodárske, krízové dôsledky: 20.a 21.storočie má obrovské
množstvo strojov a zariadení a každý rok vznikajú stále nové výrobky,
zariadenia a konštrukcie. Všetky stroje, nech sú to veľké dopravné
alebo výrobné stroje (žeriavy, lokomotívy, lode, lietadlá, lisy, zváračky,
automaty), alebo informačné zariadenia, tlačiarne, alebo rôzne
kuchynské prístroje - umývačky riadu, práčky, kávovary, chladničky...
všetky tieto veľké, alebo aj malé výtvory ľudského intelektu a zručností
majú svoje biopole, podobne ako každý objekt v Kozme.
Svedectvo špičkového neurochirurga (zo zážitku NDE) Dr. E.
Alexandra hovorí o tom, že fyzický svet tvorí len nepatrnú časť sveta
duchovného. A v tomto duchovno – fyzickom svete všetko súvisí so
všetkým.
Mnohým ľuďom sa zdá neuveriteľné, že by napríklad počítač,
alebo auto mohli mať svoje biopole, ale je to tak. Ako vzniká a aké
väzby tu fungujú by malo ukázať podrobné skúmanie a štatistické
výpočty výskytu porúch a prepojenosť zdanlivo neviditeľných, ale skôr
neprebádaných súvislostí.
Pre každý výtvor moderných technológií platí schéma – nápad,
hľadanie optimálnej konštrukcie, vytvorenie modelu (počítačového
alebo 3D z modelového materiálu), výkresová dokumentácia, technický
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a ekonomický výpočet, kalkulácie, výroba, marketing, predaj, na
ktorom sa zúčastňuje team vysokokvalifikovaných osôb.
Samozrejme že filmové animácie o „živých autíčkach“ sú
absolútny nezmysel. Zvážme však, že napríklad u auta sa eviduje jeho
„narodenie“ vo výrobnom závode, pridelenie poznávacej značky na
polícii, život služby a vyradenie, prípadne likvidácia. Smutným faktom
sú výrobcom vyrábané kazivé súčiastky skracujúce životnosť produktu,
ale podobný jav vidíme aj u „majiteľov“ umelých bedrových kĺbov,
alebo umelých protéz zubov ľudí.
Novodobá profesia skúmania havárií lietadiel, lodí, vlakov,
autobusov vykazuje stále vyššie percento výskytu takýchto ťažko
identifikovateľných porúch. Pritom môžeme súčasne povedať, že
dnešné hutnícke, strojnícke, elektrotechnické..., či informačné
technológie sú mimoriadne vyspelé a veľmi prísna kontrola kvality
prebieha na všetkých stupňoch výroby, kompletácie, výstupných testov
aj udržiavacieho servisu.
Rozširovanie typických chorôb a problémov: Nervozita,
nepokoj, rozčuľovanie, agresivita, hnev, zúrivosť... dnes, žiaľ, patria ku
bežným, sústavne sa vyskytujúcim prejavom v rodinách, na ceste do
práce, v práci, pri nákupoch, alebo aj pri rekreácii - jednoducho všade.
Dlhodobá nervozita a mimoriadne sťažené pracovné
podmienky však môžu pri sústavne zaťažovanej nervovej sústave viesť
ku tzv. efektu „vyhorenia“. Tomuto vyhoreniu častokrát predchádzajú
silnejšie stavy nepokoja, rozčuľovanie, u niektorých hnev,
prechádzajúcich do zúrivosti.
Mnohí ľudia pokladajú zmáhajúcu sa nervozitu života za
normálnu. Hovoria, že to je daň moderného života. Lekári neurológovia
a endokrinológovia, ktorí evidujú a liečia prípady silnejších neuróz,
majú preplnené čakárne. V skutočnosti zo stresov a nervozity vzniká aj
väčšina ďalších chorôb – srdcovo cievne, tráviace, ľadvinové poruchy...
S tým samozrejme súvisí aj množstvo liekov na rôzne choroby, pričom
tieto neriešia základnú príčinu: znížiť stres a upokojiť svoj život
zvýšením rezistencie na stres toleranciou, akceptovaním, odpustením,
pokorou, zbožnosťou, humorom.
Náprava: Ľudia nábožensky zmýšľajúci poznajú slová Pána,
ktorý na viacerých miestach upozorňuje, že najdôležitejší ľudia majú
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slúžiť tým najmenším, že prví sa stávajú poslednými. Upozorňuje ľudí,
aby nezaujímali prednostné pozície na hostinách, pretože môžu prísť
spoločensky dôležitejší, ktorým bude treba prepustiť miesto.
Pri poslednej večeri sa Pán Ježiš rozlúčil so svojimi učeníkmi
tak, že im umyl nohy. Navyše ich upozorňoval a nabádal na získavanie
nebeských hodnôt, ktoré nepodliehajú hrdzi a moľom...
Po stáročia sa tieto pravdy hlásali, ale súčasne sa ich význam
ignoroval, zanedbával a tak vidíme akýsi skreslený obraz pôvodného
úmyslu. Možno aj rozpory medzi slovom a skutkami viedli ku stále
novým a novým vetvám pôvodného viniča, takže prestal rodiť plody.
Dnes takto zo zotrvačnosti žijeme nespravodlivý, nepravdivý
a zdanlivý život, ktorého typickým symbolom je povrchnosť,
neúprimnosť, zlyhávanie a nárast civilizačných chorôb.
Výchova k pokore a skromnosti pritom neznamená, že by
človek nemal mať svoje ambície, životné ideály, silu, energiu a odvahu,
aby sa presadil v praktickom živote. Táto pokora a skromnosť
a vďačnosť majú byť sústavne smerované k Bohu a Jeho mieste
v živote ako Otcovi, kde pramení celé bytie Vesmíru i ľudstva.
Keď Pán Ježiš Kristus povedal: „Bezo mňa nemôžete nič
urobiť“ – je to práve o prítomnosti rozumu, obozretnosti, pozornosti,
bdelého vedomia, ktoré majú byť pri každej činnosti používané, keď
človek chce robiť veci zmysluplne, užitočne a bez drahých,
komplikovaných, ťažkých, zbytočných zákrut.
O tom môžu hovoriť napríklad špičkoví programátori, alebo
konštruktéri, ako je treba robiť veci rozumne, pekne, elegantne stručne,
rýchlo a efektívne, predovšetkým však tvorivo – intuitívne a
inšpirujúco (čo znamená v prepojení na Spirit – ducha Pravdy).
Ľudstvo by sa malo vrátiť v hodnotovom rebríčku trochu späť,
prehodnotiť svoj moderný životný štýl a uvedomiť si hodnoty, priority.
Spoločnosť, ktorú dnes žijeme, produkuje násilie, agresivitu,
terorizmus. Nadbytok blahobytu a život bez zodpovednosti k svojej
duchovnej duši a bez zrkadla svedomia, strata zmyslu smerovania
duchovného vývoja ľudstva, je cesta do pekla. Vonkajšia príroda len
zrkadlí vnútorný stav ľudstva.
Takže čo by sme mali obnoviť? Zdravú, láskavú a dobrú
rodinu, ktorá pomáha vychovávať pracovité, láskavé, dobré a jedinečne
nadané deti, ktoré sa tešia zo spoločnosti a vzájomných vzťahov na
báze tolerantného náboženstva a ľudskosti.
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Potrebujeme škôlky a školy, ktoré pomáhajú dieťaťu nájsť
ľudské i osobné kritéria pre šťastný život. Dobré, pružné učebné
osnovy pre všestrannú výchovu tvorivého, zodpovedného, morálneho,
zbožného, radostného a sebavedomého občana.
Kluby mladých, ktoré pomáhajú vytvoriť tvorivé, ale aj
všestranne zamerané a bezpečné prostredie pre trávenie voľného času,
hravé a eticky na výške. Televízne programy, filmy, PC hry... ktoré
rozvíjajú spoločnosť ku vzrastu a blahobytu spoločnosti, nie ku
degradácii ľudských etických hodnôt.
Taktiež každá krajina, ktorá má prosperovať, potrebuje,
sociálne vyspelé zamestnanecké prostredie, dobré živnostenské zákony,
ocenenie práce a úcty pestovateľom poľnohospodárskych plodín
s dobrou a šetrnou finalizáciou produktov.
Vládne a miestne riadiace inštitúcie, ktoré sú priamo
zodpovedné svojim voličom za spravodlivé, všeobecne prospešné,
láskavé a podporujúce mnohorakým spôsobom iniciatívne prostredie
pre všetky generácie.
Čestné, pravdivé a spravodlivé obchody a služby, ktoré dávajú
možnosť rovnako všetkým ako predávať, tak aj kupovať všetky dobré
a užitočné služby aj produkty... za dobrú cenu a výbornú kvalitu.

III.5 Nešťastia na mori, záplavy.
Reumatické choroby.
Archetypy biopola
Falošné
prísahy
a cudzoložstvo.
Juhovýchodný
vietor.
Reumatické
choroby. Záplavy. Nešťastia na mori.
Planéta Mesiac a znamenie Škorpión.
Vodný živel.
Politická / personálna historiografia
Nešťastia na mori dnes každoročne vykazujú havárie tankerov,
morských ropných ťažných zariadení a vedení, alebo aj prípady
utečencov na lodiach, ktorí zomierajú po tisícoch. Sú to aj výletné lode
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1912 (Titanic), 2012 (Concordia), 2014 (trajekt Kórea), dopravné lode
11.11.1913 (254 obetí), 11.-13.11. 3 dopravné lode (57 obetí),
18.11.1958 (Carl D. Bradley, 33 obetí), 29.11.1966 (Daniel J. Morrell,
28 obetí) alebo záhadná, nevyjasnená havária obrovskej dopravnej lode
10.11.1975 (Edmund Fitzgerald, 29 obetí). Búrka Desmod december
2015 (Anglicko, Nórsko) kombinácia účinku s poddimenziou 1.1
zmyselný, konzumne materialistický, pudovo orientovaný život.
Narušenie biopola s dôsledkom katastrofálnych záplav súvisia
aj s kombináciou vplyvov poddimenzií 1.1 a 1.7 v dôsledku hudobnej
oslavy vo Woodstocku (august 1969, USA) s následkami obrovských
hospodárskych škôd a niekoľko stovkami obetí.
Energetická analýza osobných vlastností
V tejto oblasti vibrácií biopola je ukázané, aké dôležité miesto
má pravda, alebo plnohodnotná informácia, v živote človeka a ľudstva.
Všetci ľudia hovoria o potrebe pravdivej reči, pravdivej informácii, ale
len málo ľudí dokáže byť pravdivý tak, ako to kázal Pán Ježiš, keď
hovoril: „Nech vaša reč je áno, alebo nie! Čo je mimo toho, to
pochádza od diabla.“ S tým úzko súvisí nielen pravdivosť slova,
informácie, ale aj zaprisahávanie sa, ktorým človek potvrdzuje svoju
silu pravdy.
Práve v pravdivosti vyjadrovania je vidno neznalosť dnešného
ľudstva o zákonitostiach duchovne – fyzického vesmíru. Vieme
z Jánovho evanjelia, že Slovo je Boh, alebo Boh je Slovo. My moderní
ľudia 21.storočia môžeme povedať, že silu slova, informácie, vyjadruje
rovnica závislosti energie a hmoty E = m.c2 . Táto neviditeľná energia
v stvorenom fyzickom vesmíre má razanciu, ktorú ľudstvo pozná pri
uvoľnení jadrovej energie a je to teda poriadna razancia, tá sila Božej
energie, Božského Slova.
Aby sa ukázalo, že človek je skutočne energetická bytosť,
prepíšme si túto rovnicu do iného tvaru, ktoré vyjadruje charakteristiku
hmoty, teda m = E / c2
Vidíme, že hmota je v skutočnosti vyjadrením podielu kvanta
energie E a kvadrátu rýchlosti svetla. Atómy, molekuly, a teda aj
zložitejšie tkanivá, orgány, tekutiny... je možné vnímať ako energetické
kódy. Vďaka zmyslom, fyzickému zrodeniu do hmoty, človek vstupuje
do vnímania matérie ako skutočného sveta, ale reálny svet je v
skutočnosti svet energií svetla. Toto bolo obsahom pradávnych mystérií
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a zasväcovacích obradov rôznych národov, ktorých zmysel bol ukázať
pôvod a smerovanie človeka ako energetickej bytosti. Tieto iniciačné
obrady boli na hrane života a smrti, a cieľom bolo bylinami, životnými
situáciami (hlad, spánok, špeciálne rytmy, tancovanie...), či bylinami
priviesť mladého človeka v rámci skúšky dospelosti ku uvedomeniu si
zážitku, poznania, ktorý mu mal napomôcť v jeho životnom smerovaní,
alebo aj usmerniť jeho zodpovedné správanie. Dnes sa mnohé tieto
tradičné obrady strácajú. Kresťanstvo vo svojej podstate má naučiť
menej riskantnou cestou, ale tiež cestou mystérií krstu, birmovania...
poznatkom, ktoré by mali mať rovnaký efekt tvorenia novej bytosti a
hľadania jeho jedinečného osobného poslania v živote.
Práve cez pravdivosť a spravodlivosť sa človek na Zemi učí,
uvedomiť si silu a zodpovednosť nielen za hovorené, ale aj myslené
slovo. Mnohokrát opakovaná myšlienka tvorí úsudok, vyjadrenú reč,
zvyk, na základe ktorých nasleduje čin.
Stálosť povahy sa nebuduje ľahko. Modlitby, ruženec, čítanie
svätého Písma patria ku výbave veriaceho človeka, podobne ako často
opakované slová ďakujem, prosím, prepáčte... To patrí do slovnej
zásoby každého slušného človeka a nikdy by sa nemali zabudnúť.
Biopole vernosti manželov má dnes kozmický rozmer.
O dôležitosti čistoty srdca a manželskej vernosti hovoria hneď dve
prikázania Desatora – šieste – nezosmilníš, deviate – nepožiadaš
manželku blížneho svojho. Jedná sa o energeticky silné deformácie
biopolí, ktoré naozaj nemožno brať na ľahkú váhu.
Klamstvo, falošné sľuby, aj v prípade životných problémov,
kedy sa sľub javí ako ťažko splniteľný, je veľmi zlé. Akákoľvek
udalosť nášho života sa zaznamenáva do pamäťového centra nášho
neviditeľného biopola a tam sa dá kedykoľvek nájsť a prečítať.
Akákoľvek lož, alebo aj polopravda (čo je vlastne pololož), postupne
vedie ku deformácii nášho biopola.
Obzvlášť zlá je falošná prísaha / sľub v prípade manželského
sľubu vernosti, ktorý sa odohráva pred oltárom, alebo rôzne sľuby
a prísahy, ku ktorým sa volá Najvyšší ako svedok. Pre fyzického
človeka sa zdá byť niekoľko slov, veta, nič. Človek neustále dačo
hovorí a pokladá to len za prázdne reči, obzvlášť keď si na faloš
a klamstvo zvykne. Prvý krát prednesená lož mrzí, niekoho aj trápi, ale
keď mladý človek vidí, že tí ostatní bežne klamú a podvádzajú a nič si
z toho nerobia, aj sám človek si prestane silu pravdivého slova vážiť.
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Rovnako vážne sú aj sľuby vernosti medzi mladými ľuďmi,
pretože aj tam je prítomný Boh a my ako božie deti sme neustále vo
fyzickom tele v životných skúškach a neustálom hodnotiacom procese
„neviditeľného sveta“. Ľudia si neuvedomujú, že práve v oblasti
psychiky a osobného rozhodovania činného Ducha Svätého sa robia
najzávažnejšie chyby, za ktoré sa platí utrpením svojim, svojich
príbuzných, kvalitou života, ťažkými chorobami, alebo aj vonkajšími
krízami na úrovni počasia (záplavy).
Vzhľadom na obecne známu minimálnu vzájomnú
hodnovernosť si ľudia zmluvy píšu na papier. Samozrejme nie sú to
len zmluvy, ale aj správy, hlásenia, prehlásenia, oznámenia... reklamné
informácie, dotazníky... Ľudstvo je dnes zavalené tonami informácií na
papieri, ktoré napriek rozšíreniu počítačov sa viditeľne nezmenšujú.
Informácie sú znehodnocované lžami a všetko sa premieňa na biznis.
Napriek tomu stále platí, že slovo musí byť pravdivé a od tejto
pravdivosti závisí nielen osobné biopole, ale napríklad aj biopole
rodiny, alebo biopole miesta, obce, mesta a národa. Práve tu sa
dostávame ku krízovému mechanizmu, ktorý spúšťa rôzne požiare,
povodne, zemetrasenia, nešťastia, pády, alebo havárie dopravných
prostriedkov.
Klamstvom, ktoré degraduje biopole producenta, lekára,
farmaceuta, politika, alebo automechanika sú aj vedome zadané falošné
údaje na výrobkoch, na liekoch, na diagnózach, reklamných plagátoch,
potravinách, kozmetických prípravkoch... Ľudia si myslia: veď o tom
klamstve viem iba ja sám, alebo niekoľko ľudí, ktorí o tom nič
nepovedia, alebo mi to aj odporúčali. Lož však vždy zostáva lžou
a zbortené biopole sa bude stále viac zhoršovať a zapríčiní tragédiu.
Osobnú, alebo aj všeobecnú.
Všetci poznáme katastrofické následky „testami overených“
liekov, ktoré mali za následok narodenie poškodených detí. Nie je tak
dávno, keď vybuchol atómový reaktor v Černobyle a úrady chceli
zatajiť nešťastie pred širšou verejnosťou. Podobné prešľapy sa robia aj
na politickej úrovni, keď mocenskými – vojenskými ťahmi sa riešia
nespravodlivo a protiprávne situácie a stavy... z pozície silnejšieho.
Tieto mocenské ťahy sú vlastne lži vo veľkom a predpokladá sa, že
tisíc krát vyslovená lož sa stane pravdou, tak ako to bolo
v hitlerovskom, fašistickom Nemecku.
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Človek síce môže hovoriť, čo chce, ale dôležitá je „reč srdca“,
vnútorné slovo, na ktoré upozorňuje Pán v kázni na hore medzi
blahoslavenstvami. Už sme si predtým povedali, že energetická sila
srdca je cca 500 násobne silnejšia, ako energia myšlienky. Preto je taká
dôležitá výchova, príklad rodičov, výstavba čistého a pravdivého
osobného biopola, pretože pokiaľ sa „reč srdca“ dostáva mimo osobnú
kontrolu, prichádzajú problémy – zlyháva zdravie fyzické, psychické,
sociálne...
Klamstvo ako zlo nikdy nechodí samé. Skôr či neskôr sa
k nemu pripoja ďalšie neprávosti / hriechy - smilstvo, zvady,
nadávanie, bitky, vzájomná nenávisť, na nadnárodnej úrovni vojny
a prenasledovanie, ktoré ľudí stále viac sputnáva akoby reťazami, takže
sa ich cesty nevedia rozísť a nesú bremeno nenávisti a zloby roky aj
dlhé stáročia.
Drobné klamstvo sa nabaľuje ako snehová guľa kotúľajúca sa
dole svahom, až sa z neho stáva lavína, ktorá pochová pôvodcu
a častokrát aj blízke okolie.
Pripomeňme si, že spolu s klamstvom sa stráca aj vnútorná
krása, harmónia prejavu a čistota duše, s ktorou rýchlo vädne aj fyzická
krása. Kto má rád peknotu, harmóniu a krásu, už len kvôli tomu by sa
mal / mala vystríhať klamstvu malému aj veľkému. Spolu s kopením sa
neprávostí vzrastá v človeku beznádej a ničota, v ktorej stráca
akúkoľvek dobrú mienku o sebe a nasleduje seba opovrhovanie.
Ohováranie a šírenie nepravdivých informácií v rámci rodín,
komunít, ale aj rozširovanie tlačou a televíziou patrí taktiež do oblasti
energetických síl, ktoré ničivo pôsobia na všetkých zúčastnených.
V osobnom zúfalstve sa títo zavrhnutí a ublížení ľudia spájajú
dokopy, aby si ponadávali a sťažovali na všetkých, vždy a všade. Táto
ufrfľanosť je rovnaký hriech, ako samotné klamstvo, pretože človek
vchádza do smutného seba programovania, do nálady ničoty
a bezvýchodiskovosti.
Bytovky a starobince, alebo aj krčmy sú plné takýchto ľudí,
ktorí sa ľutujú a odmietajú vidieť východiská v zmene svojho myslenia,
v pokání, v modlitbe... v prvom kroku k pomoci druhým, hoc len
v ústretovom úsmeve.
Zlé príklady povrchných vzťahov, kde jeden osočuje druhého
a túži po pomste, aby... keď... pretože... veď on / ona uvidí... z rôznych
televíznych seriálov počnúc od študentských rokov až do staroby pri
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ignorovaní základných náboženských právd dnes priviedli Slovensko
ku 50% rozvodovosti, stagnujúcej nezamestnanosti, občianskej apatii,
demografickej stagnácii až úpadku. Svetové štatistiky ukazujú na
číslach rozpadnutých manželstiev a výskytu pohlavných chorôb
podstatne horšie ukazovatele.
Čistota partnerského vzťahu, manželská vernosť bez Božej
pomoci je nemožná. To isté samozrejme platí aj pre obchodné, firemné,
politické a iné spoločenské vzťahy – dohody a zmluvy, ktoré majú
stavať na tejto vyššej morálke, nielen na vonkajších formálnostiach, ale
predovšetkým na úprimnej srdečnosti a dobroprajnosti: „Nech tvoj
prospech je mojou radosťou!“
Prítomnosť zlých bytostí a negatívny vplyv sociálneho
prostredia sa musí systematicky a pravidelne vyvažovať duchovnou
prácou na sebe, obklopovaním sa dobrými ľuďmi a likvidáciou
všetkého zlého zo svojho okolia. Zlé bytosti, o ktorých sa zmieňuje Pán
viackrát v Novom Zákone, alebo aj apoštol Pavol, keď hovorí, že tieto
krúžia okolo ľudí ako neľútostné šelmy, je treba brať naozaj vážne.
Tieto zlé bytosti si práve z neveriacich a ignorantov vedia
urobiť svoj nástroj.
Len ťažko si vieme predstaviť, ako ľahko zraniteľná je duša
dieťaťa a tínedžera, ako urgentne a stále ho je treba odporúčať do Božej
milosti a ochrany anjela strážneho. Túto hrozbu najlepšie vidíme
z vedľajšieho efektu osláv Halloweenu, ktoré za sebou nechávajú
tisícky traumatizovaných detí ako
následok bezbrehého,
skomercionalizovaného strašenia „aby bola sranda“. Sranda
s následkami na psychiku dieťaťa možno aj na celý život vôbec nie je
zábavná. Ja to pokladám za trestný čin porovnateľný s iným
psychickým / fyzickým ohrozením obyvateľstva...
Klimatické dôsledky a krízové prejavy
Náhle prudké záplavy z dažďových prehánok sa stávajú stále
častejšie na Slovensku aj vo svete. Behom niekoľko minút spadne také
veľké množstvo zrážok, že bežné korytá potokov a riek nestihnú
odvádzať vodu a pri zvýšenej hladine dochádza ako k zatopeniu
domov, škodám na úrode, prúdy vôd strhávajú domy, budovy aj
mosty...
Je to jeden z prejavov rezonancií „ľudskej nerozvážnosti“.
Ľudia sami sú spúšťačmi týchto porúch počasia. Pokiaľ sa do
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problematiky nevery, falše a cudzoložstva dostávajú ešte vibrácie
surovostí, bitiek a vrážd (ktoré sú v televíznych seriáloch bežné), tieto
záplavy sú sprevádzané náhlym ochladením – spojené s krúpami, ktoré
dovŕšia dielo lokálnej skazy...
Dnes sme svedkami, kedy hlavne v oblasti Stredomoria
dochádza ku hromadným nešťastiam na mori, ale rovnaké hromadné
nešťastia z vibrácií tejto dimenzie môžu nastať cestou havárie
autobusov, vlakov, požiarov v divadlách, nešťastím na diskotékach, pri
banských a železničných nešťastiach, či výbuchoch a vojnách, ako sme
to popísali v iných kapitolách tejto knihy...
Všetky tieto udalosti spadajú do kategórie vykúpenia mučivou
smrťou za hriechy, ktoré sa takýmto spôsobom vymažú, takže do
nasledovnej inkarnácie, po zotrvaní istej doby v očistci, ľudia nastupujú
s čistejším štítom.
Rozširovanie typických chorôb a problémov: Ako ukazujú
archetypy tejto úrovne aj na túto oblasť sú „nafázované“ reumatické
ochorenia, ktoré podľa vodného živlu sa týkajú predovšetkým
vnútorných orgánov, alebo aj „tekutinových“ systémov tela, ako je
tráviaca, krvná a lymfatická sústava, takže postihnuté môžu byť nielen
kĺby, ale aj srdce, cievy, pečeň a ďalšie orgány.
Oblasť znamenia Škorpióna ukazuje na problémy
predovšetkým bedrovej a reprodukčnej oblasti. Planéta Mesiac ukazuje
nielen na tráviaci a črevný trakt, ale aj na premenlivý charakter
priebehu reumy, ktorá je veľmi dobre ovplyvniteľná dobrou,
racionálnou stravou na báze štiav zo surovej zeleniny a ovocia
s dostatkom antioxidantov.
Reuma patrí k tzv. autoimunitným ochoreniam, ktoré majú
podľa výskumov (apríl, 2018) svoju príčinu v baktériách. Otázka je,
prečo dostanú tieto choroby len niektorí pacienti, keď všetci ľudia majú
temer tú istú skladbu zloženia baktérií? Aj tu je odpoveďou energeticko
vibračná podstata človeka. Generované vibrácie osobného biopola
(srdce, čakry = nervové spletence) na základe osobných vlastností,
osobnej morálky, umožňujú živné prostredie pre život a kutiváciu
príslušných baktérií.
Preto lieky môžu pomôcť len dočasne, lebo skutočná príčina –
morálne vibrácie biopola človeka sa nemenia a bacily len mutujú a šíria
deformácie biopola / chorobu na ďalšie, súvisiace orgány.
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Náprava: Pravdivosť života a partnerská vernosť by sa mali
opäť stať bežnou a bazálnou súčasťou našich životov, tak ako to bolo
na rozhraní 19.a 20.storočia pred 1.svetovou vojnou.
Klamanie, falošné prísahy, nevera a cudzoložstvo sprevádza
ľudstvo už od začiatku civilizácie, ale znalosť Zákona desiatich
prikázaní,
známa cca 3,5 tisícročí, ukazuje na potrebu ich
dôsledného dodržiavania. To len potvrdzuje moderná genetika (vznik
vážnych genetických porúch a celoživotných problémov vo vzťahoch
medzi príbuznými).
V dnešnom období, keď mimoriadne vzrastá sila biopola
človeka a vplyv más na
životné prostredie, na existenčnú /
katastrofickú úroveň prežitia ľudstva, sa potvrdzuje potreba
dodržiavania týchto zákonov ešte s vyššou prioritou, práve pre
deštrukciu biopola Zeme .
V predošlých kapitolách sme už hovorili o dôležitosti výchovy
v rodine a príklade rodičov. Jednou z dôležitých úloh modernej
spoločnosti sa má stať seba kontrola producentov médií, ktorá má
vzniknúť na základe hlbšieho pochopenia súvislostí kvality osobného
biopola a zákonitostí biopola Zeme, ako je načrtnutá v tomto spise.
Scenáristi, režiséri a producenti filmov, alebo PC hier by si
mali jednoducho osvojiť to, na čo upozorňoval už sv. Pavol: „Všetko je
dovolené, ale nie všetko je odporúčania hodné...“
Znovu pripomeniem myšlienku, že deti je ideálne formovať
správnym spôsobom od útleho veku, pretože je ľahšie, aby „stromček
vyrastal rovno a so správnym rozložením konárov“, ako by sa mal
neskôr „vyrovnávať, stláčať, upravovať rôznymi umelými cestami,
ktoré už nikdy nevrátia správny rast a tvar koruny“.
Takýto spôsob formovania spĺňa práve skauting postavený na
výborných ideáloch, na rovesníckej výchove, na zážitkovej forme, ktorá
ideálne dopĺňa príklad harmonickej rodiny, dobrý a múdry školský
systém.
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3.6 Orkány, uragány, tajfúny, hurikány.
Solárne búrky. Mentálne choroby.
Mozgové poruchy.
Archetypy
biopola:
Oblasť
pomätenosti mysle, mentálnych chorôb,
mozgových porúch, kŕčov. Orkány.
Juhozápadný vietor. Planéta Mesiac
a znamenie Blížencov. Ohnivý živel.
Politická/ personálna historiografia: Moderný život, ktorý všetci
ľudia pociťujú ako stále rýchlejší a chaotickejší, prináša stále viac
výziev pre všetkých občanov vrátane detí a mladých ľudí.
Pri málo funkčnej rodinnej výchove, jednostrannom
vzdelávacom systéme zameranom na IQ a koristníctve „darvinizmu“,
mnoho ľudí skôr živorí, ako žije. Žijú svoj život ako položivé,
naprogramované bábky – spánok, jedlo, práca, sex, party... s tými
istými rituálmi a ľuďmi, stále približne ten istý stereotypný režim
mesiace a roky.
Namiesto hodnotného, plného, všestranne tvorivého života,
ľudia žijú životom stereotypov, v ktorom nervová sústava dostáva málo
impulzov a vznikajú novodobé nervové civilizačné choroby.
Zvykovosť ľudí podľa vzoru rodičov ich robí hluchými
a slepými, otrokmi svojej vytvorenej tradície, ktorú skutočne môžeme
nazvať, že je to život mimo realitu bdelých „otvorených detských očí“.
Ľudia sa takto stávajú už v relatívne mladom veku starcami.
Hurikán typu Katrina (august 2005, USA) je ukážkou toho, čo
ľudstvo čaká v nasledovných rokoch a desaťročiach, pokiaľ nezačne
robiť zásadné štrukturálne zmeny životného štýlu rodín, mladých ľudí,
občanov, aj komunít. Zničené mesto New Orleans, ekonomické škody
cca 100 mld. dolárov. Aj napriek včasnému varovaniu a presídleniu
obyvateľstva bolo niekoľko tisíc obetí.
V období života pani Adelmy Vayovej otázka erupcií Slnka
nebola dôležitá. Existenčne dôležitou sa stáva dnes, keď moderný svet
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je na elektrine mimoriadne závislý (osvetlenie, doprava, informačné
systémy, burzy, komunikácia...)
Je otázkou štatistického prieskumu a ďalších štúdií, či solárne
„búrky“ patria do oblasti poddimenzie 1.7 – biopole straty kultúrnosti
národa zvieracím / pudovým životom a nivelizáciou duchovných
hodnôt, alebo do oblasti 3.6 – biopola pomätenosti mysle veľkých
skupín ľudí.
Možné sú samozrejme obidva scenáre, pretože dnes sa
nerozlišujú rôzne typy solárnych búrok inak, len podľa intenzity. Prvý
typ spúšťajúci mechanizmus podľa scenára poddimenzie 1.7 by mal
mať podľa názoru autora fyzikálne tvrdší
priebeh (požiare
elektrorozvodní, prehrievanie a skratovanie vedení, výbuchy, ničenie
satelitov, ničenie počítačových serverov...), zatiaľ čo scenár
poddimenzie 3.6 by mal predovšetkým ovplyvňovať problémy rušenia
prenosov, problémy s komunikáciou, osobná mentálne citová sféra
ľudí u jedincov prerastajúca do skratového konania...
Energetická analýza osobných vlastností: Pri slabej výchove,
alebo častokrát absentujúcej výchove a jednostranne encyklopedicky
orientovanom vzdelaní deti dostávajú „slabú“ výbavu EQ
(emocionálnej inteligencie) a temer žiadny etický základ do týchto
ostrých, životných podmienok tretieho tisícročia, založených na
klamstve, nedôvere, zbojníctve, koristníctve...
Dnešný školský systém dokonca priamo programovo vie
„vyrábať“ pasívnych a nesamostatných mladých ľudí, ktorí si len ťažko
hľadajú svoje miesto v živote a sú na príťaž sebe, rodine, aj komunite.
Z praxe viem, že deti usilovné, ktoré chcú študovať a aj dosahujú dobré
výsledky sa stávajú terčom urážok spolužiakov a šikanovania, takže sa
radšej prispôsobia väčšine.
Chýbajúca autorita rodičov zneisťuje aj smerovanie
intelektuálne vyspelých mladých. Zlá výživa a príliš veľa rôznych
„drobných“
jedov
(sladkosti,
nitráty,
farbivá,
aditíva...),
nedokysličovanie orgánov a mozgu z dôvodu sedavého štýlu v bežnom
živote len dovŕšia dielo skazy dospievania, ktorý rapídne uberá
z imunity a energie pre radostný, praktický, profesný aj rodinný život.
Bez správneho systému viery, ktorá pôsobí harmonicky
a regeneračne, človek žije životom „pingpongovej“ loptičky od
mantinelu k mantinelu. Nenachádza miesto v živote a nechá sa unášať
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životom podľa jeho „náhodných“ vrtošivých pravidiel. Tzv. náhoda
pritom je cesta väčšiny, cesta menšieho odporu, plavenie sa po prúde.
Slogan „veď to robia aj ostatní“ je pre dnešnú povrchnú generáciu
príslovečný.
Kde je jedinečnosť a originalita človeka, nadšenie pre novosť
vnímania, príklad veľkých dejinných osobností, ktoré nám zanechali
úžasné kultúrne dedičstvo!
Priemerný človek nie je zlý, ani nechce škodiť druhým, ale
taktiež nevie byť dobrý, chýba mu optimizmus a sila bojovať
a prekonávať životné prekážky. To znamená, že ustupuje zlu, pohodliu,
ale nevie produkovať dobro a pozitívnu energiu...
Mnohí takíto mladí ľudia sa snažia plniť všetky náročné úlohy
syna, dcéry (spĺňať vysoké, frustrujúce očakávania rodičov), obrovský
tlak školy pri všestrannom zaťažení vedomostných nárokov, neskôr
vlastnej rodiny a vysokých nárokoch zamestnávateľa, alebo neustále sa
meniacich podnikateľských zákonov...
Ambície z rodinného prostredia sa presúvajú do potreby
zaznamenať spoločenskú prestíž, získať rôzne tituly, ocenenia, pocty,
funkcie, ktoré získavajú charakter „dostihov“ voči susedom, kolegom,
rodinným príslušníkom...
Problémov je na všetkých úrovniach stále viac, všetky
vytvárajú rozmanité stresy a zvýšené nároky na nervovú sústavu, ktorá
jednoducho sústavný tlak nevydrží. Moderná medicína hovorí
o vyhorení človeka, ktoré dnes zaznamenávajú všetky generácie – už na
úrovni základného a stredného stupňa vzdelávania.
Človek hľadá „úlety“ v drobných radostiach fajčenia, pitia
alkoholu, mobilománie, pestovania PC hier..., nákupoch neužitočností,
ktoré trochu odsunú vnútorné problémy prerastajúcich stresov, ale
neriešia ich. Nerieši sa problém na úrovni zdravého životného štýlu
a vnútorných ideálov, rodiny, výchovy detí, chaos, ani nuda.
Závislosť na niektorých liekoch na nervovú sústavu spôsobuje
ďalšie zdravotné problémy pečene, ľadvín, srdiečka... a tak predčasne
prichádza menopauza, alebo rôzne chronické problémy počnúc únavou,
depresiou, melanchóliou, apatiou, vysokým krvným tlakom, bolesťami
chrbtice, hlavy...
Takýto ľudia nechcú nikomu ublížiť, chcú byť so všetkými
zadobre, ale akosi bez ideálov a hlbšieho zmyslu života, pretože ich
neučili o skutočnom, živom náboženstve ako ho žili Matka Tereza z
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Kalkaty, páter Pio, František s Assissi, Alžbeta Uhorská... Súčasťou
ich života sa stáva zádumčivosť, uzavretosť, temnota mysle,
popletenosť a psychická nevyrovnanosť – a závislosť od liekov a
lekárov.
Stále vyššia závislosť na liekoch a neriešenie zmyslu života
človeka uzatvára do zacyklenej slučky, z ktorej movitejší vypadávajú
do liečební, sanatórií, kúpeľov, tí chudobnejší na psychiatriu, alebo
protialkoholickú liečebňu.
Po krátkom oddychu, ale pri zotrvaní v starých zlozvykoch sa
zdravotné, psychické, sociálne problémy rýchlo vracajú. Sú to ľudia,
ktorí nastúpia do akéhosi „kolotoča života“, a pre svoju slabosť
a nesformovanú zodpovednosť ich to „vozí“ stále dokolečka.
V Novom Zákone sú to ľudia, ktorých životný elán – vnútorné
Božie Slovo, prerástlo tŕnie a skutočný život v nich bolo udusený.
Klimatické / personálne dôsledky: Problémy povrchného žitia
– živorenia bez radosti, bez zodpovednosti k svojej duchovnej duši,
môže vykazovať pomerne vysoké percento obyvateľov, pretože sú
„produktom“ všeobecného vzdelávacieho systému a „normálnych“
kritérií priemernosti. Na túto „vlažnosť“ v živote človeka upozorňuje
Nový Zákon v Jánovom zjavení, ako na ťažký hriech.
Sú dva dobré typy smerovania človeka. Horúce srdce oddanosti
a pomoci druhým a „chladná“ myseľ hľadajúca Božie Pravdy, ktoré sa
veriaci snaží uplatňovať v živote. To sú vlastnosti, ktoré posúvajú
človeka, rodinu aj ľudstvo vpred.
Klimatickými dôsledkami prejavujúceho sa rezonančného
efektu biopola života „mimo“ svoj plný, vnútorný život sú orkány,
uragány, hurikány, ktoré sú stále častejšie a hrozivejšie. Tieto uragány,
hurikány sú najsilnejšie vetry Beaufortovej stupnice vetra s rýchlosťou
118 km/h a viac o sile 12o. Môžu mať samozrejme rôzne intenzity
prejavu, vždy sú však ničivé pre ľudí, prírodu aj obydlia.
V našej zemepisnej šírke strednej Európy sa zatiaľ vyskytujú
len zriedkavo. Zatiaľ...
Zdanlivo nevinnými sa zdajú byť slnečné búrky, ktoré bežne
človek nevníma, kým nevypadne elektrina v meste / regióne a vy
zostanete trčať vo výťahu, alebo v metre bez ventilácie a klimatizácie.
V úvode štúdie sme hovorili o prepojenosti celého Kozmu, ktorý je
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podľa správy Emanuela Swedenborga na rôznych dimenziách obývaný.
My vidíme len najhrubšiu fyzikálnu matériu...
Aj táto oblasť sa musí podrobiť rozsiahlemu pozorovaniu
a výskumu, ale už dnes vidíme prepojenie vzniku ateizácie vedy
(Charles Darwin, O pôvode druhov, 1856) s najsilnejšou slnečnou
búrkou (1856), vzostup ateistickej ideológie a štátneho terorizmu pri
šírení boľševizácie v Rusku a fašizmu v Európe a vo svete (1921),
hrozba tretej svetovej vojny v období kubánskej krízy (1960). Upadanie
kultivovanosti národov, nárast zvieracích inštinktov a zánik základných
náboženských hodnôt sprevádzali ľudstvo silnými slnečnými erupciami
v rôznych krajinách sveta (1989 Kanada a sever USA, 1991 - družice,
1997 - družice, 2000 - družice, 2002 – družice Japonsko, 2003 Švédsko
a JAR, 2015 Švédsko), ktoré je možné vyhodnotiť jednoducho podľa
návštevnosti kostolov na jednej strane a návštevou porno web stránok
a tržbách nočných barov na strane druhej. Skvelé témy na dizertačné
práce, všakže!
Rozširovanie typických chorôb a problémov: Spolu so zlou
výchovou, obmedzenými poznatkami (o dôležitosti rozmeru spirituality
v živote človeka), zlým životným štýlom (jedlom, spánkom...), stálym
tlakom nervozity, nepokoja, stresov v praxi je popletenosť mysle
a psychická nevyrovnanosť veľmi rozšírenou chorobou, ktorá sa ako
choroba vôbec nediagnostikuje. Jej prejavom je napríklad pasivita
a nedostatok ochoty k prejavu budovania vôle.
Aj tento jav zdravej mysle a múdrosti súvisí s odkazom Biblie,
že Božia Pravda sa nezjavuje múdrym a vzdelaným farizejom
a saducejom, ale práve jednoduchým a nevzdelaným rybárom,
mýtnikom... Súvisí to predovšetkým s „nafázovaním“ sa na inú
múdrosť, ako je bežný svetský rozum, ako je možné to vidieť
z kontextu celej predkladanej štúdie. Tejto oblasti zdravej mysle a
skutočnej múdrosti bude venovaná samostatná kapitola v druhom diele,
keďže sa jedná o samostatnú oblasť - šiestu dimenziu a šiestu
poddimenziu. To čo vnímame v bežnom živote je len veľmi nejasný
obraz toho, čo čaká ľudstvo v ďalekej budúcnosti.
Mimoriadne silný vplyv na mentálny stav človeka má výživa
s vysokým obsahom sladkostí, pravidelnou konzumáciou alkoholu (aj
10 st. pivo je alkohol), bieleho pečiva, prílišnou konzumáciou
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mliečnych produktov, kombinovaná s nedostatkom telesného pohybu
a ponocovaním (ideálny spánok je medzi 22 – 3 hod).
Biopole takýchto (väčšinových) ľudí je výrazne oslabené a tak
podlieha rôznym kvázi okrajovým vplyvom známych, príbuzných,
reklamy, propagandy, filmov, módnych trendov, konzumizmu a
materializmu.
Povrchná náboženská viera môže ako tak stabilizovať vnútornú
nevyrovnanosť, ale problémy nerieši – len ich odsúva na neskôr.
Náprava: Je možné, že mnohí ľudia budú študovať len túto
časť tejto vedeckej štúdie a preto zopakujem hlavné princípy nápravy,
o ktorých som sa zmieňoval v predošlých kapitolách.
Dieťa potrebuje oboch rodičov, matku a otca, ktorí majú viesť
dieťa predovšetkým svojim príkladom, hlavne hravým a umeleckým
spôsobom, veselým a radostným štýlom, otvorenosťou voči
vrstovníkom, jemnou, radostnou – vtipnou morálkou opierajúcou sa
o náboženskú vieru predkov.
Vzdelávací systém by nemal bazírovať na encyklopedických
vedomostiach, na rozsahu rozumových informácií, ale predovšetkým na
tvorivých, umeleckých, zážitkových a etických princípoch podľa
osobných schopností.
Manuálna zručnosť založená v rodine by sa mala stále viac
zvyšovať počas celého štúdia rôznymi remeselnými zručnosťami, aj
keď by dieťa chcelo smerovať do humanitných disciplín.
Výučba vo viere vlastnej konfesie by sa mala prehlbovať nielen
o poznatky, ale o umelecký a zážitkový rozmer, napríklad aj
pravidelnými skautskými hrovými postupmi s pesničkami, projektmi,
odľahčeným športom (aspoň 3 krát týždenne).
Súčasťou výchovy k viere je čo najčastejšia modlitba (môže
byť tzv. „strelná“- niekoľko slovná), alebo aj vďakyvzdávanie, pretože
modlitba je výživa duchovnej duše, bez ktorej energeticky človek stráca
schopnosť zmysluplne fungovať a reagovať na stále vyššie dynamické
nároky štúdia / práce spoločnosti. Príkladom nám môže byť Matka
Tereza z Kalkaty, ktorá modlitbu svoju aj sestier používala ako
základný energetický „doping“, bez ktorého nebolo možné nič urobiť.
Stredné aj univerzitné školstvo má rozvíjať nielen vedomostnú
úroveň, ale predovšetkým psychickú, sociálnu, tvorivú, umeleckú
a charitatívnu dimenziu v duchu tímovej spolupráce. Štúdium na úrovni
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aktívneho vytvárania projektov s ich solídnou prípravou a obhajobou
má viesť mladých ľudí ku osobnej zodpovednosti a hľadaniu svojej
životnej orientácie.
Obzvlášť stredná škola má tvoriť všestranne náročnú škálu pre
systematický fyzický, psychický aj sociálny rast, dramatizáciou
vychovávať ku tímovému duchu a poriadne ich zaťažiť, opäť
s využitím skautingu na zdravý relax v prírode a so športom vo
vonkajšom prostredí..
Spoločnosť musí vytvoriť kluby pre mladých na vidieku aj
v mestách prístupné sedem dní v týždni, ktoré poskytne podmienky pre
všestranné rozvíjanie osobných, alebo aj tímových vlastností. Obzvlášť
sa odporúčajú skautské stretnutia, ktoré dávajú možnosť individuálneho
aj spoločenského rastu a prirodzeného pestovania morálky. Skautské
medzinárodné štruktúry napomôžu vyriešiť nielen personálne, ale aj
finančné zabezpečenie drobnými podnikateľskými aktivitami
a službami a nadnárodným prístupom vytvárajú úžasné mosty
spolupráce medzi konfesiami, aj „triednymi“ rozdielmi.
Podnikatelia, výrobcovia a inštitúcie sa majú snažiť vytvoriť
spravodlivý hodnotový systém aj pre tých najmenších, uvažovať
ekologicky so všestranným dopadom na životné prostredie,
zhodnocovať rozmer ľudskosti a prirodzenej zbožnosti a etiky pre
členov dobrej komunity, ktorú majú všestranne podporovať.
Všetky vládne a miestne riadiace orgány by sa mali podieľať na
zvýšení tvorivých aktivít pre uplatnenie sa mladých v rôznych
oblastiach či dobrovoľníckych, alebo projektových zámerov. Vyšší
stupeň morálky a zodpovednosti voči voličom znamená skutočnú
spravodlivosť aj pre tých najslabších a najzraniteľnejších. Moderný
život, ktorý všetci ľudia pociťujú ako stále rýchlejší a chaotickejší,
prináša stále viac výziev pre všetkých občanov vrátane detí a mladých
ľudí.
Pri málo funkčnej rodinnej výchove, jednostrannom
vzdelávacom systéme zameranom na IQ (rozum bez rozvíjania
citovosti) a koristníctve „darvinizmu“, mnoho ľudí skôr živorí, ako žije.
Žijú svoj život ako položivé, naprogramované bábky – spánok, jedlo,
práca, sex, party... s tými istými rituálmi a ľuďmi, stále približne ten
istý stereotypný režim mesiace a roky.
Pre stanovenie diagnózy porúch mozgu by sa mali vypracovať
aplikácie na mobily a rýchle / rámcové / rozsiahle dotazníky pre
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stanovenie vznikajúcich mozgových porúch, pomätenosti. V USA je
práca s psychológom a psychiatrom rovnako bežná ako u nás návšteva
zubnej ambulancie. V tomto by sme si mohli zobrať od nich príklad,
pretože osobné mentálne a psychické zdravie ovplyvňuje zásadne
zdravie fyzické aj sociálne.
Už laický pohľad ukazuje, že život tzv. televíznych generácií,
t.j. mladých ľudí odchovaných pred TV a PC obrazovkami, zaznamenal
zásadné zmeny v rozvoji fyzickej kondície, ale taktiež v oblasti
komunikácie, problémy s psychikou, zvýšenie stresov mladých ľudí,
ktoré u mladých ľudí môže viesť k zrúteniu alebo k zľahostajneniu...
Ťažko povedať, čo je horšie. Ľahostajnosť nie je život, ale živorenie.
Mladí ľudia bez optimizmu, ilúzií a nádeje na zmenu nie sú mladí...
A kto bude posúvať spoločnosť dopredu, keď mladí ľudia nie
sú mladí (gambleri, alkoholovo a peňažne závislí), bez ideálov, bez
snov? Musíme nastaviť školský systém do úplne nových kritérií, kde
popri poznatkoch IQ, tvorivej samostatnosti a zodpovednosti, musí hrať
prim prirodzená etika a výchova k ľudskosti.
Aj v tejto oblasti
chorobnosti nás vývojovo predbehli
Američania, ktorí svojim životným štýlom ukazujú, ako problémy
chrbtice, alergií, mozgových nedostatočností sú súčasťou ich
spoločenského života starších občanov. Rovnako sa môžeme pripraviť
na podobný scenár aj my v Európe.
Psychológia z vyššie uvedených pohľadov nie je len vedou
budúcnosti kvality života národa, ale aj vedou, ktorá má zjednocovať
poznatky sociológie, psychiatrie, medicíny (prevencia výživou,
športom...), výchovy a vyučovania dospelých, ale aj meteorológie
a klimatológie a mnohých ďalších disciplín...
Žijeme v období zázrakov techniky, prekvapivých objavov vo
vesmíre, úžasných (drahých) moderných postupov medicíny, ale aj
zlyhávania skutočného poznávania ľudskej duše. V ďalšom diele sa pri
putovaní vyššími dimenziami dostaneme do oblastí, ktoré bežnému
človeku nie sú známe, ale mali by patriť ku základným poznatkom, aby
sme prežili toto náročné historické obdobia zdraví.
Poddimenziou 3.6 končíme detailnejšie popisy vedľajších
biopolí Zeme, ktorých vplyv na život Zeme má krízový až
existenčný charakter.

Orientačný popis vyšších dimenzií:
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Štvrtá dimenzia biopole liečivých síl a vzdelávania
Piata dimenzia biopole myšlienok, umu, talentov, objavov
a vynálezov
Šiesta dimenzia biopole viery, nádeje, trpezlivosti,
súcitu, lásky a múdrosti
Siedma dimenzia biopole spriaznených duchov, rodiny,
vyučovania, detských a strážnych anjelov a prípravy
transformácie na vyššiu úroveň
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4. Karmické aspekty národov
Prečo krízy udierajú mimo zdroj „hulvátstva“?

„Kresťanstvo?U vás? To už je zastarané!“ pohŕdavo
tvrdil turista domorodcovi na Novom Zélande.
„Keby sme neboli kresťania, dnes by sme vás mali na obed,“
konštatoval domorodec.
Skutočná udalosť
Albert Einstein povedal, že veda bez náboženstva je chromá,
náboženstvo bez vedy je slepé. Nie nadarmo mnoho kňazov pôsobilo
vo vede a veľa vedcov boli úprimnými kresťanmi. Vieme si dnes
predstaviť pedagogiku bez kresťanskej vízie Jána Amosa Komenského?
Alebo chrámy - poklady stavebnej architektúry, bez potrieb služby
kresťanským obradom pre velebenie Hospodina, Pána Nebies a Zeme v
Londýne, Paríži, Berlíne, či Moskve?
Riešime cesty do kozmu a analyzujeme štruktúry a vývoj
hviezd a galaxií, ale nevieme základné informácie o sebe, tu
bezprostredne na Zemi a v jej okolí. O tomto prípade hovorí príbeh
astronóma, ktorý sa pozeral na Mesiac a jeho krátery a spadol do jamy.
Presne to sa nám môže stať, alebo už sa aj stáva.
Človek nie je darvinovská opica. Možno sa niekto tak cíti, keď
ide z párty domov, ale napriek špiritusu v sebe má v sebe predovšetkým
duchovnú dušu... Človek nie je zviera a aj keď sa to niekomu môže
zdať fantastické, sme nesmrteľnou súčasťou Vesmírneho vývoja. Tak
ako píše Biblia, na zobudenie človeka a zobudenia ľudstva sa veľmi
nedočkavo čaká... Pretože ako všetko v prírode / Vesmíre má svoje
miesto a účel, aj ľudstvo nie je len akási hra náhody, ako sa mnohí
domnievajú.
Princíp zachovania hmoty a energie ľudstvo pozná z
prírodných vied od 17.storočia. Zväčša sa aplikuje na prírodné a
technické javy a spolu s ostatnými fyzikálnymi zákonmi jeho použitie
je bázové. Ako ukazuje životná prax, je čas, aby sme tento zákon
rozšírili aj na psychologicko – sociálne javy. V dávnej minulosti bol
tento existencionálny zákon známy ako Zákon karmy, alebo Zákon
príčiny a následku. Myšlienky, pocity a činy sú taktiež energie, ktoré si
podvedomie človeka / príroda / Vesmír uchováva. Je tu však výnimka,
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vyplývajúca z dôležitej úlohy človeka v Stvorení. Zlé energie sa musia
vynulovať / zharmonizovať / zaplatiť. Zákon znie: platí sa do
posledného haliera. Dobré veci sa taktiež evidujú, ale zvyšujú energiu
človeka / rodiny / komunity / národa a vracajú sa mu vo forme dobra,
požehnania a pokroku.
Najväčším nepriateľom človeka je on sám sebe. Keď si
myslí, ako dobre robí sám sebe, napríklad pri návšteve cukrárne, alebo
pivárne, alebo ako dobehol suseda... Podobne to platí aj o národe.
Napríklad súperiaci generáli likvidujúci
„svoju“ Rímsku ríšu,
vyvražďovanie nielen Ivana Hrozného, ale aj Stalina v Rusku, tzv.
„víťazné vojny“ fašistického Nemecka v Európe, ktoré viedli k totálnej
deštrukcii krajiny, či Pol Potovský režim v Kambodži. Najväčším
nepriateľom človeka je pýcha a ignorancia dôležitých znamení, ktoré
ho stretávajú po ceste a keďže si ich nevšíma, likvidujú.
Keď sa vaše auto začne prehrievať a hrozí výbuch, alebo
požiar, okamžite reagujete a auto sa snažíte opraviť, alebo dať do
servisu. Prehrievanie ukazuje na krízový stav, nejakú chybu
prevádzkovania motorového vozidla. Fungovanie planéty Zem je
podstatne zložitejšie, ale aj tu platia zákonitosti, z ktorých dnešná veda
už mnohé pozná, ale nie všetky uznáva. Aj naša planéta sa zdá, že sa
v posledných desaťročiach „prehrieva“ a obrovské straty na
životoch a hospodárske straty by nás mali zastaviť k zamysleniu,
prečo je to tak...
Planétu Zem môžeme prirovnať k „vesmírnemu vozidlu“,
ktoré v súčasnosti vykazuje všetky známky chybnej prevádzky, zlého
fungovania. Zvýšené a zrýchlené množstvo hurikánov, zosuvov,
záplav, zemetrasení... , ich stúpajúcu „razanciu“, nemožno pripisovať
náhode. Vo vedeckých štúdiách Prečo sa počasie zbláznilo (1.diel,
2015), Zlatomeničstvo pre každého (2.diel, 2017) sa detailnejšie
rozoberá práve táto situácia krízového chodu Zeme. Nemali by sme sa
uspokojiť s registráciou a zmierením sa s týmto znepokojivým,
havarijným stavom, ale pokúsiť sa tento stav zmeniť. Pravidlá sú známe
už niekoľko tisíc rokov a platiť budú stále. Strčiť hlavu do piesku nám
nepomôže. Človek vytvoril dlžoby. Za ignoranciu sa platí. Vždy sa
platilo! Na každom človeku záleží. Sme súčasťou tvorenia
prítomnosti aj budúcnosti.
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Zákon zachovania energie / platenia karmy je vždy osobný, ale
obecné pravidlá pozemské aj duchovné platia pre všetkých. Pre
konkrétnych ľudí aj pre národy. Pred 2000 rokmi na Zem prišiel Boho
– Človek, ktorého predpovedali všetky náboženstvá sveta. Neprišiel
náhodou. Prišiel do obdobia dozrievania vývoja človeka, keď biopole
vedomia ľudstva, jeho magnetické biopole, začalo štatisticky
vykazovať stupeň nárastu intenzity, ktorá môže mať drastické dôsledky
na životy jedincov, národov, celého ľudstva. Ako? O tom pojednáva
moderná biofyzika, a súvislosti ukazujú uvedené knihy aj tento článok.
Je úplne jedno, či je človek veriaci a patrí do nejakej konfesie,
alebo je neveriaci. Ako syn človeka má nielen nejakú sociálnu rolu
syna, otca, zamestnanca, občana, ale taktiež účastníka žiaka školy
Ducha Svätého. Je to súčasťou jeho bytia v tejto duálnej dimenzii,
dimenzii keď sú duchovná duša a materiálne telo zdanlivo rozdelené,
alebo dokonca sa človek pokladá len za toto fyzické telo. Osobné
skúsenosti zo „zobudenia sa duše na druhej strane“ nielen šokujú, ale aj
prinášajú ľútosť nad hlúpo premárneným životom.
Ľudstvo je v procese učenia sa a Mesiáš prišiel, aby priniesol,
upresnil, rozšíril posolstvo dobrej zvesti. Už v samom obsahu „dobrý“
je to, čo sa ľudstvo má naučiť – byť dobré, tvorivé, milosrdné,
múdre, láskavé... Takéto sú vlastnosti Boha Otca v jeho Dobrote,
Tvorivosti,
Milosrdenstve,
Múdrosti,
Láskavosti,
ale
aj
Všadeprítomnosti, Všemocnosti, Pravdivosti, Spravodlivosti... Človek
je na Zemi v roli žiaka školy Ducha Svätého, kde sa učíme za
anjelov, spoluúčastníkov stvorenia. Vieme to nielen zo Svätých
Písem všetkých národov, ale aj z tisícok svedectiev ľudí, ktorí zažili
NDE (Near Death Experience) - nielen „obyčajných“ ľudí, ale aj
vedcov, lekárov, technikov, vojakov...
Každý dobrý otec sa stará o svoje deti a dbá, aby chodili po
správnych cestách – malých v rodine, aj veľkých cestách v reálnom
živote. Z titulu role otca dieťa usmerňuje, radí, odporúča, alebo niekedy
aj trestá – vždy primerane, s láskou a porozumením. Podobne je to aj s
ľudstvom a Nebeským Otcom, ktorý poslal svojho Syna, aby usmernil,
učil, liečil, radil, pomáhal, bol vzorom... Pokiaľ dieťa zíde z cesty
svojho napredovania a začne ubližovať sebe aj druhým, dobrý otec či
matka musia zasiahnuť. Musia! Lebo nikto druhý to tak dobre neurobí!
Úlohou rodičov je poznať a formovať, chrániť, ale aj usmerniť či
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trestať svoje dieťa! Oni ho od malička poznajú najlepšie a nesú za neho
zodpovednosť pred obcou aj Bohom!
Pokiaľ rodičia / politici svojou ľahostajnosťou dieťa /
národ priviedli na zlé cesty, sú spoluzodpovední za jeho zlyhanie!
Toto sú dávno aplikované, ale aj obecné pravidlá, ktoré by si mali ľudia
znovu uvedomiť. Kedysi to patrilo ku základnému životnému názoru,
ale dnes táto výchova / vzdelávanie zlyháva. Obávam sa, že tieto
pravidlá sa na školách nielen neučia, ale sa aj úplne prekrútili!!!
Rodičia / politici napríklad často obhajujú / ignorujú zlyhávanie etiky
dieťaťa /národa voči pedagógom v škole a dieťa / národ jeho hlúposť
ignorujú, podporujú a utvrdzujú. A tým sebe a jemu nesmierne škodia!
Keď niečo také, ako pravidlá úcty, lásky a slušnosti, platí
pre výchovu v rodine, v malej komunite, myslíte si, že iné pravidlá
budú platiť pre ľudstvo, ktoré je súčasťou veľkej Vesmírnej
komunity? Ľudstvo vyrástlo do zodpovednosti nielen za svoju planétu
(atómové zbrane, chemizácia a ohrozovanie životného prostredia,
ohlupovanie detí aj občanov verejnými médiami o materialistickom
pôvode, skreslovaním dôležitých informácií napríklad faktu
reinkarnácie a osobnej zodpovednosti človeka ako duchovnej duše...),
ale má zodpovednosť aj voči blízkym dimenziám s prejavmi jadrových
výbuchov, nekontrolovanými nešťastiami jadrových elektrární,
nekontrolovanými prienikmi silných energií do vedľajších dimenzií... Z
osobnej skúsenosti som takéto vedľajšie dimenzie navštívil a je
všeobecne známe, že svedkov je veľa.
Biblia upozorňuje, že majiteľ vinice, Hospodin, čaká od
nájomcov slušné a regulérne správanie, okrem iného odvody z úrody.
Pre človeka to znamená, že časť úrody – desiatok z plodov svojho
života, čas, peniaze, pomoc druhým, odovzdáva svojim blížnym,
svojmu pokroku a poznávaniu Nebeských Pravidiel. Nebeský Otec,
majiteľ vinice, je tu stále. Neodišiel na ďalekú cestu, len dal ľudstvu
viac času, aby sa pozbieralo, presvetlilo poznaním, naplnilo svoj
život charizmou, prácou, porozumením a používaním týchto
Nebeských Pravidiel.
Keď však ľudstvo prestane ctiť zákony večného Života, začne
zbíjať, zabíjať a ubližovať sebe aj okoliu, porušuje dôležité pravidlá
Vesmírnej etiky. Každý človek ich pozná ako všeobecne známe,
obecné, etické pravidlá, ako aj z hlasu vnútorného svedomia. Vidíme
práve na krízových prejavoch počasia, že podmienky existencie pre
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„zlých vinohradníkov“ sa pritvrdzujú. Obzvlášť pokiaľ Ho ignorujú, t.j.
svoju ignoranciu nielen utvrdzujú, ale vychovávajú aj ďalšie generácie
hluchých a slepých mladých ignorantov, mladistvých zločincov, nutne
nastupujú lekcie utrpenia, kríz, problémov, nešťastí...
V našich článkoch a štúdiách vedľa anjelov vystupuje aj diabol,
satan. Také sú fakty. Podobne ako každý človek má priradeného anjela
strážneho, podobne má priradeného aj diablovho služobníka. Tieto
bytosti sú materiálnym očiam neviditeľné, ale u veľmi zlých ľudí ich
malé deti a zvieratá vidia a vycítia. A odmietnu prísť k takému človeku,
lebo vidia jeho poškrvnenú auru, jeho zlé biopole. Boja sa.
Apoštolovia Matúš, Lukáš aj svätý Pavol upozorňujú, že
diablove pokúšania sú súčasťou životnej cesty človeka a môžu silne
pošpatiť „úrodu“, kvalitu života komunity a národa, alebo aj životné
prostredie života. Pokiaľ si človek, rodina, národ nedá pozor, tento
„zlý, rozzúrený lev, ľudožrút“, sa vrúti dovnútra do citovej a sociálnej
oblasti a začne plieniť všetko vznešené, svetlé, dobré, láskavé... A
môže to premeniť naopak na nízke, tmavé, zlé, agresívne, ignorantské,
kriminálne... Začne spochybňovaním pravdy, viery, súžitia a pošle
„kámošov, zvádzajúcich kumpánov, nehanebných dezinformátorov...“
Niekedy sú to vaši spolužiaci, tzv.kamaráti, známi, žiaľ aj rodinní
príslušníci, zmätení novinári, aby vás diabol rozleptal a nahovoril ísť
mimo cestu pravdy, lásky, spravodlivosti. Kvôli medzinárodnému
Internetu zločinci môžu postihnúť PC vírusmi temer každého, pretože
veľa počítačových zločincov
vplyvom zlej výchovy pokladá
ubližovanie druhým za hrdinstvo.
Keď je vo vás pýcha, egoizmus... a málo pokory, úcty a
milosrdenstva, ľahko diablovi naletíte, hlavne keď si myslíte, že
neexistuje. Ako ľahko človek / národ zlyhá, pokĺzne sa, tak veľmi
ťažko vstáva.
Všetko sa deje tzv. „náhodou“, ktorú veľmi dobre vyjadruje
moderná teória chaosu, alebo zákon samoorganizovania vecí,
udalostí, javov graficky spodobnených fraktálmi. Príroda, skrytá
Inteligencia za hmotou, rada opakuje osvedčené vzory v mikro aj
makrokozme. Malé zmeny (tzv. mávnutie motýlieho krídla) môžu
zapríčiniť obrovské udalosti (napr. hurikán v Karibiku). Pokiaľ
pokladáme kumuláciu zmien biopola mysle a vibrácie magnetického
pola srdca tisícov, či miliónov ľudí za istú dobu zosilnenú tzv.
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rezonančným efektom za malú udalosť, ovplyvňujúcu magnetické pole
nejakého regiónu / lokality, tak sme na správnej stope.
V predošlom texte sme hovorili, že zákon zachovania hmoty a
energie platí nielen pre vedu a techniku, ale taktiež na psychologicko –
sociálnej úrovni. Z nedostatku terminológie sa pre túto oblasť bol
prevzatý orientálny výraz karma, ale naši predkovia tieto zákonitosti
poznali a zachovali v prísloviach: „Kto druhému jamu kope, sám do nej
spadne“. „Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva“. „Dovtedy sa
chodí s džbánom po vodu...“. Je však čas, aby sa z ľudovej múdrosti
stala skutočná, komplexná, vedecká, experimentálne overiteľná a
štatistikami podporená múdrosť. U človeka aj národa je tento výraz
bytostne previazaný s kvalitou jeho biopola, s minulými životmi, ako aj
s osobnou kvalitou priebehu terajšieho života.
Najprv si povedzme, čo je pojem „karma“ v osude človeka.
Ľudstvo žije v Božom náručí, vo sfére Vesmírnej Inteligencie chránený
jedinečným laboratóriom Slnečnej sústavy a postavením zemegule, ale
aj jedinečnými životnými podmienkami tepla, svetla, vody... Človek
žije v prostredí „s pamäťou“ - vonkajším aj vnútorným záznamom,
ktorý slúži na výchovné účely. Platí, že čokoľvek človek „zaseje, to aj
zožne“ na všetkých úrovniach bytia človeka – mysľou, pocitmi, činmi.
Nie je to len energetický dlh za terajší život, ale „žneme“ aj za predošlé
životy, prípadne za činy svojich predkov, či spoločenstiev.
Za dobro dostáva človek dobré, za zlo zlé. To je Zákon Príčiny
a Následku, o ktorom sa zmieňuje Biblia aj iné inšpirované Sväté
písma. Je to Zákon, nie otázka viery, podobne ako fyzikálny zákon
gravitácie nie je fikcia, ale fyzikálny zákon diania na Zemi aj v Kozme.
Platí sa do „posledného centa“, vždy len za vlastné nedostatky, podľa
dokonalého zákona Vesmírnej spravodlivosti. Pokiaľ človek chce, aby
mu bolo odpustené, musí aj on odpustiť. Pokiaľ chce mať
priateľov, musí sa správať ku svojmu okoliu priateľsky, láskavo,
eticky na výške, úctivo, pravdivo, spravodlivo... Keď seje vietor,
zožne búrku! To patrí do sféry tzv. Zákona príťažlivosti, ale rovnako
účinne to patrí do výstroja úspešného manažéra, diplomata, či politika.
To čo platí pre jedného človeka, platí aj pre skupiny ľudí, etník,
národov, ktoré v rámci svojho spoločenstva vytvorili určitý spoločný
zámer, ideológiu, doktrínu a činy z nej vyplývajúce.
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Evidencia karmy je veľmi presná a presné archívne
záznamy histórie každého človeka, alebo skupiny, tzv. kronika
Akáša, sú k dispozícii vždy a všetko, čo sa kde kedy udialo...
Samozrejme len pre kompetentných, ktorí sú duchovne a eticky vyspelí
a informácie nezneužijú.
Oblasť karmy patrí k najzložitejším oblastiam ľudskej
existencie a podľa vyjadrenia odborníkov, ako sú Dr.Stylianos
Atteshlis, Dr.Michael Newton, Edgar Cayce, Dr.Brian Weiss, K.C.
Markides, S.N.Lazarev a ďalší. Do tejto oblasti týkajúcej sa Kroniky
Kozmických záznamov histórie ľudstva, ako sme hovorili, má možnosť
prístupu naozaj len málo duchovne vyspelých jedincov. Na druhej
strane je dnes sprístupnené pomerne veľké množstvo historických
„záznamov“ činov osôb, alebo skupín ľudí, takže sa ľudstvu
sprístupňuje aspoň náčrt súvislostí takých dôležitých pre dnešnú
vyspelú civilizáciu, ktorá túži po hlbšom poznaní, ktoré nie je poznanie
opice, ale duchovnej bytostnej civilizácie a nechce zahynúť.
Na základe správy barónky Adelmy von Vay, liečiteľky,
pracovníčky Červeného kríža, vedkyne, autorky najlepšej kozmológie
kresťanského sveta, a správy o vedľajších dimenziách a poddimenziách
Zeme, je možné vnímať súvislosti dnešných rôznych krízových
prejavov počasia, geomorfologických prejavov, epídémií a iných
„náhodných“ javov ako prejav skrytých zákonitosti, ktorým je možné
predchádzať, alebo aspoň utlmiť intenzitu prejavov. O vlastnostiach
týchto dimenzií a poddimenzií, ako sme hovorili vyššie, pojednávajú
štúdie Prečo sa počasie zbláznilo (1.diel, Ekokonzult, Bratislava 2015)
a Zlatomeničstvo pre každého (2.diel, Typopress, Košice 2017)
dostupné v elektronickej podobe na web sirosa.sk.
Vesmír nepozná termín NÁHODA. Všetko má svoju
konkrétnu príčinu, priebeh aj následok. Aj v prípadoch
meteorologických krízových prejavov sa nejedná o „náhodné“ prejavy,
ale o zložité prírodné zákony, ktoré počítajú svetovo navzájom
prepojené počítačové systémy. Niektoré javy sa však správajú „čudne“
a nepredvídateľne, ba dokonca porušujú známe fyzikálne pravidlá.
Zopakujme si,že práve tieto „zvláštne“ javy a ich príčiny, ktoré boli
dosiaľ podceňované, je treba vnímať ako kumulované, koherentné
biopole veľkého množstva ľudí, ktoré ovplyvňuje nielen základné
magnetické pole Zeme, ale spúšťa dosiaľ neznámym mechanizmom
prenos informácií a následné krízové prejavy. Každej dimenzii a
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poddimenzii zodpovedajú archetypy popisujúce základné vlastnosti
biopola dimenzie / poddimenzie so zodpovedajúcimi krízovými
prejavmi.
Napríklad
abnormálne zamrznutie rieky Níl. Likvidácia
kresťanských kláštorov r.1010 v Egypte a Jeruzalemského chrámu v
Palestíne„vyprodukovala“ v rezonančnom prepojení na dimenziu 1.2
zamrznutie Nílu, alebo „oslava zvieracích pudov“ v auguste 1969 vo
Woodstocku, USA, spustila hurikán Camille, ktorý porušoval všetky
meteorologické pravidlá, ktoré dovtedy meteorológia o správaní
hurikánov mali. Hurikán zabíjal, ničil, pustošil, spúšťal lokálne búrky.
Náhoda, alebo mávnutie „havraním krídlom“?
Keďže sa jedná o skutočne hrozné a varujúce udalosti, pri
ktorých prichádzajú o život a životné istoty tisícky až milióny ľudí,
alebo aj o výrazné urýchlenie formovania klimatických podmienok v
určitých oblastiach sveta (severná Afrika, predovšetkým oblasť Líbye a
Tunisu, obilnica starej Rímskej ríše, behom niekoľko desaťročí prišla o
tečúce rieky, faunu, flóru a stali sa kamenitou púšťou ako ju dnes
poznáme) , je podľa mojej mienky naozaj dôležité pri dnešných
vedeckých
kapacitách,
dostupných
databázach
lekárov
a
zdravotníckych a sociálnych inštitúcií, ako aj počítačovom vybavení
venovať tejto oblasti adekvátnu, rozsiahlu vedeckú pozornosť.
Nielen evidencia seizmickej hrozby a upozornenie pre evakuáciu
ohrozených oblastí, ale predovšetkým prevencia, ktorá podľa
našich poznatkov je možná!!!
Karmické súvislosti ukazujú okrem iného na prepojenosť
rôznych etnických skupín, národov a krajín. Tieto súvislosti sú dôležité
predovšetkým z pohľadu možného postihu, miesta a charakteru
„dopadu“ krízového javu, napríklad zemetrasenia, či hurikánu. Je
totiž známe pravidlo, že „karmický úder“ postihuje najslabší článok
a jeho príslušnú oblasť. Nie vždy totiž „karma udiera“ na „páchateľa“,
ale podľa určitých pravidiel, ktoré sa majú vyskúmať a stanoviť, na
jeho „oslabeného karmického nosiča“. V prípade surovej, vojnovej
udalosti r.1010 vyvraždenia nevinných, zbožných mníchov
kresťanských kláštorov pozdĺž Nílu, prudké ochladenie udrelo priamo v
oblasti zločinov nezmyselného vraždenia v Egypte. V prípade „oslavy“
vo Woodstocku, USA, však hurikán Camille „udrel“ niekoľko sto
kilometrov južne od miesta hýrenia.
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Určitým vodítkom priebehu „úderu“ karmy môže byť známy
biblický príbeh Jonáša a asýrskeho mesta Ninive. Hospodin pošle
proroka Jonáša, aby vystríhal úhlavného nepriateľa Židov, Asýrčanov,
že ich zloba a hriechy budú do 4O dní potrestané. Keďže došlo k
pokániu obyvateľstva aj samotného kráľa, mesto bolo ušetrené od
zničenia... V príbehu výstrahy miest Sodomy a Gomory varovanie a
výstraha nepomohli, ba stretli sa s výsmechom, ignoranciou, agresiou a
dôsledky boli tvrdo katastrofálne a sú evidentné ešte aj dnes vo forme
„života“ Mŕtveho mora dodnes.
Možno niektorí kresťania (predpokladám, že nad 95%)
budú mať námietky voči koncepcii znovuzrodzovania, lebo nie je
súčasťou vyučovanej tradície. Pravdou je, že tradícia učila - Zem
obieha okolo Slnka. Musela prísť korekcia, aj keď Giordana Bruna stála
život a Galileiho slobodu. Keďže Pravda oslobodzuje a nie tradícia, je
dobré sa pridŕžať Pravdy, teda odkazu Písma a faktov osobných
svedectiev, pacientov NDE. Nový Zákon na viacerých miestach
upozorňuje na znovuzrodzovanie / reinkarnáciu (napríklad Pán hovorí
učeníkom, že Eliáš prišiel ako Ján Krstiteľ). Z bežného života vidíme,
že drzí, hrubí, suroví ľudia zdanlivo víťazia, alebo mnoho veľmi
dobrých ľudí trpí ťažkými chorobami, alebo krivdami. Môžeme snáď
za to viniť nášho Dobrého Otca Hospodina, alebo je tu evidentne
skrytá, avšak ignorovaná Nebeská Logika Spravodlivosti?
Svätý Pavol priamo poukazuje, že pokiaľ človek ignoruje
zákon milosrdenstva a odpúšťania, spúšťa sa „platenie“ karmy,
ktoré riadia archanjelské rády kniežatstiev a mocností (2Kol 2,1415). Taktiež upozorňuje svojho žiaka Timoteja, aby neskladal „liečivé“
ruky na nehodných, lebo prevezme na seba ich trest (1Tim 5, 24-5).
Človek prichádza na Zem, aby sa naučil lekcie školy života a poučil sa.
Pokiaľ však lekciu nedokončil a nepoučil sa, jeho utrpenie / utrpenie
komunity, národa, k tomu má napomôcť.
Karmické udalosti väčšiny ľudí sa dotýkajú konkrétnych osôb,
na ktorých je možné vidieť niektoré „mechanizmy“ karmy
(S.N.Lazarev, Diagnostika karmy). Už sme spomínali, že choroba alebo
nehoda sa premietne do najslabšieho článku človeka a jeho okolia,
alebo aj firmy, či národa. U človeka sa môže premietnuť na partnera /
ku, dieťa, alebo domáce zvieratko na úrovni chorôb / problémov
konkrétnych orgánov, ktorých „vibrácie“ daný človek zdeformoval a
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tým porušil Božiu harmóniu. U karmicky vyspelých národov sa karma
premietne alebo do najchudobnejších a najslabších článkov spoločnosti,
alebo do bývalých kolónií, s ktorými bol kolonizátor / správca kolónie
stovky rokov prepojený a napríklad si tam „odkrúcajú karmu“ bývalí
otrokári a ich krutí regrúti, teraz „oblečení“ do tela s čiernou, žltou,
alebo hnedou pleťou.
Niektorých vedcov možno bude šokovať, ale vyplýva to z
Biblie a iných svätých Písem, alebo aj z kozmológie barónky Adelmy
von Vay, že človek ako nesmrteľná duša dočasne obývajúca fyzické
telo, má na Zemi svoju dôležitú úlohu a krízy, choroby, nešťastia,
alebo aj epidémie chrípky patria ku kontrolným mechanizmom
individuálneho, alebo aj kolektívneho plnenia tohto „karmického
plánu“. Aj keď si zväčša ľudia nepamätajú „odkiaľ prišli a kam idú“,
ľudstvo dostalo Sväté Písma a Nový Zákon, kde Pán Ježiš Kristus
upozorňuje na tento dôležitý detail, ktorý by si mal každý človek
uvedomiť a pracovať na ňom. „Ja viem, odkiaľ som prišiel a kam
pôjdem“, povedal Pán svojim učeníkom, spolu s odkazom „Pravda vás
oslobodí“. Súčasne je to aj výzva pre moderného človeka, aby aj on
vedel povedať o sebe to isté.
Osobná, individuálna misia človeka sa dotýka „územia“
vášho tela a týka sa predovšetkým vašej duchovnej duše. Termín
plnenia „plánu“ je od narodenia po smrť, pretože na „druhej strane“
sú prostriedky progresu temer zmrazené. Aká je úloha misie? Každý
človek to podvedome vie, jeho svedomie to vie. Úloha je etický,
rozumový, citový, tvorivý / umelecký, duchovne – duševný pokrok...
Tam, na „druhej strane“ totiž čas nehrá žiadnu rolu a človek tam len
„vyhodnocuje plusy, mínusy“. Sú o tom desaťtisíce svedectiev,
napríklad aj vedcov Dr. R.A. Moodyho, Dr. E. Alexandra, E. Cayce, či
akademika sociológa K.C. Markidesa a Dr.S. Atteshlisa. Podobné
skúsenosti má aj pisateľ tohto článku, keďže absolvoval štyri krát
klinickú smrť a „navštívil“ niektoré z vedľajších dimenzií. Dobrý
priateľ, učiteľ fyziky, na Zemi už zomrel, ale v tej vedľajšej dimenzii
ešte žil a pracoval v úplne inej profesii – ako robotník. Ľudia v tej
dimenzii mali črty človeka, ale zväčša boli tvárou aj postavou
deformovaní.
Aj skupiny ľudí, národy, majú svoju karmickú úlohu,
misiu, ktorá je podobná ako v prípade osobnosti človeka. Záber je
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samozrejme širší a náročnejší, ale opäť je to úloha pokroku na
intelektuálnej, etickej, tvorivo - umeleckej, psychologicko – sociálnej
úrovni, duševno – duchovnej úrovni a predovšetkým vynulovanie
starých, brzdiacich karmických väzieb, blokov vyplývajúcich zo
zneužitia Božích Zákonov pre egoistické ciele... Toto vynulovanie
poznáme z Biblie zo Starého Zákona ako pravidlo zaplatenia do
posledného centa. Kým sa človek sám nenaučí odpúšťať bude platiť
oko za oko, zub za zub, krv za krv... Aj u národa smerovanie vývoja
je odpútanie sa od zvieracích inštinktov, zvládnutie rozumovej, až po
ušľachtilú sociálne vyspelú, kultúrne – tvorivú uvedomelú úroveň.
Pri osobnom aj skupinovom pohľade je dôležité vedieť, že
človek, národ a ľudstvo nikdy nebolo a nie je na ceste životom samé.
Sprevádzajú nás vysoké duchovné bytosti, archanjeli, o ktorých
schopnostiach, silách, múdrosti dnešný človek nemá ani poňatie. K
jasnovidným svedkom anjelov strážnych patril napríklad páter Pio,
ktorý dával angloamerickému bombardovaciemu letectvu počas
2.svetovej vojny silné lekcie (R.Allegri, Zázraky pátra Pia).
Bombardovacie letky v talianskej oblasti Bari obracal o 180 stupňov a
uvoľnil nosiče bômb. Ešte dnes možno žijú desiatky svedkov, pilotov,
včítane veliaceho generála Bernarda Rosiniho, alebo pamätníkov ich
spomienok na 2.svetovú vojnu.
Dôležitým „detailom“ je, že pri výchove k pokroku hlavnú
úlohu zohráva utrpenie, pretože len veľmi málo ľudí je ochotných
zmeniť sa na základe upozornenia, odporučenia, vzdelávania, či
poznania. Táto cesta poučenia mladých staršími je vždy teoreticky
prístupná, ale prakticky temer nevyužívaná. Len bolesť, stresy,
problémy, hlad, chlad, choroby, núdza, strata vnútornej alebo vonkajšej
slobody... vedú človeka / národ / ľudstvo na cestu pokroku a hľadania
harmónie.
Otázka znie, či naozaj ľudstvo potrebuje tretiu svetovú
vojnu a klimatické hrozby a lekciu chorôb, či hladomoru zo
zničeného životného prostredia pre svoju nápravu, alebo či skúsi
začať žiť pravidlá, o ktorých existencii vie už 2000 rokov? V
6.storočí, keď cisár Justinián kruto zneužil svoje mocenské postavenie,
zásadne spomalil vývoj ľudstva zničením všetkých písomných diel o
reinkarnácii, ľudstvo zažilo jedno z najstrašnejších zemetrasení
(Krakatoa, Indonézia, r.535 n.l.), ktoré priamo, alebo nepriamo hladom
a chorobami zlikvidovalo tretinu ľudstva. Oblaky sopečného prachu zo
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supervulkánu znížilo povrchovu teplotu Zeme, roľníci nič
nedopestovali, mestá hynuli od chorôb a hladu. Namiesto učenia sa
poznávaním ľudstvo okamžite prešlo na druhú koľaj vývoja – utrpením.
A za túto hlúposť jedného krutého, obmedzeného mocipána platíme
dodnes, pretože učenie otcov a Origena cestou pravdivej tradície bolo
prerušené a zničené.
Nový Zákon, nazývam túto vzácnu knihu životných pravidiel
„manažérska príručka“, upozorňuje, že každý človek bude platiť do
posledného haliera. Mnohí ľudia si myslia, že zlo, surovosť a dravosť
na Zemi vyhráva, že zločin má prim. Avšak je to len neznalosť pravých
zákonov Kozmu. Z dlhodobého hľadiska rôzne sily zla začnú medzi
sebou bojovať a navzájom sa likvidovať, podobne ako rakovina človeka
zožiera samú seba... Najhoršie zlo, ktoré Nový Zákon pozná, je
vlažnosť a ľahostajnosť, ktorým sa dnešné ľudstvo musí postaviť.
Pritom práve tieto vlastnosti odvíjajúce sa od osobnej zapálenosti,
odvahy, pravdivosti, pomoci spoľahlivo likvidujú televízne
programy, závislosť na PC, mobiloch, hrách, neskôr alkohole a
drogách, ku ktorým sa mnohí politici stavajú stále
benevolentnejšie. Oficiálne sa takto podporuje mrzačenie vývoja
mladých ľudí a zodpovedné občianstvo!!!
Niektoré karmické väzby národov sú zrejmé a jasné a
vyplývajú z historických súvislostí. Iné už také zrejmé súvislosti
nevykazujú a musí do analýz vstúpiť duchovná veda (niektoré odkazy a
súvislosti od majstrov ducha sú známe a dostupné z ich prednášok,
pozorovaní, náuk). Je možné predpokladať, že karmické súvislosti
krajín a štátov sa týkajú predovšetkým dlhodobo formovaných krajín,
ktoré svojimi mocenskými záujmami kolonizáciou ubližovali a
zotročovali druhé krajiny. Aj tu je zrejmý zásah Prozreteľnosti, ktorá
ukončila historické obdobie dôležitosti rás a ich postupné splývanie.
Tak ako v Novom Zákone hrdí Židia Petrovým poučením dostávajú
lekciu o krste Rimanov, sluhov, otrokov a neskôr pohanov, Brahmani
dostali lekciu Matky Terezy z Kalkaty o sprítomnení pravého Boha,
bezpodmienečnú Lásku, Ježiša Krista... mimo akúkoľvek kastu, pre
najchudobnejších z chudobných...
Aký je „hospodársky program“ Hospodina je možné
pochopiť zo Žalmu (68, 6-7): „Sirotám je (Hospodin) otcom, vdovám
zástupcom, Boh vo svojom svätom príbytku. Boh osamelých vracia
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domov, väzňov vyvádza do blahobytu, len odbojníci ostávajú vo
vyschnutej krajine.“
Meno Boha je Láska, vo všetkých jej formách a vyjadreniach –
v priateľstve, empatii, porozumení, pomoci, spolupráci, obeti..., takže je
prirodzené, že Boh (cestou svojich pomocníkov archanjelov)
predovšetkým pozoruje a hodnotí, ako sa národ správa k najslabším. To
sú siroty, vdovy, alebo aj starí občania. Určite viete, ako všetci
kresťania, že príbytkom Hospodina je predovšetkým ľudské srdce,
ktoré človek prináša do vonkajšieho chrámu - kostola.
Kto je väzeň? Je to človek / národ za(u)jatý „ilúziou hmoty,
konzumu, materializmu, nad ktorým vládne jeho obmedzené poznanie a
ignorancia Vesmírnych zákonov. Súčasne tu vidíme aj výsledok, ako
skončia odbojníci, alebo ľudia, ktorí ignorujú svoje svedomie a volanie
vlastnej duchovnej duše po potrebe vývoja. Krajiny, v ktorých
zvíťazil biznis, násilie, neprávosť, zanikla úcta k prejavom
všetkých foriem života ... sa postupne pretvárali a pretvárajú na
púšte, podobne ako sa stávajú takouto „pustatinou bez nádeje“ aj
ľudia žijúci bez viery.
História je plná príbehov o mocných štátoch a krajinách Ázie,
Afriky, Ameriky, ktoré zanikli jednoducho tým, že sa „náhodou“
zmenil tok životodarnej rieky. Alebo pod vplyvom chorôb, či
vojenských nájazdov zanikli alebo sa rozptýlili.
Aké sú „pravidlá“ pre Hospodinove pôsobenie v Stvorení
upresňuje verš 36 toho istého Žalmu: „Úžasný je Boh zo svojich
svätýň, On je Boh Izraela, ktorý dáva ľudu moc a silu! Boh nech je
požehnaný!“ Pokiaľ ľudia a národy idú v intenciách Božích
príkazov, národy sa stávajú trvalo mocné a silné.
Opäť sa môžeme pozrieť na známu históriu Európy, kde je
vidieť, akým spôsobom priamo aj nepriamo pracoval Boh. Vďaka
šíreniu „dobrej zvesti“ a spirituality mužských a ženských rádov
augustiniánov,
dominikánov,
cisterciánov,
benediktínov,
premonštrátov, františkánov, neskôr jezuitov, karmelitánov, paulínov...
sa tvorila budúca moc a sila krajín. Všetky tieto rády vytvárali
predpoklady budúcich územných, hospodárskych aj populačných
predpokladov jednotlivým krajinám Európy. Tu je možné vidieť
budúcnosť veľkosti a prosperity národov, ako Španielsko, Anglicko,
Francúzsko, Taliansko, Nemecko, odkiaľ táto spiritualita pramenila a
šírila sa domov aj do sveta.
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Nie všetky krajiny tieto „duchovné poklady“, ktoré im
nazbierali predkovia, vedeli využiť tak, ako napríklad Taliansko, či
Francúzsko, ktoré si vytvorilo skvelú
obchodnú, kultúrnu,
vzdelanostnú bázu... Mnohé krajiny investovali viac do expanzných a
vojenských projektov a tak sa z ich území stali ubiedené, vyschnuté
oblasti, zápasiace o existenciu. Samozrejme z histórie vieme, že nič nie
je čiernobiele, že každá krajina, podobne ako človek, zaznamenávali
vzostupy aj pády, ale je dobré vnímať tieto duchovné súvislosti ako
základný predpoklad prosperity národov.
Pre Európanov je dobré vedieť, že aj Islam pri svojom vzniku
hlásal mierové spolužitie moslimov, židov a kresťanov a zväčša
zachovával toto základné pravidlo počas celej existencie lokálnych
kalifátov, alebo Osmanskej ríše. Pri dobyvačných vojnách krajiny,
ktoré akceptovali zákony islamu „okupantov“, platili dane a odvody,
naďalej žili svoj vlastný civilný, obchodný, či kultúrne náboženský
život. Aj dnešní moslimovia žijú v zhode a v priateľstve s inými
náboženskými skupinami vo všetkých krajinách sveta, čo sa netýka
výraznej menšiny neznášanlivých , fanatických extrémistov, pre
ktorých odporúčania Koránu a základné mierotvorné zásady islamu
zrejme nič neznamenajú.
Typickými krajinami, kde je možné vidieť vznik, rozkvet a
zánik z porušovania etických (vesmírnych) pravidiel boli napríklad
staré národy Médovia, Babylónčania, Asýrčania, Etruskovia, Skýti,
Húni, Gréci, Rimania, Tatári a mnohé iné národy, z ktorých dnes zostali
len etnické zvyšky, literárne odkazy, stručné historické zmienky, či
neidentifikovateľné archeologické pamiatky. V rámci zákona karmy –
platí sa do 3.-4.pokolenia - sa jednotlivé mocichtivé národy navzájom
postupne vyvraždili, prípadne splynuli s domácim obyvateľstvom...
V Európe aj v Amerike vládli rasistické predsudky, že natívne,
africké, ázijské … domorodé obyvateľstvo nemá dušu, že je
menejcenné, hlúpe, obmedzené a určené na podradné, služobné a
pracovné pôsobenie. Pri šírení tzv. civilizácie viery sa preto zväčša
používali tie najšpinavšie, podvodné a veľmi kruté praktiky, ktorých
dôsledky pretrvávajú (napríklad korupcia, podceňovanie, nevzdelanosť,
chudoba na úrovni živorenia) až dodnes.
Stredovekí panovníci zistili vďaka hodvábnej ceste,
drahokamom, farbivám, vzácnym koreninám, alebo aj povestiam o
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bájnych pokladoch bájnych krajín, že pre ich stále rastúce nároky na
prepych, chute, budovanie moci reprezentáciou, palácmi, výzbrojou
lodí a armádami... je dôležité dostať sa ku lacným finančným
prostriedkom cestou objavných ciest v 15.-16.storočí. Obzvlášť vďaka
kolonizačnému úspechu Španielska a jeho konquistadorom a dovozu
zlata a striebra z Ameriky pre španielsku kráľovskú korunu.
V zriedkavých prípadoch sa pri zahraničnom obchode
postupovalo tak, ako by to pre civilizované národy malo byť
normálne. Nielen Egypt, ale aj India, Čína... mali rozvinutú štátnu
civilizáciu tisícky rokov pred našim letopočtom. Na základe
diplomatických ciest a stykov s miestnymi vládami sa stanovili
podmienky vzájomne výhodných dohôd, zriadenie obchodných centier,
zoznámenie sa s miestnou kultúrou a prispôsobenie svojich obchodných
a vývozných aktivít miestnym podmienkam podľa týchto dohôd.
Vzhľadom na rasistické predsudky však kolonizačné postupy
išli svojimi „osvedčenými“ tvrdými, krutými, nečestnými dobyvačnými
cestami. Vylodenie sa a pomocou podvodov, získanie vplyvu cestou
zbraní a diel, ktorým natívne obyvateľstvo nemalo šancu vzdorovať.
Neskôr režim kolonizácie prešiel po príchode obchodníkov a
plantážnikov do zastrašovania domorodcov, zavádzania nevoľníctva,
otroctva a pestovania monokultúr. Otrokárstvo podľa vzoru arabských
krajín sa stalo výnosným biznisom. Výkup, preprava a predaj otrokov
na plantáže do zahraničia, napríklad do oblasti Južnej Ameriky
(Brazília), či Severnej Ameriky (Mexiko), ale aj do Európy.
Ako prebiehala príprava na „kolonizačnú výpravu“? Skúsme sa
na to pozrieť modernými očami historika, ekonóma, etnografa,
sociológa... Po objavení a privlastnení právom „prvého“ objaviteľa
napríklad pobrežia Afriky pre kráľovstvo superveľmoci, nastávala:
1. domáca príprava lodí, výstroj, výzbroj, výcvik vojska,
2. vylodenie a obsadenie (okamžité, alebo postupné)
územia,
3. manipulácia, ohlupovanie a zastrašovanie domorodého
obyvateľstva,
4. získavanie, podplácanie, zastrašovanie, prípadne
likvidácia odporcov hlavne miestnych vládcov a ich
rodinných príslušníkov,
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5. nasadenie vojenskej posádky, výstavba a výzbroj
pevnosti pre ozbrojený dohľad,
6. vylodenie farmárov, obchodníkov, remeselníkov,
prisťahovalcov,
7. nevoľníctvo, otrokárstvo – teror „lacnej pracovnej sily“,
8. drancovanie domácich surovín – vzácnych drevín,
pestovanie monokultúr (cukrová trstina, tabak, káva, čaj,
koreniny, kaučuk...), vývoz a obrovské zisky.
Mali by sme vidieť „fungovanie“ týchto kolónií z pohľadu ich
využívania, či skôr „zneužívania“, pre veľmi krutý vývoz a predaj
otrokov (vysoká úmrtnosť mužov, žien aj detí), rozbíjanie rodín,
likvidácia osád, využívanie otrokov na prácu na plantážach, ich
neľudské a nedôstojné zneužívanie, záber územia, pôdy, surovinových
zdrojov...
V podstate tieto lúpežné techniky si pomerne rýchlo osvojili
piráti, len tí k bohatstvu prišli ešte krutejšie, bez práce a ešte
„lacnejšie“... Francis Drake (1540 - 1596), hromadný vrah, zlodej,
lupič, obchodník s otrokmi, oslavovaný ako úspešný víťaz proti
katolíckym španielskym lodiam aj osadám v zámorí, napriek titulu
lorda zomiera podľa kozmického Zákona Spravodlivosti (poddimenzia
1.1 a 1.2 a 3.5) na horúčky a úplavicu. Mocenská manipulácia
výchovou aj príkladom k nenávisti medzi protestantmi a katolíkmi z
talentovaného moreplavca, veliteľa a objaviteľa urobila zločinca,
lúpežného zbohatlíka.
Keď sa Portugalsko zúčastňovalo niekoľko sto rokov
otrokárstva, môžeme sa čudovať ničivému zemetraseniu v Lisabone
r.1755 s následným tsunami, ktoré zahubilo až 100 tis. z celkového
275 tis.obyvateľstva? Či to nemožno pokladať za dôsledok dlhodobého
krutého obchodovania s otrokmi (odhad asi 5 miliónov černochov + 1/3
zabitých po ceste pevninou a na lodiach), ktoré sa dá porovnať s
genocídami 20.storočia, teda priemetom poddimezie 1.1, 1.2 a 1.5?
Možno „pravoverní“ kresťania povedia – Veď všetci vtedy
chodili do kostolov a modlili sa!!!
Určite áno, podľa tradičných hodnôt. Čo však Pravda a skutky viery?
Písmo vtedy aj dnes hovorí a usvedčuje: „Podľa skutkov / ovocia
poznáte ich / strom“. Sudcovia karmy, vyspelé archanjelské bytosti
vždy pozerajú na pohnútky srdca.
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Ako vždy, keď sa udeje takéto nešťastie, ľudia sa pýtajú „Prečo
práve my? Kde je Boh?“
Pripomenieme si, že Boh netrestá. Trestá sa človek / národ sám za porušenie zákonov ľudskosti, pravdy, spravodlivosti, harmónie
spolunažívania. Archanjel národa Portugalcov spolu s karmickými
majstrami a pod prísnym dohľadom vyšších duchovných hierarchií
stanovili čas, aby sa Portugalsko poučilo a mohlo ísť vo svojom
pokroku ďalej.
V kolonizačnom období už ľudstvo poznalo posolstvo lásky a
rovnosti cca 14 storočí, keď začali prvé dobyvačné výpravy, a
námorníci aj vojaci sa pravidelne zúčastňovali bohoslužieb ako na
mori, tak aj v miestach posádok kolonizácie. Vtedy, podobne ako dnes,
každý z nich vedel základné pravidlo „Nerob druhým to, čo nechceš
aby oni robili tebe“. Ale rovnako ako dnes, aj vtedy si mysleli, že pre
nepokrstené primitívne národy to neplatí. A pýcha „nositeľov kultúry“,
krutých, vojenských byrokratov utvrdzovala „my sme tí vyvolení,
najlepší“.
Ako vsuvku si povieme, že v období príchodu Ježiša Krista sa
Pán zjavil domorodým Aborigingom v Austrálii počas vzkriesenia a
pochválil ich za ich život v harmónii komunity a v zmierlivom spôsobe
života. Podľa správy Dr. Morganovej o tom svedčia dávne nástenné
domorodé záznamy v ich posvätných jaskyniach.
Aké sú teda primárne karmické väzby medzi supermocnosťami,
kolonizátormi ako boli Portugalsko, Španielsko, Francúzsko, Veľká
Británia, Holandsko, Nemecko, Taliansko, Holandsko, Belgicko a ich
bývalými kolóniami? Stačí si „zalistovať“ v krutej histórii
kolonizačných, okupačných a dobyvačných vojen. Španielsko a
Portugalsko tzv. „šírenie civilizácie kresťanstva“ vyvražďovaním
Aztékov začalo, ale ďalej prebiehali o jednotlivé kolónie boje v
Amerike, Ázii, Afrike, ktoré paralelne ovplyvňovali aj vojny na území
Európy a postupne sa premietali do mocenského rozdeľovania sveta. Tu
si uvedíeme niektoré súvzťažnosti:
Španielsko je karmicky osudovo prepojené od 8.st. na
maursko – arabské, či islamské krajiny. Jednou z prvých koloniálnych
veľmocí od 15.st. bolo Španielsko, vznikajú vážne karmické väzby na
krajiny Ameriky, Afriky (severné Maroko). Španieli kolonizovali
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Kanárske ostrovy, zničili rozvinuté civilizácie Aztékov a Inkov v
Južnej Amerike, vývozom zlata a striebra v 16. a 17.st. vybudovalo
silnú armádu a námorníctvo. V 15.st. obsadili oblasti Haiti a
Dominikánskej republiky, Kubu, Portoriko, Peru, Bolíviu, Chile a časť
Panamy. Taktiež pôsobili v Mexiku, Venezuele. Španielsko
vybudovalo obchodné zázemie na Filipínach. Kolónie v Južnej a
Strednej Amerike si udržali až do 19.storočia. O moc v Stredomorí
bojovalo s Osmanskou ríšou. V rámci dlhodobých vojen o koloniálne
vplyvy je tu prepojenie na Portugalsko, Francúzsko, Anglicko a
Holandsko.
Spätný úder karmy postupne viedol k oslabeniu
koloniálneho vplyvu, ktorý preberali v rámci boja o bohatstvo a
mocenské rozdelenie sveta Británia, Francúzsko...
Z predošlého textu Božieho Plánu a duchovnej vedy vieme, že
akýkoľvek pokrok môže prichádzať len tam, kde sa rozvíja zdravý
rozum, etika a spiritualita (dominikáni, karmelitáni, jezuiti), nové
všestranné vzdelávanie, pomoc chudobným, a ustanovenie etických
pravidiel. Práve v Španielsku vznikali novodobé zárodky európskej
vzdelanosti, budúcej renesancie, preberaním arabských poznatkov a
multikultúrnym dialógom Židov, kresťanov a znovuobjavením
múdrosti starých Grékov, odkiaľ sa poznanie šírilo do celej Európy. Tu
sa formovala napríklad desiatková sústava, ale prekladali zabudnuté
diela Aristotela, Galéna, Avicenu a ďalších velikánov ľudského
poznania.
Portugalsko sa výraznou mierou od 15.st. podieľalo na
obchode s otrokmi predovšetkým zo strednej Afriky (Angola,
Mozambik) pre plantáže v Brazílii (do 5 mil.otrokov). Najdlhšie
vlastnilo a „plienilo“ kolónie v Afrike (Portugalská Guinea, Senegal,
Benin), v južnej Amerike (Uruguaj, Francúzska Guajana), v Indii
(Bombaj, Goa) a v juhovýchodnej Ázii (Macao - Čína, Východný
Timor, Ambon, Portugalská India). „Výnosný obchod“ s otrokmi na
pobreží Senegalu a Sierra Leone, prebiehal spolu s kolonizáciou
Madeiry a Azorských ostrovov a územia Ghany. Od 16.st. prebiehala
kolonizácia východnej Afriky ničením malých islamských štátov,
kolonizovali sa ostrovy Cejlon, Mauricius, Madagaskar. Bojovalo sa o
moc v Indii s Osmanskými Turkami, či Benátskou republikou.
Obchodovali a kresťanstvo šírili Portugalci v Indonézii, Číne,
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Japonsku. Sústavne pokračovali boje o teritoriálnu moc s Britániou,
Francúzskom a Holandskom.
Britská koloniálna ríša zahŕňala v období najväčšieho vplyvu
v 18-19.st. Vlastnilo štvrtinu územia aj štvrtinu obyvateľstva planéty.
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska,
Commonwealth, má pôvodné osudové korene poprepájané s Rímskou
ríšou, Dánmi, Normanským Francúzskom. Napäté vzťahy sa vinú celou
históriou Anglicka s vnútornými národnostnými celkami Walesom,
Škótskom, Írskom. Mocenské boje o vplyv v severnej Amerike, v
Afrike, ale aj v Indii a v západnej Indii, v 17.st. s Austráliou
(vyvraždených 85% pôvodného obyvateľstva), Novým Zélandom. O
koloniálnu moc od 18.stor. bojovala so Španielskom, Holandskom a
Francúzskom, neskôr v 19.st. konflikty s Ruskom, Osmanskou ríšou a
Nemeckom. V 18.st. Získala Gibraltar, Kanadu, Malajský polostrov,
Cejlón, Maltu, Nový Zéland. V 19.st. pribudol Aden, Hongkong,
Suezský prieplav, Nigéria, Egypt, Keňa, Uganda, Zanzibar, Tanganika,
časť JAR, Zlatonosné pobrežie, Sierra Leone, Gambia, Britské
Somálsko, Etiópiu, Sudán. V Ázii kolonizovala Indiu, Pakistan,
Bangladéš, Mjanmarsk, Perziu,Singapúr, Hongkong. Zapríčinili
násilnou industrializáciou a poľnohospodárskymi „reformami“
hladomor s 40mil.obetí. Účasť v Číne na predaji ópia a v tzv. ópiových
vojnách. Bezohľadné kruté potlačovanie nepokojov domorodcov,
podceňovanie
hinduistov aj moslimov. Po 1.sv. vojne získala
Kamerun, Togo, Nemeckú východnú Afriku, Mezopotámiu, Palestínu,
Nemecké tichomorské ostrovy. Británia patrila k prvým krajinám proti
otrokárstvu.
Pôvodné nepriateľstvo v severnej Amerike preorientovala na otvorenú
spoluprácu s USA. Británia bola známa svojou koloniálnou
spravodlivosťou a zriaďovaním právneho fungovania kolónií.
Podporovali obojstranne výhodný obchod, avšak v niektorých krajinách
spájala okupáciu s drancovaním a obohacovaním, zavádzaním ničivého
monokultúrneho poľnohospodárstva.
Karmické súvislosti (príklad analýzy): S aktivitami vo Veľkej
Británii súvisí cyklón Nargis v Mjanmarsku, ktorý 2.mája 2008
„udrel“ úplne inde, než meteorológovia predpokladali a zanechal za
sebou spúšť v husto obývanej oblasti Mjanmarska (Barmy), postihol
1,5 milióna obyvateľov a asi 150 tis.obetí. Cyklón je možné spájať s
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priemetom dim.1.7 so stratou „kultúrnosti“ národa, narastanie
neviazanosti, šírenie zla, egoizmu, agresivity počas svetovej
ekonomickej krízy r.2007-8, ktorá ako vždy zasiahla najchudobnejších.
Belgicko má karmické väzby na Śpanielsko, Francúzsko,
Holandsko. Kolonizovalo Belgické Kongo, Ruanda – Urundi (dnešné
štáty Rwanda, Burndi), Tchien- tˇin v Číne.
Francúzsko bolo v 19. a 20.st. po Britskom impériu
najrozsiahlejšia koloniálna ríša. Na prvý mocenský pohľad pekné, na
druhý karmický pohľad obrovská osudová záťaž. V rámci križiackych
výprav F. ovládalo Nílsku deltu a v 12.-15.st. Cyprus. Skutočné kolónie
však vytvorilo v oblasti Lousiany v Severnej Amerike, Kanade a
Karibiku (otroctvo). Na dovoze otrokov fungovali kolónie vo
Francúzskej Guyane, Guadaloupe, Martinique, Haiti a Svätej Lucii. V
Afrike to boli oblasti Senegalu, na Indickom polostrove, na ostrove
Reunione, v 18.st. získalo Maurícius a Seychely. V Európe Francúzsko
zvádzalo mocenské boje s Rakúskom, a hlavne napoleonské vojny
zač.19.st.s Nemeckom, Ruskom, v Severnej Amerike s Američanmi v
18.st.,. V 19.storočí bola krvavá invázia do Alžírska (proti Osmanskej
ríši). V 19.st. neúspešne okupovalo Mexiko, obsadilo však Kambodžu,
Vietnam, Laos. V Afrike kolonizovalo Mauritániu, Senegal, Guineu,
Mali, Pobrežie slonoviny, Benin, Niger, Burkiny, Čad, Stredoafrickú
republiku, republiky Kongo, Madagaskar, v 20.st. Maroko. V Pacifiku
to bola Nová Kaledónia, Tahiti, Francúzska Polynézia a Nové Hebridy.
Po skončení 1.sv.vojny Togo, Kamerun (krvavo potlačené povstanie),
Sýria, Libanon.
Karmické súvislosti (príklad analýzy): Príkladom „osvieteného
panovníka“ bol Karol Veľký (742-814), ktorý napriek negramotnosti
vynikal vysokou zbožnosťou a vnútornou potrebou vieru rozširovať
nielen vo vlastnej krajine, ale aj do okolitých krajín. Pritom podporoval
nielen budovanie náboženských inštitúcií, ale aj vzdelanosti a
všestrannú kultúru. Ďalším dynastiám sa jednalo viac o udržanie moci,
ako o nejaké ideály. Zvrátenosť živočíšneho smerovania dával „do
poriadku“ čierny mor v 14.storočí, ktorý Franskú ríšu, ale aj väčšinu
„roztopašnej Európy“ poznamenal veľmi výrazne.
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Holandsko vybudovalo kolónie v Suriname a Indonézii.
Napriek neveľkej rozlohe krajiny si vybudovalo v 17.st.silné loďstvo a
ako obchodná veľmoc šírila svoj vplyv do Afriky (JAR, Transvaal),
Ázie (Jáva), Japonska. Karmicky je nepriateľsky previazaná so
Španielskom a s Anglickom napr. Búrskymi vojnami s veľkými
koncentračnými tábormi (tu zomrelo 20 tis.žien a detí a obrovské
množstvo domorodcov). So Španielskom viedla úporné boje o
samostatnosť. O kolónie bojovala s Anglickom, bolo okupované
Francúzskom a neskôr počas 2.sv. vojny Nemeckom.
Taliansko má karmické väzby na Talianske Somálsko a Eritreu
(Etiópiu), Tripolsko a Kyrenaiku – Líbyjské oblasti. Vyznačovali sa
krutosťou a barbarstvom voči domorodcom.
Nemecko – pôvodne zahŕňalo Holandsko, Švajčiarsko, sev.
Taliansko. Boje s Francúzskom, Tureckom, Švédskom, vyčlenenie
katolíckeho Rakúska. Kolonizovalo Tichomorie a Afriku (Namíbia). V
19.storočí kolonizovalo Namíbiu, Kamerun, Togo, neskôr Tanzániu a
Tanganiku.
Vyznačovali
sa
krutosťou,
tvrdým
útlakom,
ziskuchtivosťou voči domorodcom. V rámci 2.svet.vojny fašisti
okupovali celú Európu, zanechali za sebou množstvo zločinov
(holokaust, vyvražďovanie dedín, vypaľovanie, pracovné tábory,
bombardovanie miest...) a bojovalo o severnú Afriku. Do 1.sv.vojny
mala kolónie v Nemeckej východnej Afrike, Nemeckých
tichomorských ostrovoch, Togu.
Karmické súvislosti (príklad analýzy): Havária, požiar vzducholode
Hindenburg, zepelín typu LZ129, nešťastie bolo 6.mája 1937 v
Lakehurste, štát New Jersey, USA, s 35 obeťami. O vzducholodi sa
tvrdilo, že je „nezničiteľný“ dopravný prostriedok, malo úspešný prelet
okolo sveta, Atlantický oceán z Nemecka do USA preletela za 81 dní.
Nešťastie veľmi úzko súvisí s propagandistikou fašistického Nemecka,
označená nacistickými symbolmi. Havária súvisí s dimenziami 3.2 a
3.4, súvisí s pýchou a domýšľavosťou, ktoré stoja častokrát aj za
nezmyselnými pádmi vrtuľníkov na Slovensku v rokoch 2016-17.
Japonsko má dlhodobo historicko napäté vzťahy k Číne,
Rusku, Austrálii, Novému Zélandu, Holandsku, Kórei, Mandžusku,
Indii, okupovalo ostrovy v Tichom oceáne - Filipíny, Šalamúnove
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ostrovy (Guadalcanal), Komandorské ostrovy, Manilu, Britské kolónie
v Tichomorí (Malajzia, Borneo, Singapur, Jáva, Nová Guinea ), boje sa
týkali Francúzskej Indočíny (Laos, Kambodža, Vietnam), Indie,
Cejlónu.
Čína dlhé obdobie ako krajina žila veľmi uzavretým životom.
Výrazne predstihla okolité krajiny kultúrne aj hospodársky, trpela
častými nájazdmi zo severu, ktorý Čínu aj okupovali v 13.st. Po
obnovení samostatnosti cisárstvo a úradnícka vláda bolo ukončené až v
20.st. Moci sa chopili komunisti, ktorí totálnou reformou a násilnými
zmenami spôsobili hladomor r.1958 - 60, asi 30 mil.mŕtvych.
Karmické väzby má na Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Britániu,
Japonsko, USA, Rusko, Kórea. Čína kolonizovala okolité krajiny, ktoré
majú zväčša autonómny charakter: Taiwan, Macao, či Hong Kong. V
roku 1951 okupovala Tibet.
Aj keď Čína patrí k najstarším civilizáciám sveta, jej mimoriadny
potenciál zasiali dve duchovné školy taoizmu a konfucionizmu,
predovšetkým náuke o etike, ktorá má napomáhať dobrému
občianskemu štátu. Tzv. kultúrna revolúcia komunistov a silný vplyv
ideológie boľševikov ZSSR spôsobil krajine katastrofy, ktoré priebežne
zaznamenáva pri blokovaní svojho spirituálneho vývoja a prílišnou
konzumnou a materiálnou orientáciou. Napríklad časté banské
nešťastia, záplavy, zosuvy...
Rusko – podobne ako ostatné krajiny počas kreovania Ruska
vznikli dlhodobé napäté karmické väzby s Poľskom, Švédskom, Litvou,
Tureckom (Osmanskou ríšou), Moldavskom. Pri tvorbe moderného
štátu sú tu karmické väzby na Ukrajinu, Bielorusko, Fínsko, Gruzínsko,
Francúzsko, Arménsko, Perzia, Kazachstan, Turkménsko, Anglicko,
Rumunsko, Čiernu Horu, Bulharsko, Japonsko, Azerbajdžan, Čína
(Mandžusko)... Brutálne zavedenie kolektivizácie viedlo k strašným
genocídam proti vlastným roľníkom. Okupovalo sa
Lotyšsko,
Estónsko. Vo viacerých vyhladzovacích vlnách likvidoval J.V.Stalin,
diktátor s temnou minulosťou, intelektuálov, či domnelých odporcov a
zriadil obrovské, veľmi kruté tábory – gulagy, na Sibíri.
Do konfliktov sa dostalo Rusko taktiež s Čínou. Od roku 1948 až do
roku 1989 vznikol východný blok, v ktorom malo Rusko výrazný
politický vplyv kolonizačného charakteru, Československo, Poľsko,
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Maďarsko, NDR, Rumunsko, Bulharsko... mali na svojom území ruské
vojská a bol šírený teror a zastrašovanie na všetkých úrovniach života...
Po rozpade ZSSR s niektorými krajinami sa stále vedú spory napríklad
s Čečenskom, Tatarstanom. V pozitívnom slova zmysle Rusko sa
zúčastňovalo oslobodzovacích bojov spod napoleonského vplyvu v
19.st., osmanského vplyvu, a nakoniec fašistického vplyvu v 20.st. za
výraznej potravinovej a hospodárskej pomoci USA a Anglicka.
Švédsko okupovala 800 rokov Fínsko, má karmické vzťahy s
Dánskom, Nórskom, Ruskom, Poľskom, Nemeckom, Českom s
Moravskom. Malo kolónie v Severnej Amerike a v Karibiku.
USA, Spojené štáty americké patria síce k veľmi mladým
krajinám, ale sú známe svojim agresívnym správaním, verejným, či
tajným zasahovaním do vnútorných záležitostí mnohých krajín.
Samotný vznik USA bol spojený so zaberaním pôdy, vytláčaním alebo
aj vyvražďovaním domáceho obyvateľstva – Indiánov a ich
„civilizačnou výchovou“. O územie Ameriky bojovali medzi sebou
kolonisti Anglicka, Francúzska, Holandska, Portugalska, Španielska. V
1.svetovej vojne USA bojovala proti Nemecku, Taliansku, Rakúsko –
Uhorsku, Turecku, v 2.svetovej vojne taktiež proti Japonsku.
Hospodárskou podporou Rusku, aj vojenskými silami výrazne
napomohla oslobodeniu mnohých európskych krajín od fašizmu a
pomohla ich znovu vybudovaniu. Neskôr v päťdesiatych rokoch 20.st.
bojovala s Kóreou, Kubou, Vietnamom. Vojenské misie uskutočnené
do Grenady, Panamy, Iraku, Somálska, Afganistanu, Sudánu, alebo aj
do bývalej Juhoslávie, Pakistanu, Jemenu, Somálska, Líbye priamo
alebo bezpilotnými lietadlami, ktoré ublížili aj civilnému obyvateľstvu.
Karmické súvislosti: New York, štáty Nové Anglicko a časť
Kanady zasiahla 4.-10.januára 1998 zúrivá ľadová búrka, smršť, ktorá
postihla jednotlivcov, infraštruktúru aj jednotlivcov, ako dôsledok
násilia, surovosti, bitiek. Revolučným rokom 1997-8 sa množstvo PC
bojových hier dostalo do 3D zobrazovania a niektoré hry sú doslova
trenažéry pre surové násilie – výcvik vojakov v priamom nasadení v
tyle nepriateľa, alebo aj iné veľmi kruté surovosti, kde krv na
obrazovke strieka prúdom. Pre mladých ľudí sú tieto zážitky ťažko
deformujúce psychiku aj sociálne videnie sveta.

219

V rámci mocenských alebo „susedských vzťahov“ sa v
priebehu histórie robilo obrovské množstvo lokálnych vzbúr, bitiek a
ich potláčaniu, spravodlivých, aj nespravodlivých verejných alebo
tajných popráv, vrážd, náboženských či politických hádok medzi
obcami, mestami, kniežatstvami, štátikmi, štátmi... Takže odsledovať
túto oblasť karmických prepojení asi pre obyčajných ľudí ani nie je
možné.
Do 19.storočia, keď v celej Európe fungovalo veľké množstvo
kláštorov a nábožnosť bežných ľudí bola pomerne vysoká, aj morálne
uvedomenie „obyvateľstva“ bolo ešte relatívne dobré, Európa evidovala
predovšetkým tzv. „malú dobu ľadovú“, ktorá skončila nastolením
relatívne mierového, pokojného obdobia konca 19.storočia.
Na prahu 3.tisícročia sa spolu s duchovnou vedou musíme
pýtať, či je náhoda, že teroristické útoky sa odohrávajú predovšetkým v
bývalých koloniálnych mocnostiach.
Príklad karmického osudu Portugalska. Národ, ktorý sa činil
– bojoval za svoju samostatnosť a idei – a trpel za to. Profitoval na
kolóniach, obchodoval, investoval do výzbroje, vojenského loďstva,
vojenských výprav a opäť trpel. Spolu s utrpením prichádza múdrosť a
sila, ktorá prichádza cez pokoru a slabosť chudoby a porazených.
Robili sa výnimočné činy pri integrácii Portugalska r. 1147, pri
obhajobe kresťanstva v boji proti arabským Maurom, ktoré zjednotili
križiakov Anglicka, Flámska, Franskej ríše a získali Lisabon a pomohli
vybudovať kresťanské Portugalsko a budúcu spoluprácu s Anglickom.
Etablovanie kráľovstiev a štátnych útvarov, boje o moc a nadvládu
poznamenávali negatívne celú históriu krajiny až dodnes. Boje, v
ktorých vždy najviac trpeli tí najchudobnejší a najbiednejší krajinu
vždy uviedli do biedy a hladomorov.
Až po zmúdrení utrpením mohli prísť naozaj dôležité úlohy
svetového významu. Ale teraz už nie cez vojnové výpravy, budovanie
bohatstva a prejavov moci, ale prostredníctvom troch detí ako posolstvo
„Fatimy“, Panny Márie, ktorá prináša nádej pre človeka, rodinu, národ,
ľudstvo. Sila posolstva Dobrého Otca, Syna a Posolstva Dobrej Zvesti,
že Boh je tu stále s nami a nezabudol na ľudstvo a výzva k pokániu a
modlitbe. Výsmešným ukončením 1.svetovej vojny a oslabením
Nemecka sa črtá 2.svetová vojna.
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Je karma 5 miliónov otrokov zaplatená? To vie len
Prozreteľnosť. Pokánie a sila v slabosti, ako hovorí sv.Pavol, vždy
umožňuje začať znova, viac sa otvárať pomoci zhora, ale aj
skúsenostiam z prežitého utrpenia. Pokiaľ sa národ aj politici poučili z
utrpenia, aj cesta utrpenia nebola zbytočná. Nerobiť tie isté chyby,
odpúšťať, podať ruku a pomáhať ublíženým, je veľká múdrosť pre
človeka aj pre národ.
Novodobé ľudstvo si musí osvojiť, v rámci vývojovej
špirály, nový pohľad na Zákony Vesmíru.
Naozaj nie sme vo
Vesmíre sami. Vedľa nás pôsobia naši anjeli, mnohodimenzionálny
svet je živá realita. Opäť sme sa dostali do obdobia, v ktorej ľudstvo
musí vystúpiť do vyšších sfér múdrosti, na ktoré poukazuje duchovná
veda. V predošlých historických obdobiach sa človek uspokojil so
„susedským“ názorom a obraznou vierou, ktorá mu umožňovala
vysvetľovať jeho jednoduchý život „polozvieratka“. Pod mocenskými
pákami nevoľníctva sa zmieroval s osudom slabších. V dnešnom
informačnom veku, keď moderný človek má temer všetko, čo v
minulosti mali len tí najbohatší – bývanie, inžinierske siete,
gramotnosť, prácu a voľný čas, prístup ku knihám / informáciam,
umeniu (CD, DVD, TV), výber jedál, možnosť cestovania, prichádza aj
potreba osvojiť si novú úroveň vzdelávania a činnosti, ktorá
neubližuje, ale životu napomáha.
Žijeme v období, kedy na vývoj každej krajiny majú silný
vplyv jednotlivci – politici, ich poradcovia, alebo aj pedagógovia,
ktorí ich predtým formovali na školách. Len veľmi málo múdrych
rodičov a pedagógov vedia človeka naučiť o celostných – nebeských
aj pozemských pravdách života. Len z takýchto ľudí však vyrastú
naozajstné autority, ktoré vedia viesť firmy, inštitúcie, národy v
krízových aj dobrých časoch. Zopakujme si dôležité body o
niektorých nebeských zákonoch.
Človek sa skladá z materiálneho, vitálneho, psychického,
noetického tela a duchovnej duše. Človek však je predovšetkým
duchovná duša, ktorá sa inkarnuje do tela, aby splnila nejakú svoju
úlohu. Touto hlavnou úlohou je predovšetkým zlepšenie svojich
etických, rodinných, psychických, sociálnych, duchovných schopností,
len sekundárne sú to podnikateľské či iné hospodárske ukazovatele.
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Práve ukazovateľ ľudskosti duchovná duša predostiera „účet“ pri
svojom odchode na „druhý svet“ anjelskému, karmickému súdu.
Podobné ukazovatele sa týkajú aj úrovne národa. Pri každom násilnom
čine, nespravodlivosti, právnickom alebo sociálnom podvode / zlyhaní,
falošnom novinárskom „klebetení“ sa porušujú základné harmonické
zákony Kozmu a národ energeticky chradne. Stáva sa „smradľavou
handrou“ bez autority, ktorú žiadny iný štát neberie vážne. Autorita sa
získava len dodržiavaním etiky. Len tam, kde sa ctí pravda, česť,
spravodlivosť, vzájomná úcta, slušnosť, pomoc slabším... „tečú“ Božie
energie, ktorých účinkom je prejav autority.
Národ je samozrejme tvorený občanmi a rodinami, keď tieto
zlyhávajú vo výchove, škola tieto chyby už nikdy nemôže napraviť.
Mohol by ich napraviť ešte dobre rozvinutý skauting, ktorý po sto
rokoch fungovania vie v mnohom dnešné nefunkčné rodiny pri
príprave detí do životnej praxe nahradiť.
Človek ako duchovná duša je doma na „druhej strane“, vo
vyšších dimenziách. Vo fyzickom tele „funguje“ len krátko. K jeho
dôležitým úlohám je vybudovať tzv. vnútorné zmysly, aby na druhej
strane vo vyšších dimenziách mohol vidieť a prosperovať. Nie je preto
jedno, aký životný štýl si vyberie.
V rámci zákonov reinkarnácie platí, že čím je človek hrubší,
primitívnejší, surovejší, agresívnejší, živočíšnejší, tým má menšiu
slobodu pri výbere podmienok nového zrodenia. Nemá možnosť
vyberať si ani krajinu, ani rodičov, už vôbec nie súrodencov... Podľa
vibrácie svojho biopola dostáva možnosť vybrať si v danom termíne
možno 10 miest primitívnej, živočíšnej inkarnácie, ale k zrodeniu
dôjde zvyčajne vo vibračne najbližšej možnej oblasti, ktorá mu umožní
jeho karmu zaplatiť. Či to bude viac, alebo menej bolieť, v tomto
prípade nezáleží, tak ako týmto ľuďom záležalo „tu dole“
predovšetkým len na ich sebeckom, živočíšnom prežívaní, bez
ohľadu na okolie. Osudy osôb postupne vytvárajú osudy národov,
ktoré majú svoju kvalitatívnu, energetickú úroveň. Všetko je pritom
veľmi detailne zaznamenávané a evidované v kronike pamäte Vesmíru.
Dobrá veda má zahŕňať poznanie všetkého – nebeské aj
pozemské. Dnešná prírodoveda podľahla jednostrannému názoru, že
skutočné je len viditeľné a zmerateľné, aj keď rádiové vlny, kozmické
alebo röntgenové žiarenia veľmi viditeľné nie sú. Temná energia (73%)
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a temná hmota (22%) ukazujú na nemohúcnosť a nevedomosť
výskumníkov, docentov, profesorov, akademikov. Veda vypočítala, že
o 95% vesmírnych energií a hmoty nič nevie!!!
Peklo a očistec, podľa mnohých svedectiev NDE, nie je
výmysel cirkvi pre zastrašovanie nevedomých. Týka sa to každého
občana, politika, biznismana, alebo drogového dealera. Osud
jednotlivca môže byť na „druhej strane“ rovnako „pestrý“ ako vo
fyzickom tele. V minulých článkoch sme uviedli, že inkarnácia do tela
sa deje po kratšom, alebo dlhodobejšom pobyte v očistci, ktorý u
zločinca má charakter pekla V tomto pekle zažíva zločiny, ktoré
robil druhým, teraz ako trpiteľ. Tieto zážitky sa opakujú
donekonečna s plným uvedomovaním si bolesti, vizuálnymi aj citovými
zážitkami každej jednej obete... Aj v prípade „obyčajného“ ohovárania
(šírenia politických rozbrojov, korupcie, nepravdivých informácií,
zneužívania moci...) človek trpí napríklad spaľovaním jazyka s
uvedomovaním si konkrétneho ublíženia a pošpinenia mena druhých a
rôznymi mukami oháv, ktoré „vyrobil“ behom hlúpeho života sám
zločinec.
Napríklad samovražda alkoholom, čí násilie voči druhým,
človek zažíva všetky okolnosti a detaily strachu, utrpenia, krvácania,
bolesti... V prípade hromadnej vraždy zažíva zranenie a smrť každého
človeka, bolesť jeho blízkych... Božia spravodlivosť, ktorá je v tomto
prípade reprezentovaná služobníkmi diabla a temných mocností
pôsobiacich podľa druhu zločinu v mrazivých, horúcich, púštnych...
oblastiach vedľajších dimenzií, sa tešia (podľa svedectiev ľudí, ktorí to
mali odovzdať ako výstrahu ľudstvu) z celého procesu mučenia a
spájajú celý tento proces so zábavou, výsmechom a pohŕdaním...
Priemerne dobrý človek, ktorý úmyselne neubližoval, snažil sa
žiť korektne, má pri inkarnácii právo slobodnejšej voľby krajiny,
rodiny, osudových volieb, partnera / ky, detí, priateľov, častokrát
choroby a postihov, ktoré majú pomôcť vypestovať určité vlastnosti –
cnosti a predovšetkým zaplatiť väčší či menší podiel osobnej / rodinnej
karmy. Problém je, že takýto priemerne dobrý človek si častokrát
vôbec neuvedomí, že už zomrel, pretože necvičené vedomie pokračuje
vo svojich životných koľajach a ignoruje upozornenia svojho anjela
strážneho, podobne ako ho ignoroval v materiálnej dimenzii Zeme.
Proces inkarnácie do hmoty je veľmi zložitý. Získať hmotné
telo a možnosť zaplatiť za podlžnosti, hriechy, alebo aj dobré činy z
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minulých životov nie je samozrejmosť. Vždy podlieha Božiemu
Milosrdenstvu. Deje sa tak na základe rozhodnutia vysokých hierarchií
archanjelov, ktorí vedú inkarnácie do hmoty a archanjelov živlov,
jednotlivých pánov znamení a planét a mnohých iných duchovných
autorít. Telo nesie znaky rodičov (ich dôležitých genetických
dispozícií), ale taktiež vzdelávania vo vyšších poddimenziách, či váhu
činov, chýb, alebo aj dobra a pomoci druhým a štýlu minulých životov.
Náruživý fajčiar musí počítať v „novom tele“ s alergiami, astmou,
oslabenou činnosťou pečene a iných orgánov, jednoducho naozaj s
mizernou
imunitou,
teda
celoživotnou
energetickou
nedostatočnosťou.
Na základe podrobných znalostí kvality činov a jeho úcty k
materiálnemu telu (fyzické telo = Boží chrám) a mnohých iných
súvislostí z minulých životov a celkových karmických plánov dochádza
k inkarnácii. Ľudia sa vždy inkarnujú tak, aby sa ich vzájomné väzby
mohli „vyčistiť“, napraviť, vylepšiť a zharmonizovať. Každý človek si
pred inkarnáciou pripravuje približný inkarnačný plán, ktorý zahŕňa
nielen rodičov a príbuzných, ale aj osudové stretnutia, alebo
pravdepodobné pracovné či umelecké zručnosti, ktoré si mohol rozvíjať
aj na „druhej strane“. Takto ľudia prichádzajú v určitých skupinách,
ktoré môžu zahŕňať aj prepojenie určitých komunít.
Podľa svedectva duchovných majstrov sú obdobia vojenských
konfliktov práve obdobím, kedy dochádza k inkarnácii skupín ľudí,
ktoré sú spolu karmicky viazané. V oblasti ťažkých zločinov proti
ľudskosti pri zajatí, predaji a preprave množstvo otrokov zahynulo,
alebo boli zmrzačení. Napriek tomu, že tieto genocídy a tragédie
miliónov ľudí patrili akosi k „normálnej“ histórii ľudstva do 70.rokov
20.storočia, ľudstvo by sa mohlo poučiť. Dokonca aj dnes sú milióny
ľudí využívaní a zneužívaní. Častokrát ani v minulosti, ani v
prítomnosti sú bežnými legislatívnymi prostriedkami páchatelia
neidentifikovaní a nepotrestaní. To však neznamená, že Prozreteľnosť
túto nespravodlivosť, alebo aj iné zločiny, napríklad proti prírode,
vtákom, zvieratám, ignoruje. Zákon karmy všetko eviduje,
vyhodnocuje, sumarizuje a účtuje. Orloj Božích mlynov sa neponáhľa.
Veď prečo? Duchovná duša človeka je nesmrteľná.
Historický, politický
aj hospodársky príklad karmy
mocensky silnej krajiny nám popisuje Biblia.
Pyšnému,
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babylónskemi vládcovi Belsazarovi sa počas hostiny zjavil nápis na
stene: „Mene, mene, tekel, ú – parsín“, teda „spočítané, zvážené, a
výsledok zistený ako nedostatočný. Tento princíp neplatí len pre
mocných tohto sveta, ale týka sa každého človeka, rodiny, skupiny,
národa. Moderní ľudia dnes ignorujú múdrosť predkov a Bibliu by
chceli vyhlásiť za súbor legiend, ktorá už pre svet 21.storočia prestala
platiť. Chyba. Múdrosť súvislostí a symbolov bude platiť vždy a
všade. Európa by sa mala spamätať a vrátiť sa k svojim kresťanským
koreňom. Kresťanstvu vďačíme za civilizáciu a aj keď sa ešte
potrebuje ďalej vyvíjať, jeho pružná životaschopnosť, napríklad
cestou skautingu, dáva možnosť celosvetovej mierovej spolupráci,
ktorá sa dá zaviesť temer okamžite!!!
Každý rok moderná veda objavuje mnoho nových poznatkov,
žiaľ zväčša povrchného charakteru. História, biológia, fyzika, chémia,
medicína... prinášajú poznatky, ktoré napomáhajú rozširovať vedomosti
a zlepšovať život zväčša technicky vyspelým krajinám.
Väčšia časť ľudstva však naďalej žije v primitívne
existenčných podmienkach na hrane prežívania. Na druhej strane
svetové veľmoci vo svete spúšťajú nové „kolo“ zbrojenia, vývoja a
výroby nových a účinnejších zbraní. Z týchto financií a za pomoci
týchto vyspelých vedeckých a technických inštitúcií by však
ľudstvo mohlo vyriešiť problém hladomorov, nedostatku pitnej
vody, zabezpečenia dôstojnejších životných podmienok pre
miliardy núdznych, alebo aj zistiť karmické súvislosti meteo - geo
kríz...

5. Niektoré zásady vnímania / pestovania biopola
osobnosti
Biopole osobnosti je možné, na
základe vyššie rozoberaných analýz,
rozdeliť do troch častí – kvalita a sila
mysle, kvalita a sila pocitov, kvalita a sila
vôle. Všetky tieto zložky má každý človek
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v sebe v zárodku, ale je potrebné ich tvorivo a zmysluplne rozvíjať.
Súčasne pre plnohodnotný život by človek mal rozvíjať intuíciu
a inšpiráciu, ktoré umožňujú ísť za hranice ľudských schopností. Práve
prostredníctvom intuície a inšpirácie sa človek spája so svojim
Nadvedomím, so Zdrojom múdrosti, so Stvoriteľom, s anjelom
strážnym... Všetci dobre vieme, že človek vo svojej zraniteľnosti, so
svojim kolísavým rozumom, citovou a vzťahovou zraniteľnosťou, vie
mnohým prekážkam len ťažko vzdorovať.
Život vie pripraviť také náhle zvraty a prekvapenia, že
častokrát potrebuje doslova zásah „Prozreteľnosti“, aby predišiel
katastrofám, ktorých frekvencia dnes stúpa všade – na cestách, vo
vzťahoch, nepredvídateľnými komplikáciami všetkých druhov
v osobnom, rodinnom, profesionálnom živote. Aký vzácny dar je
modlitba a pokoj mysle a srdca, do ktorých môžu prísť múdre rady.
Ľudstvo dnes žije životom zrýchleného chaosu.
Základy rozvoja myslenia IQ (samozrejme aj citov EQ a vôle)
sú položené v dobrej rodine predovšetkým na príkladoch otca, matky,
súrodencov, okolia. Mimoriadne rozsiahle sú myslenie a pamäťové
schopnosti rozvíjané na školách všetkých stupňov. Toto jednostranné
rozvíjanie myslenia (práca predovšetkým ľavej mozgovej hemisféry) je
až chorobné a neadekvátne, pretože pre reálny život sú potrebné
a zanedbáva sa celostný prístup k individualite každého dieťaťa.
Dobrá rodina, priateľstvo a obzvlášť dobré manželstvo by malo
rozvíjať citovú zložku biopola človeka EQ. Pre praktický život je
rozhodujúca práve táto zložka EQ – komunikatívnosť, empatia,
trpezlivosť, sústredenosť, vytrvalosť... O práci s biopoľom hovorí sv.
Pavol v liste Rimanom (R:12, 1-21): „Neprispôsobujte sa tomuto svetu,
ale sa pretvárajte a obnovujte na mysli, skúmajúc v čom je vôľa Božia,
dobro, obľuba a dokonalosť... Hrozte sa zla a pridŕžajte sa dobra...
V úsilí neleniví, na duchu horliví... Radujte sa... Pestujte pohostinnosť.“
Skvelý rozum a otvorené, dobré srdce sú však bez vôle slabé.
Po tom čo sa veci zvážili, analyzovali, pre rozhodnutie a realizáciu
musí nastúpiť vôľa. V tejto oblasti rastu osobnosti je veľkým darom,
keď dieťa navštevuje skautský oddiel, kde sa všestranne a prakticky
rozvíja ako citová zložka, tak aj reálny rozum a vyvážená vôľa. Pri
častých nových výzvach si dieťa častokrát môže uvedomiť aj dôležitosť
intuície a inšpirácie pre reálny život. Podobnú šancu má aj dieťa z
mnohopočetných rodín, ktoré do reálneho života idú pripravenejšie ako
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iné detí.
Naše biopole je možné charakterizovať farebným žiarením,
ktoré je v Novom Zákone popisované ako „svadobné rúcho“. Ľudia,
ktorí si pamätajú sny (a zapisujú si ich pre dôležitú spätnú analýzu),
majú častokrát sny o látkach, topánkach, šatách, šperkoch a iných
častiach oblečenia. V dnešnom zrýchlenom období sa „účtovanie“ =
hodnotenie človeka robí pomerne často, aj niekoľkokrát do roka...
V predošlých obdobiach hodnotenie sa robilo cca raz za 7 rokov, ale
dnešný čas je naozaj zrýchlený.
Tento archetyp „svadobného rúcha“ je pre človeka mimoriadne
dôležitý, pretože ukazuje jeho „okruh vyladenosti“ (vnútorného aj
vonkajšieho progresu, ktorý nepodlieha „moľom ani hrdzi“) a teda
stupeň úspešnosti jeho inkarnácie.
Matúšovo evanjelium (22,11-13) píše o kráľovskej hostine:
Keď potom kráľ vošiel pozrieť sa na hodovníkov a uzrel tam človeka
neoblečeného do svadobného rúcha, povedal mu: „Priateľu, ako si sem
vošiel, keď nemáš svadobné rúcho?“ A on zanemel. Vtedy povedal kráľ
sluhom: „Zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte ho do vonkajšej tmy. Tam
bude plač a škrípanie zubov... Táto otázka čaká na každého z nás,
pretože úlohou každého človeka je „stvoriť si dobré a krásne šaty“.
Hlavne od tých, ktorým bolo veľa dané, bude aj veľa očakávané.
Indikácia farieb biopola zodpovedá farbám dúhy – najnižšia je
červená, najvyššia je fialová.
Aj bežný človek, ktorý žije dobrým, správnym životom,
charizmaticky a aktívne ako zamestnanec či podnikateľ, môže mať
svoje biopole lepšie „vyladené“, ako človek, ktorý pravidelne „leští“
lavice v kostole. Jediný je Učiteľ, jediný je Sudca, jediný je pravý Otec.
A kritérium rýdzosti je známe: „Podľa ovocia / skutkov ich poznáte,
pretože dobrý strom rodí dobré ovocie Mat (7,16).
O „otrave z negatívnych myšlienok“ píše aj renomovaný fyzik,
odborník v oblasti plazmovej fyziky, Friedbert Karger, pracovník
Inštitútu Maxa Plancka, Mníchov. Upozorňuje na potrebu zbaviť sa
predsudkov pri skúmaní problematiky mysle. Na základe dlhoročného
výskumu definuje myseľ ako silu jemnejšiu ako hmota, ktorá má
účinok ako na človeka, tak aj na životné prostredie. Vo svojej práci
taktiež upozorňuje na jemnohmotné príčiny mnohých chorôb a na
potrebu očisty na nehmotnej úrovni.
V tejto kapitole sú uvedené niektoré empirické skúsenosti,
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o ktorých vieme, že platia. Niekedy sa zdá, že krízový stav napríklad
prudkej zmeny počasia nefunguje, deštrukcia biopola je slabá, červia
diera rastie. Potrebuje vyrásť na určitú kritickú hodnotu, kedy sa
dosiaľ neznámy mechanizmus a miesto „vybitia“ katastrofy / nešťastia
spustí.
Týka sa to taktiež priebehu choroby. Pokiaľ človek urobí
výrazné zmeny v strave, v myslení, v cítení, v správaní sa, môže sa to
týkať napríklad aj spôsobu oblečenia alebo počúvania určitého druhu
hudby, príznaky choroby sa zmierňujú, alebo miznú.
Z Biblie aj zo skúsenosti vieme, že katastrofa / choroba /
nešťastie nemusí nastať, pokiaľ dôjde ku markantnej zmene biopola, ku
zmene myslenia, ku zmene štruktúry správania sa. Poznáme to z
predpovede katastrofy starovekého mesta Ninive, kde celé mesto po
upozornení prorokom Jonášom zmenilo svoj životný postoj a veľké
mesto nebolo zničené.
Pre mladého človeka je život ako krížovka, v ktorej nie sú dané
riešenia, človek na ne musí prísť sám. Malé dieťa prichádza na svet so
zaťatými pästičkami a chce dobiť svet. Starší človek vie, že veci sa
riešia, nie „dobíjajú“ a dobrá výchova a vzdelanie dávajú určité návody
na energetické riešenia, pretože všetko okolo nás je energia.
Hmota, voda, oheň, vzduch, drevo, železo... všetko sú energie –
biopolia - o rôznej hustote, podobne ako myseľ, ktorá patrí ku
najjemnejším, ale súčasne najsilnejším energiám. Štúdium zákonov
mysle je rovnako dôležité, ako štúdium fyziky, chémie...
Kvantová fyzika a existencia červých dier ukazuje na
mechanizmy, ktorými nás ovplyvňujú sily a energie nielen vedľajších
dimenzií, ale aj vzdialených systémov planét a znamení. Zákon
rezonancie platí všeobecne a pritom pre každého individuálne.
Nepodceňujte pravidelnosť drobných činností. Keď by čata
pochodujúcich vojakov pred vstupom na most neobdržala krátky príkaz
veliteľa: „Zrušiť krok!“, most by sa tak rozkmital, že by sa mohol
zrútiť. Oceľový visutý most v Tacomskej úžine ponad Pugetov záliv
(Washington, USA) sa rozvibroval (po dĺžke, aj v krute) pod účinkom
slabého vetra. Pri silnejšom vetre mal výkyvy až 8,5m a 4.novembra
1940 sa zrútil do mora. Jeho životnosť bola len 4 mesiace. To je sila
rezonancie, súzvučnej spolu vibrácie na určitej frekvencii. Mnohí
čitatelia určite poznajú účinok zaspievania jedného
tónu na
rezonančnej frekvencii skleneného vínneho pohára – po pár sekundách
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rezonančných vibrácií sa rozbije.
Život má zmysel. Ísť vpred, ísť k trvalému šťastiu rozvíjania
biopola (nesmrteľnej duchovnej duše). Človek musí hľadať svoju
vnútornú podstatu, životné trendy, smery a impulzy, ktoré človeka
ťahajú v snahe nájsť svoje šťastie. Osud je mimoriadne ovplyvniteľný
samotným človekom, ale mal by si byť vedomý zákonitostí, ktoré tu
platia.
Z jednej tretiny ovplyvňuje osud človeka genetika, z druhej
tretiny výchova, z poslednej tretiny sú to planéty, ktoré určujú
smerovanie človeka. Čím viac človek na sebe pracuje, tým menej ho
ovplyvňujú planéty a hviezdy a tým viac sa stáva slobodnejší.
Naopak, čím je človek pohodlnejší, tým viac sa na ňom táto
genetika a planéty uplatňujú.
Preto je doporučované prostredníctvom spirituality a poznatkov
sa otvárať takým informáciám, ktoré mu umožnia dostať sa z pozície
nevedomého „kuriča parníka“, do polohy múdreho a rozhodného
„kapitána na lodnom mostíku“, aby „parník života“ zakormidloval do
bezpečného prístavu, pritom však viedol loď po krásnych, zaujímavých
a bohatých krajinách plného, šťastného a spokojného života.
Harmóniu života je dôležité vypracovať tzv. vyrovnaním
temperamentov, v starej terminológii – živlov. Vo vnútri
každého človeka je túžba po tejto vyváženosti. To je to grécke
mystérium „Poznaj samého seba“. Prílišná jednostrannosť a nepružnosť
spúšťa problémy – sociálne, psychické, zdravotné... Každý zrodenec
má živly rôzne inak nastavené. Živel ZEM, VODA, VZDUCH a OHEŇ
(temperamenty melancholik, flegmatik, sangvinik a cholerik) má
v sebe skúmať a uvádzať do rovnováhy. Tak aby konzumný spôsob
života vyvažoval správnym cítením, dobrým uvažovaním a uváženým
jednaním, aby neupadol do vyčerpania, prázdnoty, ťažoby, nejakej
choroby, či predčasnej staroby.
Účinná transformácia sa nezaobíde bez poznania pravdy. Preto
je odporúčané pravidelné čítanie (min.15 min. denne) predovšetkým
Nového Zákona a dobrých duchovných autorov podľa tradície svojich
predkov. Všeobecne je možné odporúčať napríklad výborné práce P.
Danova, Brian L. Weissa, E. Alexandra, A. Loyda, J. Vitaleho
a ďalších. Cez tieto knihy dostanete inšpiráciu na riešenie
každodenných problémov neobyčajnými tvorivými postupmi a pomoc z
„druhej“ strany.
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Múdry človek vie systematickou prácou na sebe ovplyvniť
účinok genetiky i astrológie, pretože duchovná múdrosť robí človeka
slobodným a nezávislým na tlakoch spoločnosti a na „hviezdach“.
Postupne tak dokáže transformovať negatívne vlastnosti na pozitívne
a stáva sa doslova strojcom svojho osudu.
Za pomoci modlitby, meditácie, fytoterapie, primeraného
fyzického cvičenia / športu, vhodnej životospráve presvetľuje život,
ktorý sa stáva radostnejší, úspešnejší a šťastnejší. Šťastie spočíva
v spájaní viery a nádeje náboženstva, múdrosti a faktov vedy a krásy,
tvorivosti a slobody umenia. Výhodou je dôležitá informácia, že má
k sústavnej pomoci anjela strážneho, mocného archanjela z rádu
Trónov. Ten však môže len poradiť, keď ho poprosíme. Ale rozhodnúť
a pomôcť si musíme sami.
Zlých (neviditeľných) pokušiteľov netreba prosiť, tie nezvané
chodia kedy chcú a je dôležité to rozpoznať. Čím je človek väčší
ignorant a nevedomec, tým pevnejšie a striktnejšie doliehajú na neho
ignorancia, predsudky, karmické zákony a negatívne aspekty biopolí
a aj keď sa zdanlivo nič nedeje, kozmická spravodlivosť svoj čas naplní
– niekedy po dlhšom čase, aj po desaťročiach.
Moderná veda stále viac nachádza prepojenia zdravia
a psychiky, tzv. psychosomatiky, ktorá na úrovni bunečnej pamäte
a v zhode s rytmami človeka a kozmu zbiera energie a vracia do
silového poľa človeka. Je dobré aby tie energie boli pozitívne. Šťastie
spočíva v spájaní viery, sily a nádeje náboženstva, múdrosti a faktov
vedy, a krásy a slobody umenia.
Zdravie je harmónia tela, duše, ducha - dobrých vzťahov k sebe
i k okoliu. Sme tu vo fyzickej dimenzii v škôlke Ducha Svätého.
Kritériom zdravého života je radosť... Okrem radosti sa za tých
niekoľko rokov oblečení v materiálnom tele máme / môžeme sa naučiť
láske, múdrosti, pokore a dobrej činorodosti.
Môžete si vybrať – alebo cestu lásky, múdrosti, radosti,
činorodosti a humoru, alebo cestu osočovania, hundrania, lži, násilia
a kradnutia... Vnútri v svojom srdci máme svojho zapisovateľa,
i sudcu, i kata – výsledok si prečítate na konci svojho života a tento
„zápis“ už ide s vami stále, kým ho „neskoriguje“ Božia Milosť.
Je vzácny dar, keď rodičia dieťa dobre viedli až do dospelosti,
ale každý človek si vyberie svoju cestu sám. Či pokrstený, alebo
nepokrstený človek stále zostáva dieťaťom Božím – synom človeka. Pri
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vybraní cesty zla a hlúposti, platíme utrpením, ktoré sa odráža do
vlastného života ako zrkadlo svojej povahy na chorobách tela a vašich
potomkov (Biblia: „platíte do 3.-4.pokolenia“). Podobne to platí aj pre
cestu Dobra, Lásky (= odpúšťania), pomoci druhým, avšak tu prináša
ovocie úspechu a potechy a šťastia.
Sťažovaním sa nič nevyrieši. Ďakovaním a odvahou rastieme,
frflaním padáme dole...
Biblia jasne hovorí slovami Pána Ježiša Krista: „Zaplatíte
všetko do posledného haliera“. Boh vo svojom milosrdenstve, pokiaľ
zmúdrieme a prejdeme naplánovanými testami tohto sveta, nám môže
odpustiť pri dostatočnom úsilí a dobrom, morálnom živote. Božie
milosrdenstvo je nekonečné, ale žiada si úprimné, priame a spravodlivé
srdce.
Uvedomte si a čo najčastejšie pripomínajte: „Duch je život,
myseľ je konštruktér, telesné je výsledkom.“ Hmotné bez ducha nežije,
kazí sa, slabne a umiera. Zveľaďovanie duchovnej duše nám pomáha
získať plný, bohatý, ušľachtilý život pre radosť sebe, rodine, svojim
rodičom aj celej spoločnosti.
Pomôže poznanie zákonov a pravidiel:
• Zákon náhody – náhoda neexistuje.
• Zákon očakávania – čo chceš, to skôr či neskôr dostaneš. Chceš
veľa, dostaneš veľa. Chceš nič, dostaneš nič.
• Pravidlá pokroku v harmónii: - Čím viac odovzdávate chcenie
Stvoriteľovi, tým viac pomoci dostávate. Neprosíte, neklopete,
nedostanete...
• Čím viac sa uvedomujte vo svojej slabosti a odovzdávajte sa do
sily Hospodina..., avšak v tvorivej činorodosti.
• Čím viac dávate druhým – úsmev, energiu, peniaze, tým viac
dostávate radosti, šťastia, hojnosti.
• Každý večer vám spätná analýza udalostí dňa umožní rozpustiť
nazbierané stresy, pripraví vás na zdravý spánok, umožní dobré
a výpovedné sny, zlepšuje pamäť.
• Zákon príčiny/následku: Rob druhým to, čo chceš, aby oni
robili tebe.
• Zákon rastu: Sadíš malé, zožneš podľa opatery. Rastie len to,
čo pestuješ- každú hodinu, každý deň, roky a desaťročia...
Nestaráš sa, nezalievaš / nemáš.
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•

•
•
•

Zákon príťažlivosti: Priťahuješ udalosti, ľudí, veci, choroby..,
„náhody“ také, akými vibruješ vo svojej podstate. Dôsledok je,
že keď sa okolo vás začnú diať nepríjemné a znepokojujúce
veci, je potrebné ihneď presvetliť myslenie, cítenie a stiahnuť
sa z akejkoľvek činnosti, aby sa prerušila „energetická niť“
negativity…
Sebaľútosť a urazenosť sa neodporúčajú v tejto dielni pokroku,
Zemi. Sú dovolené len tri druhy sĺz – radosti, súcitu a bolesti.
Svetlo, harmónia, radosť prichádzajú znútra z chrámu vášho
srdca, čo je súčasne aj „Zhora z milosti Nebies“...
Začni chodiť a pracovať vo vonkajšom chráme, ale zveľaďuj aj
vnútorný chrám, ktorý máš neustále k dispozícii vo vlastnom
srdci. Vnútorný dialóg sa odohráva v tichu, v meditácii.

Dnešná kvantová fyzika prináša vysvetlenie javov, ktoré sú
popísané v tejto knihe. Náš fyzický svet bol pri svojom vzniku
vybavený zamrznutými „červými“ dierami, ktoré nás spájajú
s vedľajšími dimenziami aj s Kozmom. Tieto susedné dimenzie
vďaka priekopníckej práci Adelmy Vayovej sú detailnejšie
popísané v tomto dielku a umožňujú vidieť štruktúru nám
prístupnej oblasti slnečnej sústavy.
Mikro červie diery je možné „rozmrazovať“ a zväčšovať na
osobnej úrovni pre zlepšovanie / zhoršovanie svojho zdravia,
rovnako však sú tu makro červie diery ovplyvňované intenzitou
biopola pôsobením väčšej skupiny obyvateľstva.
Na vlastnom nešťastí - osobných chorobách a trápeniach,
ale aj utrpením v rodine, v komunite a miliónoch postihnutých ľudí
a obrovskými škodami na hospodárskych systémoch sa učíme.
Opakujem: utrpeniu aj škodám je možné zabrániť! Je treba
zahájiť široký prieskum, pozorovania, výpočty, štúdie..., aby sa
jednotlivé mechanizmy vedecky popísali, vysvetlili a pokúsili sa
urobiť opatrenia pre ich spomalenie, alebo zastavenie.
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Záver
Predkladaná štúdia má za úlohu predovšetkým podnietiť
záujem o túto závažnú problematiku a ukázať na potrebu ďalšieho
výskumu v tejto oblasti. Už na tejto úrovni poznania je potrebné zvážiť,
či dosiaľ bezstarostné správanie sa ľudí by sa nemalo čo najrýchlejšie
zmeniť.
Dnešné ľudstvo je orientované predovšetkým na okamžitý zisk,
na materiálne a ekonomické hodnoty. Ukazuje sa, že dnešný človek vo
svojom
nadbytku
a nevedomosti,
ale
hlavne
vnútornej
nedisciplinovanosti a sebectve, produkuje vlastným biopolom zhubu
pre seba a našu civilizáciu. Záplavy, požiare, výbuchy sopiek, cyklóny
a mnohé tzv. civilizačné choroby, ktorých príčina dosiaľ nebola
objasnená, sa má stať nielen predmetom vedeckej diskusie, ale hlavne
predmetom systematického výskumu a okamžitých výstupov na
vylepšenie výchovného, vzdelávacieho, mediálneho systému.
Moderný človek má mimoriadne vymoženosti, ale v sústavnej
honbe za vidinou hojnosti mu uniká jeho zmysel života. Je odporúčané
na vyššej úrovni vývojovej špirály vrátiť sa k určitým tradičným
hodnotám – nielen kultúrnym, umeleckým, ale hlavne náboženským.
Zdá sa, že práve toto sebecké, materiálne, agresívne, dobyvačné
a ateistické správanie vedie ľudstvo do špirály klimatických zmien,
ktoré sa výrazne podieľajú na jeho sebazničení. Ukazuje sa, že
náboženstvo sa má opäť vrátiť do centra pozornosti spoločnosti, na
osobnej i kolektívnej pozícii. Je dôležité rozpúšťať dogmatizmus,
predsudky a nenávisť a nahradiť ich znášanlivosťou, láskavosťou,
priateľstvom, spoluprácou. Rôzne dogmy a vymyslené teórie budujú
len rozpory a nenávisť.
Správna výchova v rodine
má dostať svoje pôvodné
najcennejšie miesto pre smerovanie dieťaťa a štát by mal priniesť
najvyššie ocenenie dobrého vedenia plnej rodiny otca a matky.
Vyučovanie hlavne na základnej škole má stavať predovšetkým
na rozmere morálky a tvorivosti a nie encyklopedických vedomostiach,
ktoré sa dnes uprednostňujú a v skutočnosti sú mladému človeku nanič.
Mladí ľudia sa majú vychovávať nie ku vzájomnému „požieraniu“
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a hlúpym ambíciám, ale ku tímovej spolupráci, interakcii, dialógu
a tvorivému, projektovému mysleniu.
Reálny život si vyžaduje špecifické doštudovanie pre konkrétne
sebauplatnenie, ako to robí napríklad britský, alebo americký systém
vzdelávania.
Taktiež sa javí, že mimoriadne nebezpeční nie sú len
producenti vzdušného smogu, oxidov uhlíka, síry a dusíka... pre
výrazný vplyv na ekosystém Zeme, ale rovnako nebezpečný je aj
„psychický smog“, alebo nehmotné znečistenie ŽP, podľa Friedbert
Karger, plazmového fyzika. Tento smog je aj nebezpečnejší, pretože
v klimatických poruchách v rôznych častiach sveta zomiera denne stále
viac ľudí, vznikajú obrovské ekonomické škody a kolabujú
hospodárske mikro aj makro systémy, vznikajú rozsiahle ekologické
katastrofy a úhyn flóry aj fauny.
Hlavnými producentmi a iniciátormi psychického smogu sú
rôzne filmy, knihy, časopisy, PC hry, webovské stránky, fotky,
obrázky, piesne..., ktoré sú zamerané na rôzne neľudské a nemorálne
činnosti človeka a v podstate šíria kultúru smrti, hriechu, závislostí,
nevedomosti a nenávisti. Mediálni producenti sa nemajú zaujímať len
o zisky, ale predovšetkým o kvalitu a humanitné smerovanie.
Takzvané čisté vedné vzdelanie bez duchovného rozmeru je
rovnako nebezpečné, ako vyššie spomínaný psychický smog a vedie ku
mnohým tzv. civilizačným chorobám, ktoré nielen ničia kvalitu života
človeka (závrate, bolesti hlavy...), ale nadmieru zaťažujú finančný
rozpočet štátu, ktorý je možné presunúť napríklad do zlepšenia
sociálneho systému, oblasti tvorivého vzdelávania, produkcie
hodnotných kultúrnych programov a budovanie skautingu.
Všetky náboženské systémy a filozofické smery by mali dostať
v smerovaní spoločnosti dôležitú vážnosť na všetkých úrovniach
stromu sociálneho systému každej krajiny. Každé náboženstvo plní
svoju kultúrnu a sociálnu misiu a predovšetkým svojim príkladom má
viesť veriacich a národ k láske, solidarite, vzájomnej pomoci a srdečnej
súčinnosti s inými náboženskými a filozofickými systémami.
Načrtnutá problematika ukazuje na dôležitosť sily myslenia
a kvality etiky každého človeka, ktorý prispieva ku čistote, sile a
kvalite energie biopola planéty Zem s priemetom do rôznych chorôb
populácie, vplyvu na klimatické pomery mikroregiónov, ale aj do
veľkých klimatických a geomorfologických zmien.
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Ľudstvo dnes nevedomky „testuje“ funkčnosť červých dier
(Einsteinov – Rosenov most) prepájajúcich našu dimenziu na vedľajšie
dimenzie nášho lokálneho vesmíru, o ktorých sa v tejto štúdii podáva
náčrt.
Je vysoko pravdepodobný predpoklad, že katastrofy sú
rezonančným prejavom prieniku určitých biopolí z vedľajších dimenzií
na určitej frekvencii, ktoré sa stávajú nevedomky stále
častejšie, intenzívnejšie a ničivejšie.
Systematický a rozsiahly výskum by sa mal začať vykonávať
urýchlene, podobne ako sa motorista snaží urýchlene na okraji
prepadávajúcej cesty pri priepasti opraviť nefunkčný motor, riadiaci a
brzdový systém autobusu plného pasažierov, ktorí nemôžu vystúpiť a
namiesto batérie im tiká časovaná bomba.
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Životopis barónky Adelmy von Vay
Barónka Adelma von Vay
(20.10.1840 – 24.5.1925)
pochádzala zo šľachtického rodu Wurmbrand – Stuppach. Narodila sa
v Tarnopole v Galícii v Rakúsko – Uhorsku (dnešná Ukrajina). Neskôr
sa presťahovala s rodičmi do Pruska. Ako dvadsaťročná sa vydala za
maďarského magnáta, baróna Ődöna
von Vay, s ktorým žila
v harmonickom, šťastnom, bezdetnom manželstve 60 rokov.
Bola ženou, ktorá predbehla svoju dobu. Nielen že bola
výbornou manželkou, zábavnou spoločníčkou, ktorá milovala spev
a hudbu, ale bola taktiež skvelý príklad charizmatickej pomocníčky
nielen pre bohatých, ale aj pre chudobných, ochotná všetkým pomôcť
zdravotníckou radou i liekmi a to vždy úspešne a bezúplatne. Dokázala
byť ekumenická, keď si ako katolíčka vzala za manžela evanjelika
a svadbu mala v evanjelickom kostole.
Súčasne však bola pionierkou novodobého prístupu k pravému
kresťanskému životu, za ktorú si získala nepriazeň skostnatených
predsudkov svojej doby, keď narazila na katolícke predsudky, aby sa
zriekla svojich názorov a pomáhaniu chudobných. Ona však práve
vďaka svojej živej komunikácii s duchmi vedela pomáhať mnohým
chorým, chudobným a zachrániť životy matkám aj deťom.
Adelma von Vay v „pravej katolíckej horlivosti“ nazačiatku
veľmi striktne odmietla komunikáciu s „druhým svetom“, aj keď jej
skúsený lekár radil, že práve táto cesta by ju mohla vyliečiť. Až stále
vracajúca sa choroba a neznesiteľné bolesti ju otvorili, najprv len
z trpkého žartu, a za podpory manžela stále viac a predovšetkým pre
pomoc blížnym, k systematickému písaniu, ktoré dnes poznáme ako
automatické písanie. Pomocou tejto komunikácie získala tie pravé
poznatky, byliny, prípravky, správne homeopatické rady aj lieky,
ktorými vedela pomáhať sebe, manželovi aj svojim blížnym. (Hneď si
aj povedzme, že také niečo môže robiť len niekoľko „vyvolených“,
s vysokým morálnym kreditom a silnou anjelskou ochranou na „druhej
strane“). Pre bežného človeka je tento spôsob komunikácie hazard so
svojim psychickým a fyzickým zdravím.
Cirkev niekedy nechce vidieť, že Kristus aj mnohí svätí
pomáhajú z „druhej strany“ ako duchovia, že človek je duchovná
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bytosť a Nový Zákon priamo vyzýva, aby ľudstvo s duchmi / anjelmi
začalo komunikovať, keď nemá stratiť spätnú väzbu. Či nie je anjel
strážny duch, alebo Duch Pravdy zoslaný po vzkriesení duch? Na čo
tak asi slúžili a slúžia sny a vízie, ktorých je Biblia plná? Ako však ísť
dopredu, keď nemáte sústavnú spätnú väzbu so svojim anjelom
strážnym, keď ešte neviete „chytať“ priamu inšpiráciu Ducha Svätého?
Barónka vo svojich knihách poukazuje na opatrnosť
pri komunikácii s duchmi a prísne rozlišovanie dobrého a zlého,
jemného a hrubého. Samozrejmosťou v živote každého človeka má byť
najvyššia obozretnosť pred intervenciami zlého, ktorý do všetkého pchá
svoje pazúry. V jej radách a poznatkoch sa čitateľ dozvedá metodiku aj
„laboratórne“ skúsenosti.
Každý človek si svoj osud „zhruba“ plánuje dopredu pred
vstupom do tela a poistkou „starších duší“ je chronické, dlhodobé,
nepríjemné ochorenie, na ktoré nefungujú žiadne bežné lieky. Takýto
človek je nútený sa pýtať okolia aj seba – nie je tu nič iné, len vonkajšia
veda, ktorá mi nevie pomôcť?
Svet 19.storočia bol plný povier, dogiem a hlúpych pokusov,
ktorým sa dalo vyhnúť ako používaním zdravého rozumu, vierou, tak aj
načúvaním anjela strážneho, takým, akého mala pani barónka Vayová.
Jej múdrosť spočívala v tom, že vedela načúvať svojmu svedomiu,
experimentovať, úprimne veriť a že mala veľkú oporu vo svojom
manželovi.
Adelma von Vay žila nielen vonkajším, ale hlavne vnútorným
pravdivým životom. Podobne ako prví kresťania vzdorovali farizejom,
keď títo naliehali, aby odvolali svoju vernosť zmŕtvychvstalému
Kristovi a jeho učeniu, títo odpovedali, že prvá je služba pravému Bohu
a blížnemu.
Kristus
je
najviac
prístupný
cez
pomoc
biednym, chudobným a usilujúcim o svoju (!) nápravu.
Obaja manželia boli v miestnom výbore Červeného kríža
v mieste bydliska v Gonobici
(Slovenske Konjice). Tu nemocnica
slúžila hlavne vojnovým veteránom. V r.1908 barón Vay nechal na
vlastné náklady postaviť nemocnicu určenú hlavne pre infekčne
chorých pacientov, ktorá slúžila až do začiatku 2.svetovej vojny.
Pozrime sa na narodenie pani barónky Adelmy von Vay
v širšom časovom kontexte. Veľké osobnosti dejín sa inkarnujú
pred obzvlášť kritickými obdobiami dejín, ako dnes spätne vidíme
20.storočie so svojimi dvomi svetovými vojnami, rozpadom pôvodných
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ríší a vznikom nových štátov, s ekonomickými krízami, vzostupmi
a pádmi, šíriacim sa ateizmom, materializmom, nihilizmom
a skepticizmom. Pán poslal mnohých svojich prorokov, aby ľudstvo
vyzvali na obozretnosť, prehĺbenie viery, pokánie na prekonanie zlých
časov, napríklad svätcov Serafima Sarovského (1759 – 1830), Terézie
z Lisieux (1873 – 1897), Angela Roncalliho (Jána XXIII, 1881 – 1963),
ekumenistu Narendra Nath Datta (Vivekananda, 1863 – 1902)... Pre
utvrdenie viery a zdôraznenie bdelosti došlo k zjaveniam Panny Márie
v mnohých krajinách sveta (medzi hlavné patria Lourdy 1858, Fatima
1917)...
Súčasníkmi Adelmy von Vay boli výborní revoluční,
filozoficko praktickí, idealistickí velikáni ako Rudolf Steiner (18611925), Peter Danov (1864 – 1944), ale aj takí materialistickí
„pokušitelia“ ako Karol Marx (1818 – 1883), Vladimír I. Uljanov
(Lenin 1870 – 1924), či hromadný vrah Adolf Hitler (1889 – 1945) ...
prispievajúci ku všeobecnému povedomiu. Taktiež všestranné analýzy
získané z holistických čítaní Edgara Cayca (1877 – 1945) postupne
menili a menia vnímanie sveta lekárov, vedcov, politikov, ale aj
obyčajných ľudí USA aj Európy.
Každý svojim spôsobom prispel k formácii moderného človeka
21.storočia. Barónka Vayová svojou osvetovou činnosťou a literárnymi
prácami začala otvárať nové kapitoly poznania, ktoré sa mali postupne
rozvíjať, žiaľ zostali v úzadí a stagnujú. Jej multidimenzionálny popis
Zeme faktograficky podložený v predkladanej štúdii, zostal
nepovšimnutý a odhodený do ríše bájí a legiend.
Pre ľudstvo prichádza osudová križovatka, keď si má zvoliť
cestu Božieho Svetla, Viery a Poznania na báze priateľstva a
spolupráce, alebo tmu nihilizmu, egoizmu, materializmu, ateizmu,
excentrizmu, mocichtivosti a pažravosti jednotlivcov. Zlepšovanie
hygienických a životných podmienok spolu so stresmi pohlcuje ľudí do
matérie a knihy a úvahy Adelmy von Vay svojou čitateľnosťou,
príbehmi, osudovými zápletkami, drobnými aj veľkolepými
poznatkami... vyčleňujú človeka z tlakov „konzumnej matérie“ do
jemnejších sfér ducha a harmónie, mimo tlak stresov a kolízií.
Jej knihy sú živé správy o živote na „druhom brehu“, rovnako
ako aj o dôležitosti humoru, prirodzenej zbožnosti, pokory, poznania,
nepredpojatosti a hlavne morálnej čistoty. Bola priekopníčkou v
zavádzaní nových alternatívnych liečiteľských metód – homeopatie,
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magnetizmu, mala dar proroctva, bola jasnovidná a to všetko na
základe hlboko žitého kresťanstva, pretože komunikácia s Pannou
Máriou jej slúžila ako kompas pre všetky jej rozhodnutia.
Už v r. 1873 založili s manželom v Budapešti spoločnosť pre
šírenie duchovných hodnôt a posunuli tak Rakúsko Uhorsko do prvých
línií novodobého pokroku širšieho, plnohodnotného vnímania a žitia
plnohodnotného kresťanstva.
Dnes podobné správy dostávame od ľudí so skúsenosťou NDE
(skúsenosť blízkej smrti). V skutočnosti práve tu vidíme vidiacich, ktorí
vidia a počujúcich, ktorí počujú, pretože ľudstvo muselo čakať viac ako
100 rokov, kedy sa podobné správy začínajú brať aspoň sčasti vážne aj
vo vedeckých a náboženských kruhoch.
Adelma von Vay zomrela v r. 1925 vo svojom dome
v Slovenskej Konjici uprostred úprimne milujúcich a vďačných ľudí.
Jej život a dielo by mali inšpirovať ako odbornú verejnosť, tak aj
románopiscov, alebo aj scenáristov k napísaniu / natočeniu hodnotných
umeleckých a inšpirujúcich diel. Jej osobný aj vedecký prínos dosiaľ
nebol patrične ocenený.
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Slovník
Anjeli – vo vývojovom rebríčku bytosti vyššie ako človek. Každý
človek má prideleného svojho anjela strážneho z rodu Trónov (veľmi
vysoký rád archanjelov), ktorý ho sprevádza počas všetkých jeho
životov. Anjel strážny má zakázané pomáhať človeku, pretože jednou
z dôležitých vlastností, ktoré si človek má osvojiť, je osobná
zodovednosť a sloboda vôle postaviť sa zlu a žiť pre dobro. Anjeli –
doslova poslovia – vedia robiť len dobro a nech človek robí čokoľvek,
anjel sa mu vždy snaží pomáhať. Odporúča sa nadviazať styk so svojim
anjelom strážnym, ktorý môže poradiť cestou snov, symbolov,
pohnútok, náznakov, prostredníctvom detí alebo zvieratiek...
Anonymní alkoholici AA – celosvetové hnutie. Nestranné,
nenáboženské, nepolitické spoločenstvo žien a mužov, ktorí zdieľajú
svoje skúsenosti a nádej vyhnúť sa návykovému pitiu alkoholu a stať sa
nielen triezvi, ale aj optimisticky zapojení do harmónie života.
Alkoholizmus – sklony, ťažké odvykanie – poddimenzia 3.3.
Biopole (aura) – elementárne vyžarovanie energie každého stvoreného
objektu prvý krát zaznamenané S. Kirlianom (1898 – 1978)
fotografickou metódou. Čo do kvality sa predpokladá, že má rozmer
intenzity, vektorovú zložku rastu, alebo zmenšovania sa, a frekvenciu
vibrácie. Výrazné vyžarovanie vykazuje biopole človeka, zvierat,
rastlín, či stromov. Veľmi jemné vyžarovanie má aj tzv. neživá príroda.
Podľa tohto vyžarovania vedia citliví ľudia identifikovať dotykom,
alebo bezkontaktne na základe vibrácií (mimo ľudské zmysly zraku,
chuti, vône, bez fyzikálnych alebo chemických testov) rôzne druhy
stromov, rastlín, kameňov, polodrahokamov, výťažkov z rastlín.
Cesta poznania môže byť dlhý, alebo krátky spôsob transformácie
vnútorného myslenia, cítenia, chcenia... Dlhá cesta je učenie sa
utrpením, narážaním na egoizmus svoj a druhých. Krátka cesta je
cestou totálnej lásky bez výhrad a obete. Môže mať triezvy, vedecko
nábožensko umelecký charakter. Súčasťou cesty sú modlitba,
meditácia, kontemplácia postavené na pevných morálnych základoch.
Alkohol zabíja akýkoľvek pokrok. Na ceste hľadajúci trpezlivo
a vytrvalo očisťuje, zjemňuje, premieňa systém vnútorných aj
vonkajších hodnôt a postupuje cez fázy imaginácie, inšpirácie a intuície
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a otvárajú sa mu záhady bytia a Univerza. Nevyhnutné vlastnosti cesty
sú pokora, skromnosť, úcta, odvaha, sebadôvera, zbožnosť, vďačnosť...
Červia diera – informačno - energetický kanál možného prepojenia
medzi rôznymi dimenziami. V predkladanej knihe skúmané
predovšetkým prepojenie medzi materiálnym svetom a vedľajšími
dimenziami. Podľa krízových prejavov počasia a geomorfologických
zmien cca posledných 400 rokov červie diery je možné ovplyvňovať
(zväčšovať, zmenšovať) tvrdými, neľudskými zásahmi do
harmonického vývoja ľudstva a tým aj do lokálneho Vesmíru
prepojeným hromadným myslením a cítením niekoľko stoviek až tisíc
osôb zúčastňujúcich sa svojim biopoľom na rôznych zábavných,
umeleckých, športových... udalostiach, napríklad futbalový zápas, TV
film a pod. Pri ovplyvňovaní rastu červej diery nie je dôležitá
vzdialenosť medzi biopolami účastníkov. Malá vzdialenosť skupiny
môže napomôcť rezonančnému efektu, ale nie je podmienkou. Pre
človeka pozri mikročervia diera.
Čierna diera – podľa teórie autora je niektoré čierne diery potrebné
chápať ako oficiálne portály pre prestup vesmírnych útvarov do vyššej
dimenzie. Celý stvorený vesmír sa neustále vyvíja a prostredníctvom
astronómie vedci môžu sledovať rôzne vývojové stupne rôznych
vesmírnych útvarov. Materiálny kozmos je však len nepatrná časť
Univerza a časti schopné ďalšieho pokroku vo vyšších dimenziách
odhadzujú svoje hrubé časti (podobne ako človek pri smrti odhadzuje
svoje materiálne telo) a ďalej pokračuje len ich jemnejšia substancia
práve prostredníctvom tzv. čiernych dier.
Človek z celostného pohľadu je multidimenzionálna bytosť skladajúca
sa z materiálneho tela, vitálneho tela, citového (astrálneho) tela,
mentálneho (noetického) tela a ducha. V zjednodušenom pohľade sa
človek skladá z materiálnej, duševnej a duchovnej zložky. Bez
vnútorného tréningu (viď heslo Cesta) zostávajú jemnejšie telá
v zárodočnej, nevyvinutej podobe a nevníma okolité jemné vibrácie ani
po smrti, ani počas života v materiálnom tele.
Darvinovský človek – najnižšia materiálna časť človeka žijúceho v
materiálnej dimenzii skladajúca sa z prvkov, molekúl materiálneho
kozmu. Materiálne telo po oddelení duchovnej duše odumiera, rozkladá
sa a vracia do prírodného reťazca.
Depresie – poddimenzia 1.2.
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Duchovná duša je najvnútornejšia podstata človeka, ktorá podlieha
vývoju viazanom na našej slnečnej sústave, bližšie viď heslo človek. Po
smrti materiálneho tela človek pokračuje svojim „skutočnejším“
životom, než žil v materiálnej dimenzii, vo svojich jemnejších telách.
Správy o tom podali desaťtisíce ľudí, ktorí prežili klinickú smrť svojho
materiálneho tela (NDE).
Elementál – myšlienkovo citový, alebo citovo myšlienkový
neviditeľný, energetický útvar vypestovaný sústavným žiadostivým
úsilím človeka, alebo skupiny ľudí. Pre neurológov alebo psychiatrov
sa môže javiť ako zotrvačnosťou „vychodené“ cestičky skratového
myslenia, cítenia, konania, teda opakovane používané neurónové dráhy
mozgu. Pohnútkou konania potom nie je racionálne myslenie, ale
podnet na základe Zákona príťažlivosti / rezonancie. Elementály vidia
malé deti cca do 4 rokov a zvieratá, ktoré sú zväčša jasnovidné.
Etická mriežka Univerza – podľa kresťanskej terminológie Duch
Svätý, podľa hinduizmu Hamsa – Neviditeľné zákony Vesmíru, podľa
ktorých bolo stvorené všetko viditeľné (hmota) aj neviditeľné. Tieto
zákonitosti korešpondujú s prírodovedeckými zákonmi, ale majú širšiu
a hlbšiu platnosť. Viď Zákon Náhody, Zákon Príťažlivosti, Zákon
Príčiny a Následku, Zákon Rastu...
Extrémy počasia – neobyčajné prejavy počasia vymykajúce sa bežným
fyzikálnym meteorologickým pozorovaniam známym počas známej
histórie ľudstva. Sú to nárazové silné dažde, záplavy, dlhodobé suchá,
neobvykle silné sneženie, neobvyklé podchladenie, ničivé víchrice,
orkány, hurikány, silné prejavy bleskov a elektrických výbojov
z atmosféry... Dlhodobé zmeny počasia prechádzajú do klimatických
prejavov krajiny.
Geomorfologické prejavy – zosuvy pôdy, výbuchy sopiek
sprevádzané atmosférickými únikmi sopečných plynov, výtokmi lávy...
Hlava bolesti – často opakujúce sa, chronicita – poddimenzia 3.1.
Horúčky dlhodobé – poddimenzia 1.2.
Hrdlo – časté zápaly – poddimenzia 2.6.

HRV (Heart Rate Variability)– elektronický merací systém
variability
srdcového
rytmu
využívaný
predovšetkým
kardiológiou, chirurgiou a športovou medicínou, ktorý ukazuje
stav regulačných systémov tela, hlavne funkčnosti rôznych častí
autonómneho (vegetatívneho) nervového systému a umožňuje
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zviditeľniť zníženie adaptačných schopností energetických
a metabolických funkcií systémov a orgánov tela.
Kiahne – poddimenzia 2.3.
Klimatológia – multiodborová vedecká disciplína o podnebí a jeho
zmenách, ktorá skúma zákonitosti časového a priestorového priebehu
teplôt, zrážok, tlaku, smerov a intenzity prúdenia vetrov.
Kolika – dlhodobé dojčenecké nafukovanie, opakované, chronické
ľadvinové koliky – poddimenzia 2.4.
Kozmos – hmotné a energetické prejavy materiálneho vesmíru
zahŕňajúce slnká, planéty, galaxie, hviezdokopy, pulzary, kométy,
rôzne hmloviny viditeľný zrakom, alebo inými fyzikálnymi metódami
(rádiové, ultrafialové, infračervené pozorovania…) pozorovateľné
kozmické útvary.
Kožné problémy – poddimenzia 2.3.
Kŕče – opakované, chronické. Ťažko stanoviteľná diagnostika.
Poddimenzia 2.5.
Mikročervia diera – informačno – energetický kanál prepájajúci
biopole človeka na rôzne dimenzie na základe Zákona rezonancie.
Lokalita týchto mikročervých dier zodpovedá očiam neviditeľným
energetickým uzlom akupunktúry, nervovým pletencom a endokrinným
žľazám. Vnútorným tréningom je možné naučiť sa tento energetický
systém presne lokalizovať a ovládať. Viď heslo Cesta. Vonkajšie
ovplyvňovanie týchto kanálov sa neodporúča, pretože sú priamo
blokované múdrosťou Ducha Svätého a ich násilné otvorenie by viedlo
ku vážnym zdravotným či psychickým problémom. Zdravotné
problémy vznikajú práve nevedomým používaním mysle, cítenia, vôle
mimo Zákony Univerza.
Mentálne choroby, neurózy. Pomätenosť mysle bez príčiny
dlhodobého charakteru – poddimenzia 3.6.
Mozgové poruchy krátke aj dlhodobé, periodické – poddimenzia 3.6.
Nachladnutie časté a dlhodobejšieho charakteru – poddimenzia 3.3.
NDE - Near Death Experience – skúsenosť blízkej smrti, prežitá
klinická smrť. Desiatky tisíc svedectiev ľudí, ktorí sa vďaka vyspelej
medicíne vracajú z vyšších dimenzií späť do tela, aby dokončili svoje
karmické úlohy, alebo podali správu o pokračovaní života vo vyšších
dimenziách. Priekopníkom výskumov tejto oblasti je Dr. Raymond
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Moody, Dr. Brian L. Weiss, Dr. Michael Newton, Dr. Eben Alexander
a na túto tému je množstvo odbornej aj populárnej literatúry.
Neplodnosť – poddimenzia 1.6.
Očné choroby chronické – poddimenzia 1.3.
Ochrnutie – poddimenzia 2.7.
Osamelosť – poddimenzia 1.3.
Pľúcne choroby chronické, dlhotrvajúce – poddimenzia 1.6.
Pohlavné problémy dlhodobého charakteru – poddimenzie 1.6, 3.3.
Pôsobenie duchovných zákonov fungujú nestranne pre všetkých ľudí
aj skupiny a národy na úrovni ducha, mysle a materiálneho tela. Platia
pre negatívne aj pozitívne prejavy. Pochopeniu pomôže pravidlo: Duch
je život, myseľ je konštruktér a materiálne telo ukazuje výsledok.
Úprimnosť, trpezlivosť a láskavosť sú optimálne metódy pre úspešné
riešenie rôznych situácií vnútorných aj vonkajších.
Príklad rezonancie Intenzívny silný vietor (rezonátor) pôsobí určitou
kritickou frekvenciou na most skonštruovaný (vyladený) na tej istej
frekvencii (svojou dĺžkou, podperami...) a je latentný oscilátor. Pri
určitej frekvencii a sile vetra sa amplitúdy (výchylky) mosta natoľko
zväčšia rezonančným efektom, že most sa vynútene rozkmitá, stráca
svoje pevnostné vlastnosti a zničí sa. Pri tesnej väzbe – silnom
vzájomnom pôsobení, sa energia do rezonátora uvoľní v kratšom čase,
pri voľnom (nepresnom) pôsobení prechod energie je pomalý
a rezonančný efekt nemusí vôbec nastať.
Psychický smog – znečistenie životného prostredia jemnou, mimo
materiálnou energiou, ktoré v okolí človeka normálne nie je a je
škodlivé pre zdravie. Spôsobujú ho negatívne vibrácie narúšajúce
„etickú mriežku“ Univerza. Má vplyv ako na zdravie osoby, tak aj na
otváranie mikro a makro červých dier podľa dosiaľ neznámych
mechanizmov. Je predpoklad, že má účinky energetického pola –
intenzitu, charakteristickú vibráciu a smerovosť. V súčasnosti je možné
ho merať len sekundárne napríklad metódou HRV.
Psychosomatická medicína – skúma vplyv psychiky, emócií
a sociálnych väzieb na telesné zdravie. Komplexný a systémový
(vnútorný aj vonkajší) pohľad na organizmus z pohľadu možného
vzniku chorôb.
Rakovina – poddimenzia 1.5.
Reinkarnácia, znovuzrodzovanie, preexistencia – „výučbový"
program duchovnej duše, ktorá sa opakovanie vteľuje do materiálneho
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tela na základe Zákona príťažlivosti, aby si osvojila nové poznatky,
vlastnosti a skúsenosti. Inkarnácia môže byť vynútená podľa
karmických príčin (dieťa si nevyberá rodičov, rozhoduje vibrácia
karmickej úlohy), alebo dobrovoľná (dieťa si vyberá rodičov podľa
svojho karmického plánu).
Reumatické choroby – poddimenzie 1.4 a 3.5.
Rezonancia – vzájomné pôsobenie dvoch zdrojov kmitov (oscilátorov)
na báze mechanického alebo elektromagnetického princípu. Jeden je
zdrojom núteného kmitania (oscilátor) o určitej frekvencii a jej
násobkov a druhý sa pôsobením zdroja nútene rozkmitá (rezonátor),
takže amplitúda nútených kmitov (okamžitý náboj) dosahuje výrazne
väčšie hodnoty ako sa očakáva pri bežnom pôsobení vonkajšej sily
(elektrického napätia).
Skúška karmická – človek postupuje vpred a hore po akýchsi
schodoch predovšetkým osvojením si etických pravidiel, vnútornej
čistoty, prejavov služby a lásky.... Jeho postup je podrobovaný na
každom „energetickom“ stupni testovaniu. Tak ako sa zákony prejavujú
na úrovni tela, duše a ducha, tak aj testy sa stále viac zjemňujú
materiálne, pocitové, mentálne...
Sneť chronická, ťažko liečiteľná – poddimenzia 1.5.
Sklamania časté, dlhodobé – poddimenzia 1.3.
Srdce – predovšetkým na úrovni psychického, mentálneho a duševne
duchovného tela centrum bytosti človeka a sídlo – Nad Ja – duchovnej
duše.
Srdcové problémy a obehu – dlhodobé – poddimenzia 2.2.
Strach – silný, ťažko ovládateľný – poddimenzia 1.3.
Univerzum – širšie chápanie materiálneho kozmu, zahŕňa nielen
viditeľný a fyzikálnymi prístrojmi pozorovateľný vesmír, ale aj všetky
dimenzie paralelných vesmírov.
Urazenosť hlboká, ťažko zvládnuteľná – poddimenzia 1.3.
Vitálna energia – éter – prána – qui – čchi – quintesencia – je
energia Univerza, pomocou ktorej Absolútne Bytie umožňuje
prejavovať sa všetkému stvorenému v materiálnom svete... Má viacej
foriem. Slúži na informačné a energetické prepojenie rôznych tiel
človeka a tak umožňuje komunikáciu duchovnej duše, myšlienkového
a citového tela s materiálnym telom. V živote človeka sa vitálna energia
mení – iná je v detstve, v dospelosti a v starobe, aby bolo umožnené
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zažitie rôznych skúseností. Cez deň je vitálna energia vďaka hlavnému
zdroju Slnku silná, v noci sa minimalizuje.
Zákon náhody znie, že náhoda neexistuje. Každý človek, alebo dianie,
majú svoju vnútornú štruktúru a svoje zväčša neviditeľné vzorce
a zákonitosti tvoriace ich súčasť, evidované na úrovni nadvedomia,
alebo na rôznych úrovniach charakteristík biopola. Zákon náhody platí
aj pre nehody, úrazy a iné náhle príhody, ktoré vyústili do tohto
skratového výsledku. Práca s intuíciou spočívajúca sledovaním
symbolov snov, vyladením na vyššie bytosti, na pamäť akášu, alebo na
svojho anjela strážcu, umožňuje včas korigovať život a predchádzať
vlastným, rodinným, alebo aj pracovným problémom.
Zákon najslabšieho článku – stanovuje miesto, kde dôjde k zlomu,
prejavu choroby, nehody, náhlej poruchy počasia, geomorfologickým
zmenám... U ľudí to je najviac oslabený orgán, v rodinách to sú deti,
starí rodičia, zvierací miláčikovia. V štáte alebo na úrovni komplexu
štátov najslabším článkom sú najbiednejšie regióny, alebo inkarnačne
zrkadliace zóny. Príčinou sú pravdepodobne karmicky prepojené väzby
z minulých životov. Je tu naliehavá potreba hľadať súvislosti a skúmať
štatistickými ukazovateľmi cestou ďalších výskumov.
Zákon príčiny – silné a časté myšlienky, ciele a intenzívne túžby
vytvárajú biopole, na základe ktorého vznikajú isté situácie. Pozri
elementál.
Zákon príťažlivosti – podobné, alebo rovnaké vibrácie sa priťahujú.
Pokiaľ je biopole čisté, intenzívne vibrácie priťahujú silový prejav za
kratšiu dobu. Zákon príťažlivosti je možné charakterizovať ako
postupnú cestu k rezonančnému efektu, ku priamemu, silnému
vnútornému, alebo vonkajšiemu výboju / prepojeniu. Zákon úzko súvisí
s tvorbou elementálov. Pozor pri používaní v praxi, lebo silné túžby sa
napĺňajú a môžu byť veľmi nebezpečné!!! Oslobodzuje nadhľad,
modlitba, meditácia a čistota srdca.
Zákon rezonancie – uplatnenie fyzickej rezonancie sa týka hlasu a
sluchu človeka, hudobných nástrojov, strojníckeho priemyslu,
elektrotechniky – prenos rádiových, televíznych, mobilných signálov.
Ale rezonancia sa týka taktiež prenosu vibrácie srdca (alebo blízkej
bioenergie) mnohopočetného vyladenia ľudí (koncerty, TV programy,
kiná, diskotéky, štadióny...) do súzvučnosti – rezonančného efektu
vedľajších dimenzií, takže silným tokom energii o určitej kritickej
frekvencii dochádza k vzniku červých dier a prepojeniu dimenzií.
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Podobný efekt nastáva aj u samotného človeka – efekt môže byť
dlhotrvajúci (rakovina, reuma, bolesti hlavy), alebo rýchly (pri silných
emocionálnych zážitkoch – šokoch) a miestami prenosu sú tzv.čakry,
nervová sústava, endokrinné žľazy, alebo priamo orgány vyladené na
danú frekvenciu (srdcová, mozgová príhoda...).
Zákon príčiny a následku – naše myšlienky, pocity, postoje, činy
vyvolávajú v našom okolí tie isté myšlienky, pocity, postoje, činy. Keď
urobíte trvalé zmeny v sebe, postupom času sa zmeny odohrajú aj vo
vašom okolí. Láska vyvoláva lásku, sila vyvoláva silu... Platí to pre
jedného človeka, pre rodinu, skupinu ľudí, alebo národ, ale aj pre
stvorené objekty v širšom slova zmysle.
Zákon rastu – čo človek egoisticky, či neegoisticky sadí, to aj
egoisticky, či neegoisticky zožne. Dôležitými faktormi sadenia a rastu
sú vnútorný ideál, trpezlivosť, láskavosť, nesebeckosť, kontrola slov,
pocitov, činov, viera... Veľmi dôležité sú ochota a úprimnosť, s ktorou
pristupujeme pri „sadení“ a „polievaní rastlinky“ šťastia. Mnohé
„rastliny“ ako zlozvyky (elementály) sme vysadili v minulých životoch
a našou úlohou v tomto živote je ich rozpustiť (zlé), prípadne
zveľaďovať (dobré).
Závrate – dlhodobé, chronické – poddimenzia 3.1.
Zdravie – harmónia fyzického tela, psychiky, sociálnych vzťahov
a ducha jednotlivo aj ako celok pre tvorivú sebarealizáciu a pre pomoc
pri raste harmónie osoby, rodiny, spoločenstva a ľudstva.
Zviera má materiálne telo, vitálne telo a citové – inštinktívne telo.
Zviera dušu nemá a nepodlieha reinkarnačnému zákonu
znovuzrodzovania. Informácie odovzdáva svojmu archanjelovi.
Žalúdok, žlčník, pečeň – dlhodobé, chronické problémy –
poddimenzia 3.2.
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English Abstract
Multi- dimensional solar system, macro and micro worm holes, law of
resonance, use of archetype, changes in weather, reasons of severe
weather, drought, devastating wildfire, inner human biofields, reasons
for volcanic eruption, earthquake, hurricane, extreme weather events,
heat waves, cold outbreaks, floods, water shortages, wind storms, heavy
rain storms, freezes, regional events, vehicle accidents, mind quality,
atheistic scientists,
faith, diseases of civilization, rheumatism,
headaches, depression, encephalopathy.
This work is a sketch, which gives new revolutionary view to span
science, religion and culture and introduces a scientific explanation for
unavoidable dangers of severe weather changes. It describes particular
dimensions and subdimensions among Earth and the Sun, which were
defined by Adelma von Vay (1840-1925). Adelma von Vay wrote the
first true theory of cosmology that was anchored solidly in a framework
of Christian religion and quantum physics at macroscopic scales, which
brings explanations for many biological and physical phenomena...
There are seven dimensions in our Solar system and every dimension
has seven sub-dimensions. Main influence on weather and climate of
our dimension is from lower three dimensions, which are described in
the study.
Each subdimension has very special energy of the biofield
corresponding to a mental and disease condition of human biofields and
different weather conditions, too.
A devastating energy e.g. frequencies and powers of hurricanes or
droughts or wildfires etc. is produced when thousands of people are
watching any horror or other Bacchanal “culture” product.
The energy transportation of weather events or other problems is
created when the accumulated strong biofield of many people of our
dimension is connected with the corresponding outer biofield
dimension by application of Law of Resonance .
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Various extreme weather events, slumps, earthquakes, strange vehicle
accidents, diseases, etc. are channeled through worm holes to local
regions of our world.
This study describes proofs of geopolitical data by specific historic
events in USA, Europe or other parts of the world. It introduces not
only reasons by the particular dimension but some ways of prophylaxis
and reparation, too.
The introductory study appeals to provide large scientific research to
find new relations and to confirm all important factors by statistics to
prevent disasters.
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Použitie knihy
Táto kniha má predovšetkým
pomôcť zorientovať sa bežnému
občanovi v chápaní nášho okolitého
blízkeho
(multidimenzionálneho)
vesmíru.
Kniha
nemá
viesť
k posudzovaniu chorôb a chýb druhých
ľudí, pretože každý z nás má tých chýb viac ako dosť. Má pomôcť
hľadajúcim pravdu a zdravie, aby im umožnila pochopiť nádhernú
výstavbu Univerza, jeho harmóniu, zložitosť, dokonalosť a vyladenosť.
Súčasne by človeka mala priviesť k úcte, pokore a chápavosti, že to, čo
sa stalo druhým, sa môže kľudne stať pri chvíľkovej nepozornosti aj
vám.
Pochopenie a poznanie príčin (S.N. Lazarev, Diagnostika
karmy) spolu s ľútosťou a nápravou však môže byť často sprevádzané
vyliečením (úplným, alebo čiastočným) aj z pomerne vážnych
ochorení. Samotný proces uzdravovania je častokrát dlhodobejší – trvá
minimálne 3 – 4 mesiace pri pravidelnej, systematickej práci na sebe,
niekedy aj viac rokov. Záleží od úprimnosti vášho prístupu.
Nie všetky choroby sú karmického pôvodu, môžu mať rôzne
príčiny, aj keď tieň vibrácie karmy (vlastnej, alebo po predkoch) je
skrytý za každou chorobou. Karmická choroba je zväčša
„nevyliečiteľná“. Urputne vzdoruje všetkým liekom, mastičkám, čajom,
procedúram, diétam, kúpeľom... Príznaky problémov sa nanajvýš
oslabia, ale vracajú sa v inej forme. Karmická choroba sa prejavuje
dlhodobo, chronicky a naozaj ide „pod kožu“ – je veľmi nepríjemná.
Častokrát je to choroba „dedená“ – prenášajú ju prarodičia, rodičia na
deti...
Každá choroba je samozrejme nepríjemná, lebo svedčí
o porušení harmónie Kozmu – jedlom, životným režimom, prostredím,
ošatením, zlými zvykmi, zlým myslením, neopatrnosťou v reči a
činoch, nepredvídavosťou... Dobrou lekciou nám môže byť príbeh
z Nového Zákona, keď žena trpiaca na krvotok minula všetok majetok
na lekárov a lieky a bez výsledku. Jedno letmé stretnutie s priznaním
viny a pokáním pred verejnosťou ju však očistilo a vyliečilo.
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V predkladanom „multidimenzionálnom cestopise“ si nájdite
pravdepodobnú príčinu vašich problémov. Môže ich byť viac, ako len
jeden, ktorý sa prejavuje. Odporúča sa uvedomiť si príčiny svojej
choroby, svojich problémov, ako faktor zlyhania seba, alebo svojich
predkov vo svojich minulých životoch.
Nie je dôležité, kto je na vine, vy so svojou chorobou máte
„zaplatiť“ za ignoranciu, a je dobré, aby ste túto možnosť privítali
s radosťou a vďakou, aby ste mohli ďalej pokračovať bez záťaže
starých hriechov. Vyžeňte zo svojho srdca akúkoľvek trpkú emóciu,
nepriateľstvo, alebo náznak krutosti, lebo liečivé sily prichádzajú od
milosrdného – odpúšťajúceho Boha a nemôžu vstúpiť do nevoňavého
príbytku srdca.
Takže hľadajte príčiny svojej choroby v danej poddimenzií
a pokúste sa vyliečiť ju zmenou štruktúry vašej mysle (podvedomia).
Ospravedlňte sa tým, ktorým ste ublížili – stopy týchto zlých
energií zostali v Kozme a vo vašom biopoli a je potrebné ich vyrovnať.
Dnes ich vyrovnávate svojou chorobou, partnerskými vzťahmi,
psychickými, profesionálnymi problémami...
Proste a pokorne žiadajte o odpustenie druhých, aj seba, aj
Boha, za chyby uskutočnené pre neznalosť Božích Zákonov.
Každý večer 15 minút pred spánkom si v hlavných bodoch
pripomínajte už len pozitívne podnety a snažte sa vizualizáciou na
príkladoch s vašimi blížnymi „prehrať“ láskavé stretnutia v mysli aj v
srdci.
Poďakujte sa za možnosť zaplatiť chorobou, problémami, za
možnosť pochopiť a očistiť sa z dávnej (zväčša nepamätanej)
nevedomosti, z ktorej zostalo len „poučenie“ = choroba.
Vyjadrite a skúste zažiť základný zákon Kozmu: „Božia Láska
vyrieši všetky problémy“. Čím častejšie viete opakovať a prežívať tento
„recept“, tým skôr a lepšie sa bude liečiť vaše biopole. Používajte túto
vetu, alebo aj inú stručnú modlitbu čo najčastejšie aj behom dňa.
Najstručnejšou modlitbou je obyčajné „Ďakujem“. Za život, telo, dych,
zrak, sluch, priateľov, nepriateľov, skúšky, choroby, problémy, všetky
milosti, aj keď ich nevidíme...
Ako príklad sebaliečenia si môžeme zobrať depresiu.
V tomto živote možno žijete životom dobrého človeka, dobrého
manžela, skvelej manželky, ktoré sa snažia všetkým okolo seba, deťom,
rodičom, príbuzným, známym, priateľom, vnúčatám... „zniesť modré z
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neba“. V práci sa taktiež snažíte byť pracovitý, čestný, ústretový,
progresívny, pružný, korektný...
Ale príde určité obdobie, častokrát to môže byť určité (to isté)
obdobie v roku, spúšťačom môže byť hmla, dažďové alebo zasnežené
počasie, alebo len „niečo vo vzduchu“ a človek zrazu „padá z nôh“,
prichádzajú temné myšlienky, zlé, nešťastné nálady, pocity, ktoré majú
temer pevnosť a ťarchu kvádra žule na hrudi...
Zle sa to počúva a vy o ničom takom neviete, váš fyzický
mozog si to (našťastie) nepamätá, ale v minulých životoch ste asi bol
„povinne“ zatiahnutý do vojny, do bitiek, vraždenia, plienenia...
V histórii ľudstva sa to stávalo a stáva aj dnes temer sústavne. Pokiaľ
človek bol obyčajný „nevoľník“, chudák, roľník, otrok, sluha, nemal
peniaze, aby sa mohol vykúpiť, alebo mal nepriateľa, ktorý ho tam
nastrčil...- tak ten krvavý kúpeľ musel absolvovať.
Teraz ste možno žena, ale v minulých životoch ste mohla byť
vo viacerých inkarnáciách muž. Pri inkarnácii si človek zvyčajne sám
plánuje, či sa chce narodiť ako muž, alebo žena a vyberá si rodičov,
ktorí ho chcú prijať. To všetko sa odohráva na skrytej úrovni
podvedomia a plánovaného vývoja Kozmických Zákonov. Tieto
pravidlá sme prijali a tieto pravidlá hráme. Platíme do posledného
haliera.
Pri liečení človek musí vstúpiť najprv do oblasti pokánia
a ľútosti nad tým, čo nevedomky robil. Oslovte priamo milosrdného
Boha, ako láskavého Otca, alebo milujúcu Matku a vyjadrite hlbokú
ľútosť a ospravedlňte sa im (v predstavivosti) aj všetkým, ktorým ste
ublížili. Pokorne proste o odpustenie tých postihnutých, Boha aj seba za
tie ťažké veci, ktoré ste (nevedomky) urobili. Súčasne všetkým
bytostiam, ale aj udalostiam a okolnostiam vyšlite lásku a pochopenie
a ľútosť nad vykonanými myšlienkami, citmi, činmi...
Tento očistný proces nemá prebiehať len na mentálnej úrovni,
ale je dôležité do toho zapojiť srdce, city, dušu, úprimnú ľútosť,
modlitbu, zbožnosť, kajanie sa... Choroba ukazuje, že na vnútorných
štruktúrach biopola zostali deformácie, ktoré môže Božia milosť pri
úprimnej a hlbokej ľútosti „vyrovnať“.
Proces čistenia biopola môže v jednom „sedení“ trvať cca 5-10
minút a prebiehať minimálne 3x denne počas 3 – 4 mesiacov.
Nazačiatku vás to čistenie „vtiahne“ aj na dlhší čas (20 – 30 min), preto
sa odporúča začať čistenie večer, alebo cez víkend.
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Súčasne je vhodné čo možno najčastejšie nezištne pomáhať
priamo v rodine, priateľom, známym, neznámym, alebo napríklad ako
dobrovoľník v nemocnici, v charite, alebo nevládnym pacientom,
dôchodcom... na rôznych úrovniach. Tieto činnosti sa odporúča
zachovať aj po vyliečení, pretože Kozmos zvykne „testovať“ častokrát
v hraničných podmienkach, ktoré človek vie zniesť. Očisťovanie
ukončite poďakovaním: „Ďakujem za Tvoje milosrdenstvo. Pane, nie
moja, ale Tvoja vôľa nech sa stane.“
Kožné problémy ukazujú napríklad na fanatické, dogmatické
zneužitie postavenia v židovskej inkarnácii, alebo spojitosti na
židovské pogromy, ktoré boli sa ešte v 20.storočí robili po celej Európe.
Časté zápaly hrdla ukazujú na sklony k sektárstvu a výlučnosti – stavať
sa do pozície niekoho lepšieho, silnejšieho, šikovnejšieho a tým si aj
prisvojovať niečo výlučné a mimoriadne...
Vaše podvedomie si „pamätá“ všetky vaše minulé životy- sú
tam zasunuté, zaprášené, dolámané vzťahy, talenty, nadanie... Dospelí,
ktorí odmietajú prijať svoju zodpovednosť, presúvajú karmické
pôsobenie na svoje deti, vnúčatá, na domáce zvieratká...
Keď sa ukončí vyčistenie jedného problému, zvyknú sa ukázať
nové výzvy, ktoré vám nechali rodičia, prarodičia, alebo aj vy sami
v dávnych nesplnených sľuboch a predsavzatiach. Univerzálnym
čistením je pravidelná modlitba a 15 minútové ranná meditácia.
Ďalšie použitie knihy je pre odbornú verejnosť, ako podnet pre
pracovníkov spoločenskej, politickej, prírodovedeckej, medicínskej,
pedagogickej... sféry. Hlavný odkaz pre týchto politikov, právnikov,
sudcov, vedcov, technikov, inžinierov, lekárov, vojakov, policajtov,
učiteľov všetkých stupňov je..., že Vesmír je živý a mimoriadne rýchlo
interaktívny. Kozmos je vystavaný z mimoriadne jemnej etickej
mriežky veľmi mocných energií.
Človek je v pozícii žiaka v škole a učí sa pracovať s týmito
mocnými energiami najprv tým, že si vie dať do poriadku vlastný
energetický systém a potom sa pokúša budovať harmóniu s okolitými
energetickými systémami. Po skúške v jednej dimenzii postupuje cez
čierne / červie diery do vyšších dimenzií, ktorých je nekonečne veľa...
Častokrát je táto energetická práca interakcia pokus – omyl, keď sa
učíme na vlastných chybách. Ale musí to tak byť?
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Návrh zadnej strany knihy
Sú prudké výkyvy počasia - horúčavy, prietrže mračien, zosuvy pôdy...
náhoda?
Prečo horúčavy na Slovensku evidujeme od r. 1992?
Považujete za náhodu, že tornáda sa postupne šíria po celej Európe?
Chcete sa pozrieť na „gobelín Stvorenia“ z druhej, skrytej strany
„uzlíkov“?
Viete, ako znie Zákon Náhody?
Viete, prečo by (nielen) politici a iné „hlavy“ nemali klamať?
Viete, čo sú to červie a mikro červie diery? Alebo jav tak zvaného
samovznietenia, uhorenia končatiny za pár sekúnd?
Prečo padajú lietadlá a kazia sa stroje, napriek všetkým testom a
kontrolám?
Chcete zistiť príčiny bolestí hlavy, reumy, neurózy, závrate ...
a pokúsiť sa urobiť dobrú prevenciu?
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