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Ten je otrokom najväčšieho otroka,
                                               kto slúži len sebe samému.  

Anglické príslovie
Predhovor

Príprava  transmutácie  olova  na  zlato  by  zostala  bájou,  alebo 
svedectvom o hlúposti  ľudstva,  keby...   V 17.storočí  navštívil  vedca 
Johanna Friedricha Helvetia (1625 - 1709), lekára oranžského princa, 
neznámy muž a  predstavil sa ako Eliáš z horného Holandska. Ukázal 
mu  látku  o veľkosti  troch  menších  orechov  voskového  charakteru  a 
tvrdil o nej, že je to Kameň mudrcov. Povedal mu, že toto množstvo by 
bolo  dostatočné  na  výrobu  20  ton  čistého  zlata.  Na  experimentálne 
overenie  pravdivosti  Helvetius  dostal  maličký  kúsok  o veľkosti 
semiačka kapusty. Na opakovanú sľúbenú návštevu  a realizáciu pokusu 
však pán Eliáš už neprišiel.  

Výsledkom  tohto  ťažko  uveriteľného  príbehu  bola  výroba 
čistého  zlata  z olova.  Doktor  Helvetius,  ako  tvrdý  skeptik,  až  na 
naliehanie manželky pripravil a roztavil olovo, z ktorého sa po pridaní 
neznámej  látky  bezo  zvyšku  stalo  najrýdzejšie  zlato.  Rýdzosť  zlata 
potvrdil  zlatník,  vtedajšie  štátne  mincierske  autority,  rovnako  ako 
racionalistický  filozof  Baruch  Spinoza  (1632  -  1677),  súčasník  dr. 
Helvetia, taktiež žijúci v Holandsku.

V ďalšom  texte  sa  vrátime  v niektorých  detailoch  k tejto 
tajuplnej premene. Dozviete sa viac. Napríklad začneme tým, že látky 
potrebné na výrobu kameňa mudrcov boli bežne dostupné na mestskom 
haagskom trhu 17.storočia za 4 floriny, v prepočte asi 3 €. 

Starí  majstri  kládli  veľký  dôraz  na  pestovanie  osobnosti 
človeka, bez ktorej sa „dielo“ transmutácie nemohlo uskutočniť. Dnes 
v čase  žiarovky,  televízie  a elektromagnetických  vĺn  sa  to  zdá  byť 
logické. Súčasťou výroby Kameňa mudrcov musí byť homogénne, silné 
biopole, bez ktorého procesy transmutácie nefungujú. 

Je to podobné ako  u hráča na husle, alebo modelára lietadiel, 
ktorý môže  uskutočniť perfektné výsledné dielo len pri  maximálnom 
sústredení,  odbornom  nasadení  a hlbokom  zaujatí,  ktoré  nazývame 
láskou  k svojej  veci.  Súčasne  však  sa  pracuje  s „vnútorným 
vysielačom“,  s vnútornými  energetickými  centrami,  ktoré  spomína 
Jánovo zjavenie Nového Zákona ako sedem hviezd a sedem svietnikov. 
Tieto centrá je potrebné vyčistiť o oživiť. 
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           Už v prvom diele tejto štúdie sme spomínali Einsteinovu rovnicu 
E = m . c  2, ktorá ukazuje na obrovské energie ako v atómoch, tak aj 
v energetickom poli človeka, pokiaľ je vyčistené a usmernené.

Novodobá história eviduje tajuplný príbeh  štíhleho a nízkeho 
Litevčana  Eduarda  Lídskanina  (1887  –  1951),  ktorý  sám,   bez 
technických zariadení, po nociach - zásadne bez svedkov, „vyrobil“ a 
presunul  obrovské koralové kvádre,  niektoré   až  7,5 m dlhé s váhou 
okolo  28  ton.   Vytvoril  tak  na  Floride  neobyčajný  kamenný  hrad 
a kamennú  záhradu  sôch  z ťažkých  blokov  kameňa  a nakladanie 
a vykladanie týchto super ťažkých blokov robil, podľa svedectva detí, za 
pomoci „kornútikov“ od zmrzliny. 

Nepripomínajú vám také „kornútiky“ lieviky červých dier, ktoré 
zmieňujeme v prvom diele našej štúdie „Prečo sa počasie zbláznilo“? 

Pán  Lídskanin  prišiel  do  USA s tuberkulózou  TBC a sám sa 
z nej vyliečil. Deti ho milovali a on miloval ich. Púšťal ich do svojho 
„hradu“, hrali sa tam a on s nimi. Vraj vedel celkom rýchlo behať. Celé 
svoje úsilie venoval svojej imaginárnej láske, deve „Sweet 16“, ktorá 
inšpirovala mnohých spevákov k vzniku 
nádherných piesní. 

Bloky  kameňov  boli  vyrobené 
tak  presne,  že  na  osadenie  nebola 
potrebná malta a steny a sochy vzdorujú 
ako  zemetraseniam,  tak  aj  víchriciam, 
naposledy  hurikánu  Andrew 
s rýchlosťou 264 km/h.

Keď  sa  pýtali,  ako  sa  mu  to 
podarilo  urobiť,  odpovedal,  že  jednoducho  pozná  určité  spojitosti 
zemských  a nebeských  síl  a že  to  dokáže  každý... 
http://coralcastle.com/  

Keď bol niekto obzvlášť dotieravý, povedal mu, že to je otázka 
znalosti použitia páky,  ako v prípade egyptských pyramíd. Nekopíruje 
tento  moderný  prípad  nevyjasnenú  výstavbu  múrov  z  obrovských 
monolitických balvanov Pumapunku v Bolívii?

Do tretice popíšeme neurologický experiment Benjamina Libeta 
(1916,  2007),  ktorý zistil,  že  v mozgu vzniká vlna napätia asi  0,2 s 
predtým,  než sa človek vedome rozhodne niečo urobiť, súčasne však 
vlna napätia sa  zvyčajne objavila asi o jednu tretinu sekundy pred týmto 
zámerom. Z meraní EEG teda vyplýva podľa Williama Irvina, že naše 
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rozhodnutia nevznikajú racionálne alebo vedome. Keď sa voľba objaví 
bdelému vedomiu, človek si ju dodatočne prisvojuje. Otázkou je, kto je 
skutočným  hýbateľom  našich  zámerov?  Je  to  podvedomie,  alebo 
nadvedomie, ktoré sme v prvom diele stotožňovali s duchovnou dušou?

Už  v prvom  diele  sme  si  hovorili,  že  zázraky  neexistujú. 
Jestvuje len obmedzenosť ľudského poznania. Súčasne si pripomenieme 
potrebu uvedomiť si fungovanie Božieho Vesmíru a Živej Prírody, ktorý 
človeka  zmysluplne  obklopuje.  Všetko  okolo  človeka  má  charakter 
siločiar,  biopola,  aj  kamene  a kovy,  len  s rôznym  stupňom intenzity 
tohto biopola, ktoré je u tzv. „neživej prírody“ temer nulové, zatiaľ čo 
u človeka by sa malo stávať stále zreteľnejšie a vedomejšie.

Moderná kozmológia tvrdí, že ľudstvo je dieťaťom hviezd. Bez 
ťažkých stopových prvkov, napríklad železa, medi, mangánu by zdravý 
život človeka a teda ani moderný pokrok ľudstva nebol možný. To isté 
hovorí  aj  astrológia.  Sme  deti  kozmického  vývoja  a naše  biopole  je 
previazané na biopolia kozmu podľa zložitých vzťahov, ktorých presné 
fungovanie  by  mala  dnešná  veda  hľadať,  analyzovať,  vylučovať 
fantazijné  a  potvrdzovať  reálne  a  overiteľné.  Rozsiahle  štatistiky dát 
profesií i osobných vlastností jednoznačne potvrdzujú platnosť vzťahov 
previazaných  na  „kalendár  Slnka“,  ale  aj  mnohé  iné  väzby,  ktoré 
formuluje astrológia už tisícky rokov.

Moderný psychiater  hovorí  o prijímaní  okolitých podnetov na 
úrovni  0,0097%,  pri  zohľadnení  ohraničeného  výseku  viditeľných 
svetelných  a  počuteľných  zvukových  vĺn  zmyslami,  zhodnotení 
mozgom.  Kvalifikovaný  vedec  s trénovanou  pozornosťou  má  možno 
schopnosť  vyššej  sústredenosti  a hlbšieho  poznania,  napríklad  10 
násobne  lepšiu  ako  bežný  človek.  Stále  je  to  však  len  „tunelové 
vnímanie“  na  úrovni  0,1  %  z celkového  informačného  pola 
obklopujúceho človeka zvonku aj zvnútra. Miera prijímania informácií 
takto  ukazuje  na  skutočnú  bezmocnosť  poznávania  človeka  a na 
trúfalosť vedy, keď chce niečo dogmaticky „priklincovať“ ako výlučne 
platné.  Vedcove  prístrojové  vybavenie  opäť  znamená  len  poznanie 
výseku  zväčša  ohraničených   súvislostí  a potrebu  neustále  korigovať 
svoje dočasné závery.. 

Kvantový  fyzik  hovorí  o silných  alebo  slabých  interakciách, 
o nepatrnom  elektrickom  náboji  10-34  C.  Lekár  a  biofyzik  hovorí 
o biopoli vysielajúcom aj prijímajúcom magnetické pole mozgom BB = 
10-13 T a srdcom človeka na úrovni BH = 10-11 T... (T - Tesla je fyzikálna 

8

8



jednotka  magnetického  pola).  Indukcia  magnetického  pola  Zeme  je 
rádovo BE = 10-5 T a veľkosť jeho zmien je BCH = 10-7 T. 

Bežne je dosah biopola srdca človeka 1,5 – 2 m. Rezonančným 
efektom a kumuláciou rozptýlených biopolí je tu však predpoklad, že 
účinok výsledného magnetického biopola bude podstatne intenzívnejší. 

Pokiaľ sa napríklad druhej vlny privatizácie v r.1992 v bývalom 
Československu zúčastnilo nP = 8,5. 106 (8,5 mil.) ľudí, ktorí  „vysielali“ 
asi n = 1. 102  (100) dní vibrácie kvality „získať peniaze prostredníctvom 
akcií  a zarobiť“  (poddimenzia  1.6  v prvom  diele),  pri  vibrácii  srdca 
človeka  BH =  10-11 T  ,  môžeme  zapísať  výsledný  efekt  účinku 
magnetického pola BS :

       BS  = BH  .   nP   .  n   = 10-11 . 8,5. 106 . 1. 102  =  8,5 . 10-3 T

Našťastie ľudia pracovali, žili rodinnými životmi a rozmýšľali, 
cítili  aj  nad  inými  problémami,  pretože  z výsledku vidíme,  že  suma 
všetkých  magnetických  vibrácií  srdca  by  bola  cca  1000  násobne 
vyššia ako magnetické pole Zeme   BE   10-5 T a asi 10000 násobne 
vyššia ako veľkosť jeho zmien BCH = 10-7 T. 

Jedná sa o prehnaný príklad scenára „pestovania makro červej 
diery“  s cieľom  upozorniť  na  prepojenie  na  evidentný  výsledný 
klimatický účinok, ktorý sa naozaj dostavil vo forme vysokých horúčav 
v júli  a v  auguste  1992  v bývalom  Československu.  Podobný 
mechanizmus  prebehne  napríklad  pri  hromadnom  pozeraní  nejakého 
filmu, koncerte, alebo diskotéke. 

Príkladom  bola  priama,  fyzická  účasť  asi  400  tisíc  ľudí, 
mentálne  až  1  mil.  účastníkov  na  show  Woodstock  17.-18.  augusta 
1969,  ktorý  je  možné  spojiť  s  ničivým hurikánom  Camille  19.-
20.augusta1969 (vyladenie na poddimenzie 1.1 a 1.7 prvého dielu). 

Iným príkladom bolo zamrznutie rieky Níl v r.1010 v dôsledku 
zničenia  všetkých  kresťanských  chrámov  v Egypte  (poddimenzia  1.2 
prvého dielu). 

Je tu predpoklad, že pokiaľ dôjde k nárastu makročervej diery 
(MČD) vplyvom enormného nárastu jednotného energetického biopola 
vysielajúcich ľudí, geometrický priemer MČD sa nemôže  „sám od seba 
zmenšiť“ a stačí relatívne menšia doplňujúca magnetická energia, aby 
pomerne rýchlo táto MČD „dorástla“ nadkritický priemer, ktorý umožní 
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prienik  informačného  pola  a to   spustí  zodpovedajúce  ničivé  sily 
počasia...

V predkladanej  štúdii  sa  zoznámite  s tým,  ako  je  možné 
zmenšiť, alebo aj odvrátiť ničivé náhle účinky prudkých zmien počasia, 
či geomorfologických zmien. 

Bežný človek by sa mal zastaviť, zamyslieť a uvedomiť si živú 
pravdu  svedomia  v svojom  srdci  a opýtať  sa,  prečo  sem  prišiel 
a častokrát sa dozvie oveľa viac ako odborník, vedec špecialista, ktorý 
ignoruje  fakt,  že  U.S.  Air  Force  zopakoval  experiment  Michelsona 
a Morleyho lepším prístrojovým vybavením a zistil,  že  éterické pole 
v kozme existuje. Výsledky uverejnil prestížny vedecký časopis Nature 
č.322,  1986.  Kozmická  éterická  energia  pritom  samozrejme  spolu 
reaguje s lokálnym žiarením a nemôže byť homogénna a už vôbec nie 
vo fyzikálnej dimenzii našej planéty. Aké premenlivé sú éterické prúdy 
len v tele každého človeka? 

Materialisti  by  radi  zavreli  Boha  do  oblasti  histórie 
a muzeálnych  pamätihodností,  ale  Božia  pečať,  Jeho  prieniky  a 
zákonitosti  sú  všade  okolo  nás.  Napríklad  materiálne  telá  mnohých 
svätých aj po smrti  vzdorujú všetkým bežným rozkladným procesom, 
o čom svedčia desiatky prípadov v mnohých krajinách na celom svete. 
Priamym  osobným  svedectvom  pri  návšteve  sv.  Petra  vo  Vatikáne, 
alebo prostredníctvom  televízneho vysielania, mohli milióny divákov 
vidieť neporušené telá svätcov Pátra Pia a Pátra Leopolda,  v sklenených 
vitrínach, že bez akýchkoľvek konzervačných postupov aj po polstoročí 
nevykazovali najmenšie porušenie. 

Nie sú aj tieto príklady svedectvom kultivácie biopola človeka, 
zásah Božej Prozreteľnosti, ktorého priemet zasahuje všetky dimenzie 
a poddimenzie človeka prostredníctvom mikročervých dier a tým zmeny 
správania sa fyzických zákonov mimo tzv. bežné normy? 

Táto  štúdia  dekóduje  príčiny  diania  vo  svete  a v človeku 
moderným pohľadom teórie strún, alebo starobylým pohľadom „hudby 
sfér“. Ukazuje na historické súvislosti a fyzikálne rezonančné prejavy 
makročervých  a mikročervých  dier  popísaných  v prvom  diele.  Obe 
predkladané  knihy sú  náčrty štúdií,  ktoré  navrhujú  dané  javy bližšie 
skúmať, nájsť mechanizmy a súvislosti, ktoré umožnia predvídať, alebo 
ešte  lepšie  predchádzať rôznym katastrofám klimatického charakteru, 
ktorých sú  posledné  desaťročia  desiatky a ich  ničivosť  sa  zemepisne 
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rozširuje a stupňuje. Možno ešte viac zaujíma niektorých ľudí príčina 
ich „civilizačných chorôb“ a ich zmiernenie.

Bez  hľadania,  poznávania,  tréningu  a dlhodobej  prípravy  sa 
človek  k skutočnému  poznaniu  nedostane.  To  je  otvorené  len 
nepredpojatému, pravdivému bádateľovi. Ako v prvom diele,  aj teraz si 
pripomeňme autoritu Biblie a výzvu Pána:  „Proste a bude vám dané, 
hľadajte a nájdete,  klopte  a bude vám otvorené... (Lk 11, 9-10). 

Človek  21.  storočia  žije  silovo,  agresívne,  skratovo.  Ľudstvo 
stratou  svojej  identity  žije  na  kraji  priepasti.  Príroda  neoddeliteľne 
spojená  s Božou  Harmóniou  nám  labilný  stav  ľudstva  dennodenne 
pripomína, zrkadlí disharmóniu ľudstva hurikánmi, snehovými závalmi, 
tsunami, záhadnými zlyhaniami strojov a zariadení... Alebo chorobami 
šialených  kráv,  vtáčou  chrípkou,  zlyhávaním ekologických  súvislostí 
otrávenými rybami z dôvodu ľudskej pochabej, egoistickej činnosti... 

Nie  sú  to  len  nahromadené  jadrové  a chemické  zbrane 
ohrozujúce ľudstvo. Ale predovšetkým odmietanie zákonov Vesmírneho 
Bytia a Pokroku. Pri ich objavení a aplikovaní ľudstvo mešká. V prvom 
diele  sme  si  hovorili,  že  ľudstvo  kultúrne  aj vedomostne  mešká  vo 
vzťahu  k lokálnemu  Vesmíru  niekoľko  sto  rokov  a tak  stojí  na 
stenčujúcej a potápajúcej sa kryhe ľadu, keď namiesto cesty poznania sa 
na začiatku tretieho tisícročia rysuje a ustanovuje nie cesta poznaním, 
ale druhú cestu - utrpením. 

Koniec  vekov,  alebo  začiatok  Nového  veku,  o ktorom  píše 
Nový  Zákon,  je  podľa  názoru  autora  výrazná  energetická  zmena 
štruktúry  biopola  človeka   jej  vplyv  do  okolitého  Vesmíru.  Podľa 
kozmického plánu človek postupne vstupuje do fázy, keď jeho vedomie 
silnie  a ľudstvo  potrebuje  zmeniť  spôsob  rozmýšľania  z agresívneho, 
pudového zvieraťa na kultivovaného, láskavého anjela. Človek začína 
vstupovať do interaktivity s okolitým Vesmírom.  Nie raketami,  alebo 
družicami,  ale  harmonizáciou  svojho  biopola.  Pán  Ježiš  Kristus 
upozornil  na dôležitosť správneho myslenia, cítenia, konania a vystríha 
pred  nebezpečenstvom  kvasu  negativity  mocných  vtedajšieho  sveta 
farizejov a saducejov. 

Výrazné  „zrýchľovanie“  času  spolu  s radikálnymi  zmenami 
životného  štýlu  začalo  od  16.  storočia  a dnes  tento  stále  stupňujúci 
silovo  energetický  chaos  asi  nikto  nemôže  spochybniť.  Rezonančný 
efekt myslenia sa prejavuje na vonkajšej prírode, napríklad na zmenách 
počasia, ale rovnako sa zosilňuje účinok na zdraví ľudí, na stúpajúcej 
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chorobnosti  a hrozbe  epidémií.  Odporúčam  prehodnotiť  stanoviská 
vedy, rozšíriť ich nielen o poznatky, ale aj o zodpovednosť.  Treba nové 
pohľady  a  štatisticky  zhodnotiť  energetické  súvislosti  s historickými 
udalosťami. Súčasne to znamená pracovať aj so staronovými pojmami, 
ktoré nadobúdajú inú dôležitosť.

Už  v prvom diele  sme  ukázali,  že  barónka  Adelma  von Vay 
dostala popisy pôvodných charakteristík jednotlivých poddimenzií spolu 
s astrologickými symbolmi.  Revolučný vedec, psychológ Carl Gustav 
Jung (1875, 1961) sa taktiež obracia k symbolike, astrológii a  k jazyku 
alchýmie ako psychickým procesom, ktorým vrátil výpovednú hodnotu 
pre charakterizovanie stavov  duše. Taktiež Isaak Newton (1643, 1727) 
nebol  len  zakladateľom  modernej  vedy,  súčasne  však  bol  aj 
alchymistom,  astrológom a dobrým znalcom Biblie.  Sv.  Jána  z Kríža 
(1542, 1591) popisuje svoje zážitky psychických zážitkov, mystických 
stavov,  fázami  a  farbami  zodpovedajúcimi  alchymickým  procesom, 
alebo jazykom modernej psychoanalýzy.  Aj Johann Wolfgang Goethe 
(1749, 1832) nebol len významný spisovateľ, prírodovedec a politik, ale 
aj alchymista. 

Ku autoritám rozvoja vedy a využívania astrológie patrili pápež 
Silvester II., Albert Veľký, Tomáš Akvinský, Roger Bacon, Giordano 
Bruno, Spinoza, Tycho de Brahe, Johannes Kepler, Geralomo Cardano, 
Leibnitz,  Galileo  Galilei  a mnohé  iné  osobnosti  náboženského, 
kultúrneho a vedeckého sveta nielen Európy, ale aj Indie, Číny a iných 
starých vyspelých civilizácií. 

Emanuel  Swedenborg  (1688,  1772)  výnimočný  prírodovedec 
a banský  inžinier,  dostal  za  „karmickú“  úlohu  priniesť  správu 
z paralelných  dimenzií,  aktuálne  zhodnocovať  dôležitosť  vnímania 
Božej  Pravdy a jej  symbolov.  Poukázal  taktiež  na existenciu  a úlohu 
anjelov aj diablov ako neviditeľných, ale reálnych sprievodcov života na 
Zemi. V tomto období sa rodia prírodné vedy a nové technické riešenia. 
Swedenborgove  naozaj  skvelé  a  jedinečné  popisy  vesmírnych  právd 
a potreba skutočného vývoja človeka sa zväčša ignorujú. 

Inú úlohu pri osudovom smerovaní ľudstva dostal neznámy pán 
Eliáš  prostredníctvom  doktora  Helvetia  o  „dostupnosti“  a pravej 
hodnote zlata,  v období, keď sa „civilizované“ ľudstvo utápalo v krvi 
koloniálnych  výprav  a náboženských  vojen  v boji  o moc,  prestíž, 
nadvládu nad kolóniami a bohatstvo pre mocných. 

12

12



Dôležité  posolstvo  kresťanskej  kozmológie,  alternatívnej 
medicíny  a komunikácie  s anjelmi  v období  agresívneho  uchopovania 
prírody  vedou   a technikou  v 19.  storočí  prišlo  z  „druhého  brehu“ 
prostredníctvom životného príkladu aj písomných prác barónky Adelmy 
Vayovej (1840 - 1925). 

Na  rozhraní  19.  a 20.  storočia  prichádzajú  majstri  Rudolf 
Steiner, Peter Danov (Beinsa Dunó) a Oskar Ernst Bernhardt (Abd-ru-
shin),  aby naučili  ľudstvo  inému vnímaniu  sveta,  poľnohospodárstvu 
bez  chémie,  dobrému  a  povznášajúcemu  umeniu  bez  extrémov, 
jemnému, adresnému liečeniu s minimom chémie, alebo podnikaniu bez 
vykorisťovania  a mnoho iných darov optimalizácie života  spoločnosti 
novoveku... Týchto posolstiev bolo veľa, napríklad aj posolstvá Edgara 
Cayceho (1877 - 1945) v 20.storočí.

Na  začiatku  20.  storočia  prichádza  ako  dar  ľudstvu  taktiež 
jedinečná, zaujímavá, hravá výchova mladých ľudí, SKAUTING lorda 
Badena-Powella,  ktorá  predbehla  svetové  dianie  o stovky  rokov. 
Medzinárodný druh bratstva chlapcov a dievčat  bez rozdielu pôvodu, 
rasy, vyznania, bohatstva a chudoby je dnes rozšírený temer vo všetkých 
krajinách sveta a malo by byť v záujme všetkých vlád sveta, aby toto 
hnutie dostávalo podporu na najširšej možnej báze.

Pre utvrdenie viery a zdôraznenie bdelosti v oblasti náboženstva 
došlo  k  zjaveniam  Panny  Márie  v mnohých  krajinách  sveta  (medzi 
hlavné patria Lourdy 1858, Fatima 1917). 

O „plánovanom  a zmysluplnom“  programe  pre  život  ľudstva 
pod  Božou  dirigentskou  paličkou  sa  môžete  zoznámiť  v skvelých 
knihách  popisujúcich  synchronicitu  dejín  RNDr.  E.  Páleša,  CSc. 
Angelológia dejín I., II. Boží rukopis ako symfónia súvislostí je úžasný 
a nádherný, pokiaľ sa človek rozhodne poznať skutočnú pravdu, pokúša 
sa ju poznávať rýdzimi prostriedkami múdrosti, pravdy a umenia.

Ľudské  poznanie  sa  od  začiatku  20.storočia  mierne  pohlo 
správnym  smerom,  ale  za  poznaním  majú  nasledovať  skutky 
náboženského  a národného  zmierovania,  činy  milosrdenstva 
k zaostalým krajinám, pokánia za zneužitie moci, pomoci tým, ktorým 
sa tak v minulosti ublížilo. Všetky koloniálne veľmoci majú na rukách 
krv nevinných. Možno mi  to uniklo, ale  tieto „veľmoci“ sa za svoje 
krutosti  dosiaľ neospravedlnili...  Táto kniha má prispieť ku vnímaniu 
niektorých  aspektov  odkrývania  karmy  ľudstva,  rôznych  aspektov 
ľudskej duše. Samozrejme ďalej popisujeme   hierarchické usporiadanie 
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vyšších dimenzií a poddimenzií, ktoré autor vidí ako kresťanský pohľad 
zrkadlenia  vnútorného  energetického  systému  človeka,  známeho  pod 
indickým termínom „čakry“.

Náuka  o reinkarnácii  tvorila  súčasť  kresťanskej  kultúry  do 
6.storočia a potom bola násilne, pod hrozbou smrti veriacich, teológov a 
mníchov z kláštorov, zmanipulovaná cisárom Justiniánom. Podrobnejšie 
o tom  píšeme  v prvom  diele.  Nové  poznatky  o reinkarnácii,  zákone 
o znovu vteľovaní duchovnej duše, absolútnej,  spravodlivej odplate za 
zlo  aj  dobro,  sa  objavili  až  v 18.storočí  s prekladmi  indických 
posvätných textov a samozrejme sa ignorovali, pretože Briti považovali 
Indov za hlupákov a barbarov. 

Výsledok?  Ľudstvo  „zhypnotizované“  materializmom, 
prírodnými vedami a technickými zázrakmi uverilo teórii „darvinovskej 
opice“  a začalo  sa  naozaj  správať  ako  zvieratá.  Dve  svetové  vojny 
v 20.storočí   a totalitné  ateistické  režimy  komunizmu  a fašizmu  túto 
premenu  ešte  urýchlili.  Koristníctvo,  násilie,  zvrátenosť,  strata 
kultúrnosti  národov, ekonomické manipulácie reklamou...  Božie dieťa 
vyhlásené  za  opicu  je  niečo  podobné,  ako  keby  sa  prasa,  alebo 
orangutan vymenovali do nejakej vysokej, politickej, riadiacej funkcie. 
Absurdné? 

Ťažko  povedať,  ktorí  politici  zneužívajúci  náboženskú 
terminológiu na dobíjanie, zbíjanie, lúpenie a vraždenie okolitých krajín 
a kolónii  boli  a sú najviac na vine.  Pri  spoznaní  zákona karmy však 
platí, že každé aj nerozpoznané násilie sa nabaľuje ako lavína a spúšťa 
nepredvídateľné utrpenie pre zúčastnené národy v minulosti, teraz,  aj v 
budúcnosti. 

Od  1.storočia,  keď  Pán  hovorí  najbližším  žiakom  o zákone 
reinkarnácie (www.sirosa.sk, Dr. S. Atteshlis: Ježiš Immanuel Kristus, 
Jeho život na Zemi a jeho náuka) a zákone milosti,  hovorí sa len o tej 
„peknej“  stránke,  o vzájomnej  láske,  milosrdenstve  a  odpustení.  Ale 
zväčša  sa  ignoruje  tá  druhá  strana  náuky,  o potrebe  zaplatiť.  „Kto 
mečom zaobchádza, mečom schádza“ , alebo „zaplatíte do posledného 
haliera“, taktiež „sú vám spočítané aj vlasy na hlave...“. 

Nový Zákon nehovorí,  že „zaplatenie“ bude ihneď.  Hovorí  o 
nutnosti  platby  do  posledného  centu.  Neustále  sa  tu  taktiež  hovorí 
o urgentnom  čase,  o  určitých  termínoch,  alebo  aj  o dôležitosti 
oblečenia. V jazyku symboliky šaty,  ich tvar,  farba, strih symbolizujú 

14

14

http://www.sirosa.sk/


pokrok duše,  ktorý sa  prejavuje  vo vyšších  a jasnejších farbách aury 
človeka na jeho osobnej ceste k Pravde.

Hľadanie  a dobíjanie  zlata,  vzácneho  ťažkého  kovu 
nepodliehajúceho  hrdzi,  je  aktivita,  ktorá  kruto  poznačila  dejiny 
všetkých  kontinentov  a všetkých  historických  epoch.   Západná 
civilizácia je dodnes posadnutá hľadaním zlata, hromadením peňazí ako 
symbolu  moci,  istoty  a bohatstva.  Princíp  zlatokopov  sa  dodnes 
nezmenil, zmenila sa len mechanizácia. A vždy sa jedná o život. 

V obrovskom  množstve  zlatonosnej  rudy  v nebezpečných 
podmienkach bane,  alebo v hlbokej  jame,  je potrebné kopať,  hľadať, 
čistiť, odhadzovať nepotrebné a starostlivo za pomoci vibrácie a rotácie 
vody  prezerať  vylúčené  jadro.  Presne  tento  postup  sa  robí  aj 
pri duchovnej,  vnútornej   práci  človeka.  Aj  v ľudskom  živote  sa 
vyskytuje  obrovské  množstvo  „hlušiny“  a až  po  rokoch  namáhavej, 
starostlivej práce sa postupne „kryštalizujú“ cenné, zdanlivo nepatrné, 
večné hodnoty. 

V tejto knihe sa dozvedia hľadači pokladov tajomstvá užitočné 
nielen  pre  túto  dimenziu,  ale  aj  pre  pokračujúci  život  vo  vedľajších 
dimenziách, ktorý zvykne bývať mnohonásobne dlhší. Ako sa dozviete 
z popisu vyšších dimenzií, dlhé prestávky medzi inkarnáciami platia len 
pre tých neagresívnych, zmúdrevších. Tým stačí prísť na fyzickú úroveň 
Zeme raz za 1100 rokov. Tvrdohlaví, manipulační, násilní agresori to 
„točia“ aj 5 krát za 100 rokov. V symbolike Biblie sa hovorí o pobyte v 
tme  a škrípaní zubov.

Ako „štvornásobne zomretý“ prostredníctvom  klinických smrtí 
potvrdzujem,  že  pre  život  vo  vedľajšej  dimenzii  človek  nepotrebuje 
zomrieť aj fyzicky.  Žije vo svojej duchovnej duši paralelne so svojim 
fyzickým životom na úrovni, kde sa odoberie po smrti. Záleží od vašej 
úrovne,  tréningu  mysle  a vedomia.  Niektorí  majstri  žijú  dokonca 
paralelne  vo  viacerých  telách,  alebo  vo  viacerých  fyzických  či 
psychických dimenziách. Je to ťažko pochopiteľné, hlavne pre niekoho, 
kto nevie nič o svojom bytí v tele a bojí sa každej zmienke o duchoch. 
Pripomína  to  stav,  keby automobilista odmietal  fakt,  že  pod kapotou 
auta má motor. 

Tieto skutočnosti som videl a zažil z milosti Božej pre získanie 
poznatkov  pri  hľadaní  pravdy,  nie  vôľovo.  A preto,  aby  som  tieto 
poznatky a skúsenosti mohol odovzdávať druhým ľuďom ako astrológ, 
tréner, poradca, dnes spisovateľ a bloger.
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Bez  príslušného  tréningu  „paralelné“  bytie  človeka  je 
nevnímateľné a duše po prechode na „druhú stranu“ sú slepé a hluché. 
Len pripravený, poučený, kultivovaný a vycvičený človek sa po zážitku 
klinickej  smrti  na  niečo  môže  rozpamätať.  Pretože  sa  však  okolie 
z týchto skutočností vysmieva, zväčša si to necháva pre seba.

Človek nie je darvinovská opica, ale mnohorozmerná spirituálna 
bytosť, ktorú je treba skúmať dnešnými modernými prostriedkami vedy 
a hľadať  nové  výskumné  metódy,  objasniť  a stanoviť  vnútorné 
energetické  štruktúry, prepojenie  na  vedľajšie  dimenzie  a všetky 
dôležité súvislosti.

Biblia upozorňuje, aby človek hľadal a ukladal v Nebi poklad, 
ktorý nehrdzavie a ktorý nezožerú mole. Tento výrok nie je len výrok 
obrazný,  ale je potrebné ho brať doslova.  Pri   mojej  štvrtej  klinickej 
smrti som tento efekt „zasypania zlatom“ zažil veľmi osobne, až telesne. 

Na „druhej strane“ totiž zažívate svoju telesnosť až do vysokých 
dimenzií podobne ako vo fyzickej dimenzii. Môj náročný a ťažký život 
plný zvratov, vnútorných bojov, neustálych výziev, skúšok, zbožnosti, 
snahy  o čestnosť,  pravdivosť,  spravodlivosť  a službu  druhým bol  na 
konci životnej púte vyvážený obrovským zlatým pokladom – poriadnym 
kopcom zlata. Bohu úprimná vďaka. 

Nevedel  som  o tom,  že  obrazy  v niektorých  bájach, 
rozprávkach,  alebo  legendách  môžu  byť  pravdivé,  ale  takto  funguje 
Božia Spravodlivosť. Že som ešte zostal v materiálnom tele, aj keď po 
dvoch  operáciách  rýchlo  za  sebou  to  boli  mesiace  vegetovania 
„rastlinky“?  Po  prvej  klinickej  smrti  som  obdržal  od  anjela  smrti 
permanentku. 

Ťažko  povedať,  či  to  bola  moja  naivita,  tvrdohlavosť,  určite 
však  milosť  Božia,  ktorá  chcela  použiť  túto  osobu  pre  svoje  tajné 
zámery.  Predĺženie môjho života nesie aspoň ten minimálny osoh, že 
môžete prijímať svedectvá o týchto jemných skutočnostiach, napríklad 
aj prostredníctvom predkladaných kníh. 

Každý  človek  si  môže  získať  zlatý  poklad  vo  vyšších 
dimenziách  a Biblia  priamo  k tomu  vyzýva.  Zaslúženým duchovným 
zlatom sa na druhej strane naozaj nešetrí. Tak ako nič nie je zadarmo 
v tejto  dimenzii,  rovnako  sa  vyžaduje  aj  ťažká  práca,  um  pre 
zušľachťovanie aj na úrovni celej bytosti človeka. Je to však skutočne 
oslobodzujúca práca, ktorú sprevádza stále viac šťastia, radosti, voľnosti 
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a rozmanitých,  nádherných  príležitostí,  o ktorých  sa  vám  dnes  ani 
nesníva.

Pravdaže  vám  nepomôže,  keď  by  ste  sa  správali  „účelovo“ 
dobre a milo, tak ako to robia niektorí tzv. veriaci. Mnohí „nábožní“  sú 
dobrí  len  jednu  hodinu  v týždni  a nikto  nevie,  v ktorú  hodinu  to  je. 
Nefunguje to ani vtedy, keď porušujete hlavný Boží Zákon: „Milovať 
Boha a milovať blížneho svojho, ako seba samého“.  Obrazne môžeme 
prirovnať toto pravidlo k obrovskému ťažiacemu stroju, ktorý má v sebe 
aj úlohu odlučovania nebeského, alebo  aj pozemského zlata...

Podvedomie  človeka  si  uvedomuje  zlato  ako  súčasť  dobrého 
života. Vo všetkých jazykoch sveta majú ľudia podobné porekadlá, keď 
sa hovorí  o niekom,  že  „to je  zlatý človek,  zlatá  žena“,  alebo že  má 
„zlaté srdce, zlaté ruky“. 

Keďže  od  konca  19.storočia  ľudstvo  vošlo  do  uvedomelejšej 
úrovne života,  má  si  podrobiť  vnútorných „drakov“,  alebo rôzne iné 
vnútorné „chlpaté zvieratá“ a premeniť ich, vypratať špinavú stajňu na 
„čistú,  upratanú,  vyzdobenú  komnatu“.  Znamená   to   vôľovú, 
uvedomelú  potrebu žiť láskavo, pravdivo, spravodlivo a zbožne. Hovorí 
sa tomu „obliekať sa do svetla radosti, alebo do zlata milosti Božej“. 

4

Púšťou  išiel  šialene  smädný  človek,  obchodník,  s naloženou 
ťavou.  Nemal  už  žiadnu vodu.  A tak  po  stý  krát  prezeral  náklad,  či 
medzi ním nenájde aspoň kvapôčku. Našiel jeden zapečatený krčiažtek, 
nedočkavo ho otvoril a odhodil do piesku: „Ach to sú iba perly!“

Dnešná  moderná  veda  vie  vyrobiť  mikročiastočky  zlata 
intenzívnym pôsobením gama žiarením na ortuť. „Vytlačením“ jedného 
protónu z jadra atómu ortuti vznikne stabilný izotop zlata. Je to typický 
„moderný“ prístup, pretože výroba zlata z urýchľovača sa urobí za ultra 
rýchly  čas,  v ultra  malom  množstve  a zlato  by  bolo  asi  miliónkrát 
drahšie ako rôzne iné tradičné ťažobné spôsoby. 

Prvý  diel  našej  knihy  popisuje,  akými  rôznymi  spôsobmi  si 
človek aj ľudstvo ubližuje, keď porušuje harmóniu,  podľa ktorej sme 
boli  vytvorení.  Stvorenie  človeka  na  obraz  Boží  naznačuje,  že  sú  tu 
zákonitosti, ktoré musíme hľadať, objavovať a používať. Prvý diel tejto 
vedeckej štúdie nebola len kniha o „počasí“. Sú v nej načrtnuté príčiny 
tzv.  civilizačných  chorôb  ľudí.  Taktiež  sa  navrhuje  spôsob  presunu 
obrovského   množstva  hlušiny,  ktorá  hrozí  zasypaním  ľudstva,  & 
metódy  ako  zastaviť  a určite  aj  rozpustiť  a začať  život  presvetľovať 
zlatými slnečnými lúčmi žitia v svetle. 
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Ten je chudobný, kto nie je Bohom milovaný.
              Anglické príslovie

Úvod

Najlepšia reklama pre vedeckú štúdiu je overená prax. 
Kto  si  prečítal  prvý  diel  knihy vie,  že  sa  jednalo  o 
náčrt energetického  prepojenia  medzi  biopolom 
hromadne  vyladeného  ľudského  myslenia,  cítenia 
s vedľajšími,  jemnými,  energetickými  dimenziami 
Zeme.  Ako  prvá  tieto  vedľajšie  dimenzie  popísala 

v 19.storočí  barónka  Adelma  von  Vay.  Obe  predkladané štúdie  sa 
pokúšajú  transformovať  tieto  poznatky  do  moderného  jazyka 
21.storočia. 

Každá z prvých troch vedľajších dimenzií  je charakterizovaná 
určitými  vážnymi  poruchami  počasia  v geografickom  merítku,  alebo 
vznikom chorôb v osobnom merítku, ktoré sa informačnými vibráciami, 
rezonanciou,  môžu  preniesť  do  našej  dimenzie.  Prenos  sa  môže 
uskutočniť,  ale nemusí, čo záleží od veľkosti naakumulovanej energie.

V prípade vydania prvého dielu „Prečo sa počasie zbláznilo“ je 
možné potvrdiť, že asi mesiac po vydaní prvého dielu „Prečo sa počasie 
zbláznilo“,   keď  predpokladám,  že  knihu  prečítalo  viac  ako  100 
čitateľov,  počasie  predovšetkým  v oblasti  východného  Slovenska  sa 
výrazne zmenilo. 

Predpovede  renomovaného  meteorológa  Ing.  Petra  Jurčoviča 
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 ako tak doplnili celoročný dažďový deficit. 

Asi  po pol  roku od vydania  knihy zaznamenávame na celom 
Slovensku normalizáciu počasia aj v „nábehu“ jari roku 2016. Minulé 
roky počasie  išlo  zo zimného  obdobia  do horúcich,  suchých dní.  Jar 
roku 2016 však bola „normálna“ so zvyčajným chladnejším počasím, 
občasnými zrážkami, alebo aj výrazným ochladením do mrazov.
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        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  a dobrý  etický  vývoj  regiónu,  národa  a teda 
správne smerovanie spoločnosti. 

Pri  dnešnom  stupni  poznania  je  málo  pravdepodobné,  ako 
atypicky  sa  správal  jeden  z najsilnejších  hurikánov  Patrícia  na  jeseň 
2015  s rýchlosťou  325  km/hod.  23.októbra  2015,  mesiac  po  vydaní 
knihy, ničivý úder hurikánu v Mexiku nemal také hrozivé následky, ako 
sa predpokladalo a  pomerne rýchlo sa zmenil na tropickú búrku.

Keď  sme  spomínali,  že  pre  prípad  zničenia  miest  Sodomy 
a Gomory Hospodin sľúbil Abrahámovi, že mestá nezničí, pokiaľ v nich 
nájde 50  ...  a nakoniec 10  spravodlivých.  Ako Abrahám,  tak aj  jeho 
synovec  Lót  sa  vyznačovali  dobrotivou  povahou,  veľkou 
pohostinnosťou a úctou k druhým, ale 10 spravodlivých sa nenašlo.

Sodoma a Gomora (Jozef Flavius zmieňuje aj ďalšie tri zničené 
mestá napríklad Zeboiim, Admah) s archeologickými zvyškami aj dnes 
evidentne pozorovateľnými pozdĺž bývalej kanánskej hranice s Mŕtvym 
morom  sú v  Biblii  sú  označené  ako  mestá.  Podľa  archeologických 
nálezov (1989) to neboli nejaké malé osady,  ale na vtedajšie pomery 
pomerne  veľké  mestá  s kamennými  budovami,  zikuratmi  a  sochami. 
Mestá  v staroveku  mali  výrazne  menšiu  populáciu,  ako  dnešné,  ale 
archeologické  nálezy  ukazujú  na  populáciu  rádovo  desiatok  tisíc 
obyvateľov a viac. 

Podľa  Biblie  (Genezis  18  -  19)   mal  nepatrný  zlomok 
„normálnych,  morálne  ľudských“  obyvateľov  miest,  v prvom  návrhu 
Abraháma 50 ľudí,  Hospodinovi mestá zachrániť. Nenašli sa však ani 
desiati  „normálni“ obyvatelia.  Pred skazou unikol  len Lót  a jeho dve 
dcéry.  Pani  Lótová  bola  príliš  zvedavá  a ženísi  dcér  Lóta  vysmiali 
(obľúbený spôsob riešenia problémov ignorantstvom) a tak pri lokálnej 
kataklizme zahynuli. 

V tomto náčrte historického prieskumu sa pokúšame dedukovať 
dôležitý údaj, koľko ľudí tvorí „kritický počet“ na zastavenie krízového 
procesu  postihu  katastrofickým  počasím  z pohľadu  „kozmickej 
spravodlivosti“,  alebo  fyzikálne  vyjadrené  „zabránenie  rezonančného 
efektu“ s príslušnou dimenziou.

V prípade mesta Ninive po výstrahe proroka Jonáša o blížiacej 
sa pohrome – predpokladám že obyvateľstvo mesta tvorilo desiatky tisíc 
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obyvateľov, došlo k zmene myslenia a náprave  väčšiny populácie spolu 
s kráľom. 

Tak  je  to  aj  v prípade  zoznámenia  sa  so  zákonitosťami 
popísanými v knihe „Prečo sa počasie zbláznilo“. Aj keď ľudia nemusia 
plne akceptovať všetky fakty uvedené v knihe, už samotné pripustenie 
dôsledkov svojho zmýšľania a štýlu života (stráženie si vibrácií srdcovej 
„antény“)  na  správanie  prírody  a zdravia  seba  i rodiny  pôsobí  na 
stabilizáciu  „červej  diery“.  Keď  si  teda  niekoľko  desiatok  ľudí 
uvedomilo  jestvovanie  určitých  múdrych  „pravidiel  hry“  a dôležitosti 
človeka a jeho zmysluplný vývoj na našej planéte, kritické červie diery 
sa  začali  stabilizovať,  ťažko  hovoriť  o zmenšovaní,  a  biopole  Zeme 
v danom regióne sa začalo meniť. 

Ako sme na to prišli? Pozorovaním počasia. Už sme spomínali, 
že renomovaný meteorológ hlásil suché jesenné počasie, teplejšie dni aj 
noci  –  teplé  obdobie  „babieho  leta“.  Napriek  niekoľko  ročným 
opakovaným  schémam  počasia  však  nastali  dažde  a  tradičné 
„normálne“,  typické  októbrové  chladné  počasie  s rannými  hmlami 
a chladnými nocami.

Pre presvedčivú skúšku by to mohli skúsiť oblasti s dlhodobým 
suchom,  ako  napríklad  postihnuté  suché  lokality  Austrálie,  alebo 
niektoré časti USA, alebo Brazílie. 

Už  v prvom  diele  v kapitole  o použití  knihy  sme  hovorili 
o chorobách, ktorými dnes trpí vo väčšej či menšej miere každý človek. 
Vo  svojom  egoizme  a pýche  však  nevidíme  svoje  osobné  chyby 
a problémy,  ale  vytŕčajú  nám  pred  očami  chyby  druhých  ľudí, 
príbuzných, susedov, kolegov v našom okolí. 

Oba diely majú slúžiť predovšetkým ľuďom hľadajúcim pravdu 
a plné  zdravie  opierajúce  sa  o pochopenie  tápajúceho,  nezrelého, 
trpiaceho ľudstva. To čo sa stalo nejakému vášmu známemu sa môže 
v chvíli mentálnej, amorálnej nepozornosti prihodiť aj vám. 

V základnom  posolstve  v modlitbe  Pána  v Novom  Zákone 
máme  priame  prikázanie  k odpúšťaniu,  aby  sme  mohli  o odpustenie 
požiadať  aj  my  sami.  Popisy  dimenzií  preto  odporúčam vnímať  ako 
posolstvo  o harmónii,  úžasnej  múdrosti  a spravodlivej  láskavosti 
Absolútneho Bytia, ktoré dáva každému človeku šancu zažívať radosť 
a šťastie v živote podľa jeho podstaty a smerovania.

Na kvetinách vidíme, že sú „obyčajne“ krásne – každá svojimi 
jedinečnými  tvarmi,  kvetmi,  farbou,  vôňou.  Podobne  to  platí   aj 
o harmónii  jedinečnosti  človeka.  Žiadny  človek  nie  je  taký  istý,  ale 
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každý  človek  potrebuje  hľadať  svoju  vnútornú  harmóniu,  ktorá  má 
odrážať harmóniu Univerza. 

Excentrické  výkyvy  „mladistvého  frčanie“  mimo  harmóniu 
môžu síce urobiť život v určitom období človeka zaujímavým, pokiaľ 
človek  pokladá  za  zaujímavý  vnútorný  aj  vonkajší  chaos,  extrémne 
vášne striedajúce sa s ťažkým utrpením a strachom z infekčných alebo 
nákazlivých  smrteľných  chorôb,  adrenalínové  striedanie  prudkých 
výšok s pádmi.... 

Až  po  čase  si  „mladistvý  vyfučaný“  uvedomí,  že  extrémne 
namáhaná  nervová  sústava,  vyhasnuté  endokrinné  žľazy,  kolabujúca 
srdcovo cievna sústava, potrhané šľachy a svalstvo, dolámané a boliace 
kosti,  vyhasnutý  energetický  systém...,  nebol  ten  správny  nápad  pre 
získanie šťastia. 

Áno,  to  je  hlavná  úloha  tela.  Zrkadlí  nám  potrebu  hľadať 
harmóniu  na  utrpeniach  našich  tiel,  rozbitých  vzťahov,  deformácii 
životného osudu. Z pohľadu duchovnej vedy človek v reťazi inkarnácií 
môže padať stále nižšie a nižšie, ale v skutočnosti v ňom stále zostáva 
túžba po harmónii a šťastí. Takže aj keď sa zdá byť napríklad rastlinka 
nezábudka  taká  nepatrná,  úbohá,  ušliapavaná,  zaprášená  od  prachu, 
môže sa stať vo svojej celistvosti nebeským obrazom odrazu hľadania 
osobnej  harmónie  a šťastia  nezávislého  od  žiadnych  vonkajších 
činiteľov.

Prvý  diel  „Prečo  sa  počasie  zbláznilo“  spolu  s predkladanou 
knihou, sú štúdie o dôležitých fyzických a biofyzických mechanizmoch 
v našom mnohorozmernom svete, ktoré majú funkciu prvej, orientačnej 
vedeckej škice. Odporúča sa v ďalšom detailnejšie príčiny aj dôsledky 
rozpracovať,  štatisticky  vyhodnotiť,  analyzovať,  pre  zovšeobecnenie 
pravidiel syntetizovať a stanoviť bližšie súvislosti, ktorých náznaky už 
v niektorých  vedeckých  správach  odzneli  (Dr.  B.L  Weiss,  Dr.  M. 
Newton,  Dr.  E.  Alexander  a ďalší).  Je to  práca pre mnohé  generácie 
mladých  odborníkov  a pre  vystavanie  nových  interdisciplinárnych 
odvetví.

Aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, predsa len ľudstvo má plniť 
nejaký svoj plán pokroku. Nikdy nikto nehovorí o nejakých termínoch 
skúšok,  ale  z obrazov  Nového  Zákona  vidíme,  že  žijeme  v určitých 
termínovaných  obdobiach.  Nový  Zákon  je  plný  takýchto  odkazov. 
Hovorí  „...o plnosti  časov  /  o čase  konania  hostiny  Pána  /  o čase 
príchodu ženícha a stupni pripravenosti hostí na hostinu...“
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Podľa  názoru  autora  ľudstvo  už  mešká  niekoľko  sto  rokov, 
pretože  takí  význační  vedci  ako  Emanuel  Swedenborg,  Ján  Amos 
Komenský písali  o potrebe vnímania  neviditeľných svetov a budovaní 
novej  spoločnosti   už  v 17.  a 18.  storočí.  Aj  samotný  Nový  Zákon 
postuloval „komunikáciu“ s anjelmi pred 2000 rokmi ako niečo, čo má 
byť  súčasťou  ľudskej  existencie,  príkladom  je  priama  zvesť  Márii 
archanjelom Gabrielom, či odkaz anjela učeníkom pri vzkriesení Pána.

Oproti  bežnému  prírodovedeckému  prístupu  v predkladaných 
prácach sa zásadne pracuje s „idealistickým“ prístupom. To znamená, že 
predkladané štúdie pracujú s faktom jestvovania Stvorenia na základe 
prejavov Absolútnej Božskej Inteligencie, ktorej štruktúry tu vždy boli, 
sú a budú, ale moderná prírodoveda ich zväčša ignoruje. Samozrejme si 
hlboko vážim vedecký pokrok a výskum, solídne experimenty a čestné 
úsilie  nájsť  pravdu každého vedného smeru,  bez ktorého by ľudstvo 
nešlo vpred.

Zopakujme si základné myšlienky, v čom spočíva princíp tejto 
vedeckej  štúdie.  Inteligentný  Vesmír  z nášho  uhla  pohľadu 
zjednodušene pripomína mnohostrunovú harfu. Na akú vibráciu – tón sa 
človek /  skupina ľudí  /  národ vyladí,  na základe rezonancie otvorí  – 
rozozvučí zodpovedajúcu vedľajšiu dimenziu, ktorá má svoje jedinečné 
charakteristiky (Jungovské archetypy). Tieto dimenzie popísala Adelma 
Vayová vo svojom diele. V predkladaných  knihách sme rozpracovali, 
prepracovali, miestami doplnili popisy dimenzií pre potreby 21.storočia.

Informačný prenos síl / vibrácií sa neuskutoční ihneď, pretože 
červia diera – prechodová zóna – musí narásť nad kritickú hranicu, aby 
prenos  informačných  energetických  vibrácií  mohol  nastať.  Spodné 
struny  –  nízke  dimenzie  –  prepájajú  našu  dimenziu  Zem  na  ťažké 
poruchy geomorfológie,  počasia,  klimatických porúch,  havárií,  ale  aj 
narušenie  biopola  človeka  prejavujúce  sa  rôznymi,  napríklad 
civilizačnými chorobami. 

Prvý diel „Prečo sa počasie zbláznilo“ pojednáva o vedľajších 
dimenziách  Zeme  z pohľadu  modernej  vedy,  psychológie,  sociológie 
a psychosomatiky...  Ale predovšetkým z pohľadu vážnych vplyvov na 
krízové  meteorologické  a geomorfologické  prejavy  krajín  a choroby 
človeka. Zapodieva  sa  prvou,  druhou  a treťou  dimenziou.  Prvé  tri 
dimenzie popisované v prvom diele majú na život  vo fyzickej  úrovni 
Zeme obzvlášť markantný, hrozivý, deštrukčný vplyv.

Tento druhý diel popisuje vyššie dimenzie od konca tretej po 
najvyššiu siedmu dimenziu.
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Prvú prehľadnú správu o vedľajších dimenziách  Zeme podala 
barónka Adelma von Vay (1840 – 1925),  autorka jednej  z najlepších 
kozmológií, aké kedy boli napísané. Barónka Adelma von Vay, popisuje 
tieto dimenzie v svojej knihe „Sféry medzi Zemou a Slnkom“. 

Štruktúra dimenzií okolo Zeme spočíva zo 7 hlavných dimenzií, 
každá  z nich  má  7  základných  poddimenzií.  V úvode  každej 
poddimenzie boli uvedené už spomínané hlavné charakteristiky biopola 
– archetypy - tejto dimenzie. Pre každú dimenziu a poddimenziu platia 
určité  špecifické vibrácie  biopola,  ktorej  zodpovedá charakter  porúch 
počasia, príznakov alebo plných priebehov chorôb, signatúr... 

Napríklad   pre  1.dimenziu  a 1.poddimenziu  platia  nasledovné 
archetypy  vibrácií  biopola:  Zmyselnosť.  Materialistický  a konzumný, 
povrchný,  svetský  život  so  skrytým  pudovým,  zvieracím  životom. 
Ničivý  južný  vietor.  Piesočné  búrky.  Cholera,  mor.  Záplavy.  Vplyv 
planéty Mars a znamenia Škorpión. Element Voda. Niektoré vlastnosti 
sú  evidentne  zreteľné,  iné,  hlavne  signatúry,  sa  musia  podrobiť 
detailnému vedeckému skúmaniu.

Keďže  sa  jedná  o substanciálne  charakteristiky  podľa  C.  G. 
Junga vyjadrujúce podstatu energetických prasíl, biopolí a praobrazov, 
uvedené charakteristiky z diela  pani  barónky boli  detailne  zachované 
a prenesené aj do štúdie prvého dielu.

Pripomeňme  si ešte stovky a tisícky správ „z druhého sveta“, 
ktoré  zozbieral  Dr.  Raymond  A.  Moody.  Svedkami  sú  ľudia,  ktorí 
prežili svoju klinickú smrť, opustili telo, pokračovali cez tunel a ocitli sa 
práve v niektorej z týchto vedľajších dimenzií. Niektorí ľudia, ktorí mali 
bdelejšie vnímanie, videli ešte pred vstupom do tunela odhmotnených 
ľudí, ktorí nejakým spôsobom zablúdili a sú stále pripútaní k materiálnej 
dimenzii Zeme. Zväčša sa jednalo o ľudí blúdiacich, šedivých, žijúcich 
v chaose a neistote.  Potom títo  svedkovia  pokračovali  v prechode cez 
tunel  zväčša  do  dimenzií  plných  svetla,  nadzemskej  krásy 
pripomínajúcej  našu  prírodu  kvetmi,  vtákmi,  potokmi  a riečkami,  so 
spokojnými a šťastnými ľuďmi. Moje klinické smrti ma zväčša zaviedli 
do  vnímania  zastavaných  miest  a stretnutí  s ľuďmi  venujúcimi  sa 
rôznym činnostiam a profesiám.

Dnešný  moderný  človek  vie,  že  sú  viditeľné  energie – 
napríklad  plameň  sviečky,  blesk,  laser,  svetlo  žiarovky,  či  slnka.  Sú 
však  aj  neviditeľné  energie –  rádiové  a televízne  vlny,  röntgenové 
žiarenie, kozmické žiarenie...  Mnohé druhy žiarenia ešte dnešná veda 
nepozná,  to  však neznamená,  že  okolo nás  nepôsobia.  Aj  u elektriny 
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a magnetizmu  predbehla  priemyselná  prax  teóriu.  Najprv  vznikli 
generátory a rozvodné systémy, až dodatočne sa vytvárali teórie, ktoré 
pomohli  racionalizovať,  optimalizovať  a  legalizovať  celý  postup 
výstavby a prevádzky elektrickej výroby,  rozvodnej siete a spotrebičov.

Ku takej neviditeľnej  a relatívne neprebádanej energii patrí aj 
energia vyžarujúca z ľudí, ktorá je známa z bežnej praxe a systematicky 
rozpracovaná  v dielach  čínskej,  indickej,  alebo  tibetskej  medicíny. 
V Európe je známa napríklad tzv. mesmerova energia, ktorou sa liečilo 
a vyliečilo v 18.a19.storočí tisícky ľudí. 

Podobnú,  prírodovede  známu  energiu  merateľnú  dnešnými 
laboratóriami  generujú ľudia. Srdce produkuje merateľnú 500 – 5000 
krát väčšiu magnetickú energiu ako mozog, ktorá podľa autora štúdie, 
pravdepodobne zrkadlí práve túto neviditeľnú, jemne hmotnú energiu. 

Moderné  ľudstvo  má  stále  tendenciu  riešiť  svoje  problémy 
agresiou a silou,  strojovými  mechanizmami,  agresívnymi  chemickými 
liekmi, hnojivami, alebo vysoko sofistikovanými technickými postupmi. 
Po prvých úspechoch však nasleduje alarm o tzv. vedľajších účinkoch 
ničiacich rovnováhu prírody alebo dlhodobé zdravie človeka. 

Suverenita prírodných vied má veľmi  veľa trhlín.  Príroda má 
dodnes mnohé neobjasnené zdroje energií v živočíšnej ríši, stačí sa len 
pozrieť  filmové záznamy čudesného života rýb v hlbokých oceánoch, 
alebo  tajuplné  zvukové  či  svetelné  prejavy  tzv.  poltergeistov 
v historických budovách...  

Iný pohľad na bezmocnosť vedy. Počas známej histórie ľudstva 
je  evidovaných  asi  300  prípadov  samovznietenia  ľudského  tela, 
v dvadsiatom  storočí  odhadom  40  prípadov.  Častokrát  ľudia  uhoreli 
behom  niekoľko  minút  (na  kremáciu  je  treba  8  hodín)  na  „biely“ 
prach. V okolí  s horľavými  predmetmi  pritom  k  žiadnemu  prenosu 
požiaru  nedošlo.  Napríklad  stará  pani  zomrela  na  samovznietenie  na 
drevenej  stoličke  (2011,  Bratislava,  SR),  blízky  nábytok  aj  závesy 
zostali  nedotknuté. Zhorí častokrát len časť tela, trup, hlava. Niektorí 
ľudia  samovznietenie  nohy  prežili,  napríklad  univerzitný  profesor  J. 
Hamilton  (Tennessee,  USA).  V roku  2013  diagnostikovali 
trojmesačnému  chlapčekovi  Rahulovi  4-násobné  samovznietenie 
(India). 

Pátrovi Piovi z Pietrelciny zas opakovane merali teplotu tela pri 
jeho  horúčkach  cez  48O C,  takže  bežné  lekárske  teplomery  praskali. 
Bežný človek má samozrejme problémy s hraničnou teplotou okolo 41 - 
42O C. Ako je však možné, že ľudský organizmus vydržal také vysoké 
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teploty  bez  poškodenia  vnútorných  orgánov?  Alebo  biologické 
materiálne zákony raz fungujú a inokedy nie? Prečo? Ako? Za akých 
podmienok?

Vráťme  sa  k podstate  a zámeru  javu  efektu  rezonancie, 
informačného  prenosu  s vedľajšími  dimenziami.  Evidentne  zreteľné 
energie sú generované hromadnou účasťou ľudí na určitých spoločných 
podujatiach.  Pri  pozeraní  toho  istého  filmu  v TV,  zúčastnenia  sa 
veľkého koncertu, či diskotéky,  dochádza ku generovaniu obrovských 
energií,  ktoré  spúšťajú  dosiaľ  neznámym  mechanizmom  prenosy 
informácií,  predpokladaný nárast červých dier a spôsobenie lokálnych 
katastrofických  prejavov.  Tieto  energie  je  možné  na  konkrétnom 
človeku  merať  len  sekundárne  meraním  stresu  cestou HRV 
(variability srdcového rytmu). 

Prudké  výchylky  ročných  období,  dlhodobé  suchá,  inokedy 
náhle  prívaly  dažďa,  neuhasiteľné  požiare,  zobúdzanie  mnohých 
sopiek...  havárie  dopravných  prostriedkov,  napriek  sústavnej  údržbe 
a servisným  testom...  Všetky  tieto  veci  nie  sú  podľa  tejto  štúdie 
náhodou.  Prvý diel  na základe najnovších poznatkov fyziky navrhuje 
vysvetlenie mechanizmu spustenia na základe zákona rezonancie, ktorý 
sa deje prostredníctvom ľudstvom „vypestovanej“ červej diery. 

V knihe  sú  popisované  predpokladané  fyzikálne  mechanizmy 
potvrdené  históriou,  keď  uplatnením  zákona  rezonancie (súhlasnou 
presnou frekvenciou kmitov prúdením vetra padajú mosty, rezonančnou 
vibráciou vzduchu sa prevracajú kamióny, ničia a rozpadajú sa oceľové 
spoje,  alebo  dochádza  k  nekontrolovaným  explóziám...)  sa 
prostredníctvom červých dier spája naša zemská dimenzia s niektorou 
z popísaných  vedľajších  poddimenzií  a spustí  sa  rezonančný  efekt. 
Všetky  tie  katastrofické  scenáre  zabíjajúce  ľudí  aj  zvieratá,  ničiace 
obydlia,  komunikácie,  poľnohospodárstvo  i priemysel  sú  dielom tzv. 
„psychického  smogu“.  Barónka  Vayová  však  hovorí  nielen 
o meteorologických javoch, ale taktiež o účinkoch na stroje a zariadenia 
vo vode, vo vzduchu, či na zemi – na havárie dopravných zariadení...  

Znie to fantasticky? Albert Einstein, svetový vedec stojaci pri 
zrode atómového veku, nositeľ Nobelovej ceny, formuloval ktorýkoľvek 
nový, revolučný prístup: „Je to dostatočne bláznivé na to, aby to mohla 
byť pravda?“ Max Planck, tvorca kvantovej teórie, tvrdí o zmysluplnosti 
inteligentného  Vesmíru,  ktorý  môže  existovať  len  vďaka  duchovnej 
bytosti Bohu.
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Pokiaľ  človek  verí  len  na  mŕtvu,  neživú  prírodu,  tak  sú 
predkladané  štúdie  nezmysel  a dôležitejšie  je  naháňať  čiastočky  po 
cyklotrónoch, hľadať planéty vzdialené stovky svetelných rokov a tváriť 
sa, že všetko vo vývoji ľudstva je v poriadku. 

Pokiaľ  však  veriaci  človek vidí  v Stvorení  zmysluplné  Bytie, 
ktoré  má  v sebe  nádhernú,  vyššiu  logiku,  tak  štúdie  dávajú  zmysel. 
Nielen to. Ukazuje to na potrebu držať sa Božieho plánu a začať hľadať 
hlbšie súvislosti. Ľudia to pre seba vedia už dávno. Pre dobre fungujúce 
mesto,  zložitú fabriku napríklad na výrobu benzínu,  človek potrebuje 
zámer,  štúdiu,  projekt,  realizačné  firmy  a robotníkov,  kontrolu, 
kolaudáciu... 

Mal by snáď Inteligentný Vesmír fungovať ináč? 
Podobný  mechanizmus  platí  aj  pre  individuálneho  človeka, 

o ktorom predpokladáme,  že každý človek má na energetickej  úrovni 
vo  svojom  biopoli  implementované  mikročervie  diery,  ktoré  sú 
v latentnom,  spiacom  stave.  Tieto  červie  diery  ho  individuálne 
a jedinečne  prepájajú  ako  na  okolité  neviditeľné  dimenzie,  tak  aj  na 
Vesmír.  Od životného štýlu, alebo aj úrovne duchovne duševných síl 
a karmy záleží, či sa na tele prejavujú  choroby napríklad reumatického 
typu, depresií, neuróz a pod., alebo je úplne zdravý, spokojný, šťastný 
a bez problémov. 

V prvom  diele  je  uvedených  množstvo  faktov  z histórie 
z rôznych oblastí sveta pre jednotlivé prípady katastrofických udalostí, 
ktoré sa prejavovali v minulosti, a ktoré sa dnes prejavujú stále častejšie 
a s väčšou  intenzitou.  Uveďme  si  niekoľko  prípadov,  ktoré  v prvom 
diely neboli, ale svojim svedectvom a faktografiou fascinujú.

Príklady:  Zamrznutý  Níl  r.829,  Egypt. Pri  námornej  bitke  medzi 
Byzantskou  ríšou  a Krétskym  kalifátom  bola  zničená  a vyplienená 
kresťanská hora Athos a viaceré grécke ostrovy a otvorená expanzia do 
kresťanského  Grécka.  Prejav  rezonancie  s poddimenziou  1.2  – 
nezmyselné vojny, násilie, vraždy, surovosť. 

Zamrznutý  Níl   r.1010,  Egypt   Likvidácia  kresťanstva 
v Egypte. Zničenie desiatok kresťanských kláštorov a kostolov v Egypte 
a v Palestíne, včítane Jeruzalemského chrámu. Ako v predchádzajúcom 
príklade prejav rezonancie s poddimenziou 1.2.

Hudobná show Woodstock (USA) Následkom obrovskej show 
17.-18.8.1969  vo  Woodstocku,  keď  státisíce  mladých  ľudí  stratilo 
základný  zmysel  kultivovanosti  vyspelého  národa  a oslavovalo 
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neviazane pomocou alkoholu a drogami návrat k darvinizmu, spustil sa 
(zákonom rezonancie  z poddimenzií  1.1  a1.7)  hurikán  Camille  19.-
20.8.1969,  ktorý  porušoval  všetky  dovtedy  pozorované  a známe 
pravidlá  meteorológie,  ničil  mestá  a dediny  štátov  Kentucky 
a Washington (USA). Niekoľko búrok (5) spôsobilo záplavy a zosuvy 
pôdy  a 150  ľudí  prišlo  o život.  Prečo  sa  to  udialo  o niekoľko  sto 
kilometrov  južnejšie,  prečo  to  malo  takýto  priebeh,  aké  tam  boli 
karmické väzby... by malo byť detailnejšie skúmané, prehodnotené... 

Dlhodobé horúčavy v auguste 1992 (Česko – Slovensko) – 
dôsledok kupónovej privatizácie – silne narušené biopole egoistického 
správania  veľkej  skupiny  ľudí,  lakomstvo,  mamonárstvo  ohrozujúce 
ľudí,  priemyselné  aj  poľnohospodárske  podniky...  Rezonancia 
s poddimenziou 1.6 – lakomstva, mamonárstva, podvodu.

Niektorí vedci hovoria o globálnom otepľovaní, druhí vedci sú 
presvedčení o blížiacej sa malej dobe ľadovej... Pravda a realita je však 
podľa  tejto  štúdie  dynamicky  premenlivá  –  záleží  od  zodpovedného 
správania  sa  –  auto  regulácie  a  zušľachťovaní  svojho  biopola 
a uvedomenia  si  osobnej  /  kolektívnej  zodpovednosti  za  svoj  život 
a život  svojich  príbuzných,  skupín  ľudí,  národov,  multimediálnych 
producentov. 

S rôznymi  príkladmi,  odpoveďami  a radami,  ale  hlavne 
otáznikmi, ste sa zoznámili v prvom diele.

Navrhujeme a odporúčame pre prírodovedecké chápanie života 
prehodnotiť pojem „neživá príroda“ a uvedomovať si vnímanie živého 
Kozmu od kameňa, cez flóru a faunu až po  ľudstvo, ktoré stratilo pravý 
hodnotový rebríček a zmysel  svojej  existencie.  V štúdii  sa  odporúča 
Vesmír chápať  ako interaktívnu etickú mriežku. Súčasne sa odporúča 
rozšíriť  egoistické  poznanie,  ploché  rozumárstvo   o pravú   dôslednú 
a pravdivú  vedu,  prepojiť  ju  s  intuíciou  náboženstva  a harmóniou 
umenia,  podľa  jedinečnej  originality  individuálneho  svedomia  a 
vnímania. 

Efekt  „kultivácie“  psychického  smogu prepojený  na  rast 
alebo zmenšovanie  makročervých dier,  vznik a  priebeh mikročervých 
dier  u ľudí  by  sa  mal  podrobiť  rozsiahlemu  výskumu,  štúdiu, 
pozorovaniam, štatistickým rozborom, pre ktoré má dnešná spoločnosť 
ideálne počítačové aj  programové vybavenie,  priestor na univerzitách 
i vedecké kapacity. 

Na úrovni fyziky sme pri spôsobe mechanizmu miesta účinku 
katastrofy  v prvom  diele  hovorili  o príklade  odovzdávania  impulzu 
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zavesených guľôčok odovzdávajúcich si malú výchylku a hybný impulz, 
veľká odchýlka a odskok, sa prejaví až na poslednej zavesenej guľke. 

Pri  makročervých  dierach  tie  konečné  „rázy“  prenesene 
a vzdialene mimo zdroj vzniku dostávajú chudobné národy,  rozvíjajúce 
sa časti  krajiny /  sveta. V rodinách konečné „impulzy“  dostanú deti, 
vnúčatá,  zvieratká  –  miláčikovia...  V ľudskom  organizme  zlyhávajú 
oslabené tkanivá, orgány. Spolu s hľadaním spúšťacích mechanizmov je 
potrebné hľadať a z doterajších geografických a historických priemetov 
nachádzať  miesta,  v ktorých  sa  môžu  krízové  prejavy počasia,  alebo 
iných katastrofických rýchlych zmien prejaviť.

Poznanie  charakteru  vibrácie  rôznych  dimenzií  a šírenie 
poznania v rámci výchovne – vzdelávacieho procesu detí aj dospelých 
môže  napomôcť  prevencii  pred  klimatickými  poruchami  regiónov 
a krajín.  Je  preto  navrhnuté  zásadne  rozšíriť  smerovanie  výskumu 
a použitia  psychológie,  podvedomia,  nadvedomia,  karmických  väzieb 
osôb,  skupín  aj  národov...,  pedagogiky,  sociológie,  nového  druhu 
medicíny,  psychiatrie alebo iných interdisciplinárnych odvetví. 

Prvé veľmi úspešné vedecké štúdie o určitých súvislostiach už 
prebehli (B.L. Weiss, M. Newton, E. Alexander, R. Moody a ďalší), ale 
výskum má  nadobudnúť  rozsiahlejší,  systematický,  ale  aj  detailnejší 
a široko spektrálnejší záber a to ako na historickej, sociologickej, tak aj 
genetickej  a vyšetrovacej  základni  meteorológov,  historikov, 
lekárov, zdravotných  poisťovní,  sociálnych  poisťovní  či  rôznych 
počítačových databáz využiteľných pre bádanie. 

Taktiež  by  sa  zásadne  mala  začať  merať,  vyhodnocovať 
a upraviť  miera  „psychického  smogu“  mesta,  regiónu,  krajiny. 
Psychický smog -  pojem zavedený v štúdii v prvom diele pre amorálne, 
eticky a ľudsky demoralizujúce knihy, časopisy, filmy, PC hry, seriály, 
piesne...,  koncerty  a zábavy,  ktoré  majú  na  dnešnú  spoločnosť  horší 
vplyv,  alebo počtom obetí  minimálne  rovnaký,  ako  majú  nehody na 
cestách, alebo v minulosti mali lokálne vojenské konflikty. 

Psychický  smog nie  je  nový  pojem,  pretože  ho  zaviedol  už 
plazmový fyzik s medzinárodnou reputáciou  Friedbert Karger (1940) 
z Inštitútu Maxa Plancka, Mníchov, pod pojmom nehmotného životného 
znečistenia a jeho devastujúci účinok na život človeka a spoločnosti.

Tisícky mŕtvych,  zmrzačených  ľudí,  strata  domovov,  zničené 
infraštruktúry  a  hospodárstvo  krajín  prostredníctvom  katastrofálnych 
povodní, hurikánov, zemetrasení... postihujúce práve biedne a chudobné 
národy sú dôsledkom týchto peňazí chtivých producentov zarábajúcich 
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na špinavej, tienistej strane ľudskosti, ale aj nezodpovedného prístupu 
ľudí pracujúcich s médiami – televízie, rozhlasu, novín, časopisov, PC 
hier.

V prvom diele sme odporúčali čitateľom pre pestovanie svojho 
biopola uvedomiť si Zákon príčiny a následku, ktorý sa najzreteľnejšie 
prejavuje pri poznaní reinkarnácie ako Milosti Božej. Táto dáva človeku 
šancu  opakovať  nezvládnuté  situácie,  činy,  zlozvyky...  a pestovať 
dobro, radosť, čistotu, múdrosť, spravodlivosť, empatiu, lásku. Možnosť 
osvojiť si  žiť šťastne, bohato a veľkolepo podľa Božích zákonov, má 
každý  človek  podľa  svojich  jedinečných,  osobných  vlastností.  Pán 
odporúča: „Kde ste dvaja, traja v Mojom mene, tam som s vami.“ 

Každý  človek  má  za  sebou  už  niekoľko  desiatok  inkarnácií, 
mužských aj ženských. Pre autora kníh to nie je teória, ale skutočnosť, 
pretože  prežil  štyri  klinické  smrti  a videl  prehľad  desiatok  svojich 
minulých  inkarnácií.  Desaťtisíce  svedkov  ľudí  preživších  NDE majú 
podobné  skúsenosti.  Produkciu,  scenár,  réžiu  aj  hlavnú  rolu  svojho 
života  si  každý  človek  pripravuje  sám  pod  starostlivým  dohľadom 
svojho anjela strážneho a  svojich anjelských učiteľov – supervízorov. 
Nepamätáte si to, pretože Milosť Božia vám dáva možnosť zabudnúť na 
trpké zlyhania a chyby minulých životov.

Pripomeniem  taktiež  Zákon  Náhody  znejúci  „Náhoda 
neexistuje“,  ktorý dnešná matematika pozná ako teóriu chaosu,  alebo 
efekt samo organizovania. Na toto pravidlo poukazuje a potvrdzuje ho 
konštatovanie  Nového Zákona  –  „Sú vám spočítané  všetky vlasy na 
hlave“.   Teda  takto  presne  je  evidovaný a  hodnotený život  každého 
človeka.  Veď  koľko  váži  vlas?  Záznam  všetkých  vašich  skúseností 
z tohto aj z minulých životov máte zapísané na hrote vášho srdca a vo 
vašom biopoli,  v  aure.  Tento  váš  hologram si  podvedome  /  vysoké 
duchovné bytosti vedome, prečíta ktokoľvek a kedykoľvek, ako o tom 
píše aj Biblia: „Nič nezostane ukryté...“

O poznateľnosti prírodných vied má veľmi zaujímavú alegóriu 
vyššie spomínaný Friedbert Karger, renomovaný fyzik plazmy. Dnešné 
poznanie človeka prirovnáva k cestovateľovi na balóne, ktorý sa chce 
dostať na Mesiac.  Stálym vylepšovaním balóna dosahuje  stále  lepšie 
výsledky,  dostáva  sa  stále  vyššie,  ale  fyzikálne  zákony  ho  nepustia 
vyššie, ako je vzduchový obal Zeme. Na cestu na Mesiac musí použiť 
iný dopravný prostriedok. 
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Tiché vody tečú hlboko.
Anglické príslovie

1. Symboly
 

Celá stvorená príroda hovorí  v symboloch. Stačí sa 
pozrieť na  „obyčajný strom“  so skrytou výživou cez 
korene  v zemi,  „rozvodňou  živín“  kmeňom 
chráneným  kôrou,   život  premieňajúcimi  listami, 
kvetmi  lákajúcimi  včielky  i  chutným  ovocím 
so semenami ukrývajúcimi budúci strom... 

Iný symbol je zázrak vody, ktorá mení svoje 
skupenstvá a vyjadruje sa napríklad cez premenlivosť ročných období. 
Očarujúca je vyvážená symbióza hmyzu,  rastlín, vtákov, živočíchov... 
Inteligentný Kozmos – Boh – rád pracuje s hádankami a samozrejme to 
preberá všetko rozmanité stvorenie flóry a fauny. V neviditeľnom svete 
sú  tu  náznaky rozmanitosti  hierarchie  archanjelov  a anjelov,  ktorí  sa 
o tento stvorený svet starajú a udržujú ho v inteligentnej rovnováhe.

Príroda  planéty  Zem,  ako  našej  životnej  základnej  dimenzie, 
odzrkadľuje  podmienky  prvých  poddimenzií  1.1  a 1.2,  predovšetkým 
púšť  bez  vody  s extrémnymi  teplotami,   cez  deň  horúčavy  a v noci 
mrazy,  ako  dôsledok  tvrdého  a nekompromisného  boja  ľudských 
„živočíchov“  na  život  a na  smrť.  Tu  sa  stali  symbolmi  priemety 
životného štýlu prírodnou realitou dávnych tzv. „vyspelých civilizácií“ 
Austrálie,  Ázie,  Afriky,  Ameriky  a púšte,  podobne  ako  hurikány  sa 
začínajú udomácňovať aj  v Európe. Súvislosti  sú evidentné. Uragány, 
tornáda a hurikány prichádzajú s tzv. „pokazenou civilizáciou ľudstva“, 
keď sa z ľudí za maskou človeka stávajú primitívne zvieratá. 

Zo Starého Zákona vieme, že sám človek si vyžiadal právo, aby 
mu Najvyšší do jeho spôsobu života nehovoril. Poznáme to z príbehu 
potopy, „čudáckeho“ stavania Noemovej archy na kopci a odkazu dúhy. 
Širšie poňatie života človeka v kooperácii s vyššími bytosťami je zrejmé 
z príbehu biblického hrdinu Jákoba, ktorý bojoval s anjelom a jeho vízie 
rebríka s anjelmi. 

Len málo prorokov Biblie dostávalo „priamu a zrejmú“ reč od 
Hospodina  a jeho  poslov,  anjelov.  Len  ľudia  naplnení  pravdou 
a hlbokou zbožnosťou  dostali toto privilégium. Vo všetkých konfesiách 
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sa  vždy našli  takí  ľudia,  ktorí  boli  schopní  odovzdať  toto  posolstvo 
lásky a starostlivosti Otca o svoje deti. 

Človek na Zemi nič nedostáva zadarmo. Musí prosiť, hľadať, 
klopať... (Mt 7, 7-8) Musí vyvinúť určité úsilie, aby sa dostal k pravde 
a k správnemu,  hodnotnému  životu.  Toto  vidíme  na  obraze  orecha 
s tvrdou  škrupinou  a chutnom,  sladkom jadre.  Bez  rozbitia  škrupiny, 
ktorá  vie  byť  niekedy  poriadne  tvrdá,  to  nejde.  Vyžaduje  sa  um, 
trpezlivosť a pracovitosť. Ignorancia, lenivosť, nepružnosť a zločinnosť 
vystavuje nerozumného skúškam, často tragickým, kde fyzická smrť je 
len „prechod“ duše do vyššej dimenzie. 

O dôležitosti  snov  a symbolov  nehovorí  len  Biblia 
prostredníctvom  svojich  veľkých  postáv  –  Jozefa  z  Egypta  a Jozefa 
z Nového Zákona, Dávida, Šalamúna, Daniela... ale aj novodobá veda - 
psychológia  zdôrazňuje  význam  snov  ústami  vedcov  20.storočia  – 
priekopníkov - S. Freuda, C. G. Junga a ich pokračovateľov. 

Na  celom  svete  vznikli  mnohé  výskumné  pracoviská, 
laboratória,  ktoré  skúmajú  význam  spánku  a snívania,  alebo  aj 
symbolov,  ktorých  význam sa  máme  naučiť  správne  dekódovať.  Pre 
dobrý,  zdravý spánok  pre  hlbokú regeneráciu  energetického systému 
tela  a  „vyčírené“  sny  večernou  analýzou  dňa  sa  odporúča  ísť  spať 
najneskôr od 22.hodiny po dobu aspoň 7 hodín.

Všetci ľudia snívajú! Len je dôležité naučiť sa sny zapisovať a 
ihneď  po  zobudení  ich  analyzovať!  Práca  so  snami  si  vyžaduje 
dlhodobú  snahu,  tréning  a námahu.  Sme  v dimenzii,  kde  nič  nie  je 
zadarmo! Táto štúdia vám umožní osvojiť si základy orientácie sa vo 
vnútornom  aj  vonkajšom  svete,  odkiaľ  prichádzajú 
podnety napomáhajúce dobrému, cennému smerovaniu.

Pokiaľ  človek  nevie  nič  o svojej  podstate  a smerovaní,  sny 
môžu  pripadať  naozaj  len  ako  chaotické  nezmysly,  ako  produkt 
presýteného  žalúdka  a nevyváženej  nervovej  sústavy.  Alebo  ako 
výpotok mozgu z uponáhľaného, nepokojného dňa. 

Sny, vo svojej základnej definícii, sú však mimoriadne dôležité 
listy  nášho  podvedomia,  nadvedomia,  anjela  strážneho,  vysokých 
vyspelých bytostí a odporúča sa brať ich naozaj vážne. Ako všetko aj tu 
sú určité zákonitosti, ktoré si má každý človek osvojiť, aby z nich mohol 
mať osoh niekedy zachraňujúci zdravie a život jeho / jej, alebo aj celej 
rodiny.

Mnohé pravdy dostalo ľudstvo cez symboly v starých ľudových 
rozprávkach  a legendách.  Je  dôležité,  aby  sa  tieto  „správy“  –  rôzne 
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individuálne  „technologické  postupy  a  skúsenosti“  premeny  biopola 
neprepisovali  a nedeformovali.   Ich  tzv.  „skultúrnenie“  z nich 
odseparuje „soľ a šťavu“ a stávajú sa z nich tuctové, bezzubé príbehy so 
stratenou  podstatou.  Ešte  väčšou  tragédiou  je,  keď  dôjde  k  úplnej 
deformácii dôležitých symbolov – archetypov, takže generácie malých 
detí si osvojujú úplne sfalšované informácie. 

Tragédiou je, keď napríklad myši a potkany, alebo aj iní nosiči 
smrteľných  baktérií,  vírusov  a infekcií,  sa  stávajú  hrdinovia,  ktorí 
zachraňujú ľudí,  alebo vystupujú v roli  učiteľov detí  prostredníctvom 
animovaných  príbehov!!!  Podobne  je  to  v našej  kultúrnej  oblasti  aj 
s mnohými  inými  symbolmi,  ktoré  si  ľudstvo  NESMIE zmiešavať  – 
ZLÉ symboly popisujú ZLÉ sily a energie a DOBRÉ symboly ukazujú 
na  DOBRÉ  sily  a energie. Naši  predkovia  boli  veľmi  prísni  v tejto 
segregácii dobra a zla. 

Ani novodobá a moderná kultúra a umenie nesmie deformovať 
a degradovať pravdu!  Polopravda je pololož. Biblia nás upozorňuje na 
základné  kritérium  –  Dobro  poznáte  podľa  ovocia.  Pôvodné  znenie 
rozprávok  má  svoju  archetypálnu  výpovednú  hodnotu,  ktorá  by  sa 
nemala  znehodnotiť  prepisovaním  do  „limonádových“  podôb,  alebo 
hlúpych  fantázií,  ktoré  chcú  šokovať  svojou  originalitou,  ale 
odovzdávajú posolstvo lži. 

Pre  niekoho,  kto si  neváži  pravdu,  sú takéto úvahy zbytočné 
a smiešne.  Veď čo tak asi záleží na tom,  na akých príbehoch sú deti  
vychovávané?  Tento  bezstarostný  pohľad  môže  pestovať  však  len 
človek  absolútne  vzdialený  od  reálneho  života,  človek  bez  znalosti 
histórie i modernej medicíny, ktorý nevie aké utrpenie ľudstvo zažívalo 
počas  morových  epidémií.  Hladomory,  hromadné  morové  infekcie, 
vymretý vidiek a mestá, utrpenie a nešťastie tisícov a miliónov ľudí... 
tvorili  a v tzv. treťom svete stále tvoria sústavnú hrozbu. 

Dekódovanie  symbolov  je  najľahšia  cesta,  cesta  hľadania 
múdrosti  stratenej  perly,  dolovania  cenného  poznania  v hŕbe  smetia 
a stariny, pýtaním sa, zapálenou snahou, radostnou službou, modlitbou, 
meditáciou,  štúdiom,  humorom...  Len takúto pravdu si  cení  ako sám 
človek, tak aj jeho okolie. 

Toto je posolstvo dávnych rozprávok, do ktorých vstupujú zlé 
bytosti,  divé  zvery,  draci,  hady  –  zvodcovia,  klamári,  skrytí,  alebo 
viditeľní  nepriatelia,  ktorých  je  potrebné  odhaliť  a zlu  sa  vyhnúť. 
Alebo bojovať  s  pretvárkou,  lžou  a  zlom  na  život  a na  smrť.  Len 
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skrotené divé zvieratá premenené na poslušných sluhov môžu pomáhať 
na ceste.

Tieto  archetypy,  symbolické  cesty riešení  problémov  boli,  sú 
a zostanú mimoriadne  dôležité  a pokiaľ  sa  stratia  pravdivé a  správne 
návestia, stratia sa pravidlá hry. Hra bez pravidiel a smerovanie života 
sa premení na chaos. Takáto dôležitá pravda, ktorá sa vinie ako zlatá niť 
prvým dielom knihy je: Univerzum je tvorené etickou mriežkou, ktorá 
má  osobný,  ľudský  charakter.  Boh  ťa  pozýva  k dialógu  lásky 
a porozumenia. Každého človeka pozýva osobne ako najlepší priateľ a 
pomocník.

Inak povedané morálka v živote každého človeka aj národa je 
mimoriadne  dôležitá,  podobne ako sú  dôležité  fyzikálne,  chemické  a 
biologické  zákony  pre  poriadok  v prírode.  Vzduch  obsahuje  kyslík 
a dusík  a musí  byť  ľahší  ako  voda,  voda  tečie  zhora  nadol,  pôda  je 
pevná..., benzín je horľavina, duchovná duša je viac ako materiálne  telo 
a materiálne telo bez  duše nežije. 

Dôležitosť  symbolov  uznáva  každá  krajiny  (štátny  znak, 
hymna),  priemyselná  spoločnosť  (znak  firmy),  alebo  aj  rôzne 
spoločenské  /  historické  inštitúcie,  mestá,  obce  (zástavy,  erby)... 
V pôvodnej  reči  to  boli  posvätné  znaky,  totemy,  erby,  znaky, 
kráľovské  /  šľachtické  /  rytierske  rody s ich  bojovými  zástavami.  V 
modernej  reči  sú  to  obchodné  značky  renomovaných  spoločností  – 
módnych,  voňavkárskych,  alebo  automobilových,  elektronických,  či 
iných výrobných organizácií. Dnes  sú tieto symboly = značky vážnym 
predmetom ochrany priemyselných práv, ktoré zamestnávajú množstvo 
úradníkov, colníkov, exekútorov, policajtov, či sudcov a cena značiek je 
vyjadrená v miliardách dolárov / eur. 

Ešte dôležitejšiu úlohu, oveľa dôležitejšiu úlohu, majú symboly 
v osobnom  živote  každého  človeka,  pretože  práve  tieto  symboly  sú 
vnútorný jazyk,  ktorým komunikuje náš anjel strážny,  naša duchovná 
duša,  s pomerne  obmedzeným  chápaním  fyzického  tela.  Práve 
prostredníctvom symbolov človek získava mimoriadne dôležitú spätnú 
väzbu na svojej ceste životom, zlepšuje si skúsenosť, múdrosť, intuíciu, 
prevenciu  pred  nebezpečenstvami.  Bez  tejto  spätnej  väzby  zdanlivo 
priamy, úspešný život môže ísť nezbadane do temných uličiek pekla... 

Je  paradoxom psychológie  –  vedy o poznaní  duše  –  že  „ja“, 
pravú  osobnosť  človeka,  vedci   pokúšajú  spojiť  výlučne  s fyzickým 
telom.  Pritom to  nie  je  vôbec  taký  jednoduchý  pojem,  ako  sa  zdá. 
Psychológia / psychiatria by sa mala naučiť akceptovať určitý vnútorný 
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posun  seba  uvedomenia  a fyzického  tela,  ktorý  vyplýva  zo  znalosti 
celkovej  štruktúry  človeka  a teda  by  mala  tolerovať  určité  posuny 
v osobnosti  „ja“  človeka,  ktoré  ešte  pred  storočím  boli  známe  len 
okrajovo. Bez týchto posunov sa nedá pracovať predovšetkým s takými 
pojmami, ako sú sny, reinkarnácia, vývoj duše človeka a mnoho iných. 

Vývoj  duše  človeka  sa  odohráva  po  špirále,  ktorá  sa  nikdy 
nevracia do východzieho bodu, ale ide vertikálne stále do staro – nových 
podmienok.  V  „normálnom“  prípade  v každej  inkarnácii  sa  duša 
formuje  do  lepšieho,  harmonickejšieho,  svetelnejšieho  biopola 
duchovnej duše a zväčša do lepších, uvedomelejších  podmienok života 
materiálneho  tela.  K formovaniu   duše  napomáha  život  v  „nižších“ 
vibráciách biopola prejavujúcich sa ako hmotné telo, city, myseľ, vôľa... 

V zjednodušenom pohľade na túto štruktúru človek sa  skladá 
z duchovnej  duše,  mentálneho  tela,  citového  tela,  vitálneho  tela 
a z fyzického tela, každé má svoj interval vibrácií, aj keď sa navzájom 
prelínajú. 

Mentálne a citové telá tvoria duchovne - duševnú časť človeka. 
Každé z týchto tiel pripomína zrkadlo, ktoré si hovorí „ja“. Skutočným 
Ja je len jadro – nesmrteľný duch človeka, iskra Božia. Ostatné „obaly“ 
človeka, ktoré by sme prirovnali k obalom cibule, toto skutočné Ja len 
zrkadlia. Alebo sú to len „ozveny“ tohto skutočného Ja. Najhlasnejšie ja 
– sebectvo materiálneho človeka – je len fantóm skutočného Ja. Svojou 
pýchou, egoizmom  a narcizmom  však  toto  personálne  ja  sústavne 
vykrikuje,  uráža  sa,  perzekvuje,  dupe,  zadupáva  druhých,  teší  sa  z 
cetiek, aby zas onedlho vylo od zúfalstva a bolesti...

Materiálny  človek  z pohľadu  fyzického  tela  teda  nie  je  to 
skutočné  Ja,  pretože   toto  Ja  má  duchovnú  podstatu.  Dnešný 
materialistický  pohľad  na  človeka  ako  darvinovskú  opicu  vyjadrime 
príkladom, akoby sa šofér auta chcel stotožňovať s automobilom, alebo 
potápač  so  skafandrom.  Fyzické  telo  je  nádherný,  úžasný,  skvelý 
nástroj,  ktorý svätý Pavol  definuje,  že je to chrám Boží.  Telo máme 
prepožičané počas lekcie zvanej telesný život na 70 – 120 rokov.  Podľa 
mnohých  svedectiev  vývoj  človeka  ako  duchovnej  duše  prebieha  aj 
mimo fyzické telo (Edgar Cayce odpovídá na otázky, Michael Newton, 
Osudy duší) vo vyšších dimenziách...

Do  štruktúry,  zdravia  a výzoru  fyzického  tela  sa  premietajú 
všetky naše minulé  životy,  skúsenosti,  poznatky,  zážitky...   Pri  smrti 
materiálne telo odkladáme a duchovná duša pokračuje ďalej prestupom 
do (zväčša) vyšších dimenzií, aby podľa slobodnej vôle, možno za sto 
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rokov, dostalo nové materiálne telo pre absolvovanie ďalšieho ročníka 
výučby v škole nazývanej pozemský život. 

Ja  sám  som  videl  svoje  uplynulé  životy  vo  dvoch  silných 
víziách (v jednej to bol poriadne dlhý vlak – jeden vagón = jeden život),  
kde  som  si  bol  plne  vedomý  každej  minulo  životnej  existencie  - 
s konkrétnym menom, osudom, vzťahmi, krajinou, zvykmi... Pri návrate 
do bežného vedomia v matérii mi zväčša tieto poznatky boli zobrané, 
pretože by mi tu v bežnom živote neboli nanič. 

Keď  som  mal  zlomenú  pravú  ruku,  zasádrovali  mi  ju, 
rehabilitoval som ňou, ale do plného ovládania mi ju akýmsi zvláštnym 
spôsobom, „zapli“ anjeli, ktorí majú na starosti ovládanie orgánov tela. 
Správu o tom som videl vo sne spolu so správou: „Ruka je hotová na 
používanie.“ Podobne ako sa „zapína“ na kuchynskom robote nástavec 
pre určitú špeciálnu prácu, aj ja som dostal do užívania „späť“ svoju 
ruku povolením niekoho „zhora“ a spôsobilosťou „niekoho“, kto to má 
na  starosti.  Ako,  prečo,  za  čo  –  súvislosti  nepoznám.  Možno  sa  to 
dozviem na „druhej strane“, kde sú súvislosti uplatnenia Zákona príčiny 
a následku zrejmé a detailne preskúmateľné.

V symbolike  mnohých  rozprávok  je  častokrát  načrtnutý 
„technologický postup“, archetypy hľadania „nebeského zlata“. 

V klasickej  rozprávke Boženy Němcové  „Divotvorný meč“ si 
hrdina namočí vlasy v studničke v jaskyni a tie sa mu zmenia na zlaté. 
Predtým  však  musí  získať  svojimi  dobrými,  spravodlivými, 
nekonvenčnými  činmi  divotvorný  meč,  Božiu  múdrosť  .   V službe 
záhradníka  musí  na  hlave  nosiť  kožu  barančeka,  symbol  nevinného, 
nezištného, obetavého myslenia. Svoje činnosti pre krásu a milotu robí 
radostne a ochotne. 

Všetky tieto symboly hovoria o potrebe „transformácie“, ktorá 
postupne  rastie  k zmene  z  „obyčajného“  človeka  k ušľachtilému, 
skromnému  a odvážnemu  rytierovi,  ktorý  vie  prinášať  obete  a robí 
veľké  činy  –  ničí  zlé  obludy,  odráža  útoky  nepriateľského  vojska. 
Všetky tieto činy musí robiť tajne a zamaskovaný.
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Ježkovia bývajú v tŕní, pretože sú samé pichľavé.
Anglické príslovie

1.1 Použitie symbolov v každodennej praxi

Človek  nepotrebuje  vedieť  nič  o  svojich  minulých 
inkarnáciách.  Pečať kvality minulých životov vidíte 
pred  svojim  zrkadlom:  Svoju  vnútornú  tisícročnú 
skúsenosť  nesiete  v  sebe  –  vo  výzore,  talentoch, 
chorobách,  jemnej  motorike,  trávení,  ukazovateľoch 
krvného tlaku, poznávaní seba a druhých... 

Najdôležitejšia je pre človeka jeho posledná inkarnácia, terajší 
život, kde sa zhodnocujú na úrovni podvedomia / vedomia / nadvedomia 
všetky zobúdzané vlastnosti pre plný rozvoj vašej súčasnej osobnosti. 
Váš strážny anjel vám umožní skúsenosť čítania v minulých životoch až 
vtedy,  keď budete  dostatočne vnútorne vyspelý,  aby ste tento spätný 
pohľad „ustáli“. Je to skúsenosť, ktorú prinesie trpezlivá, každodenná 
práca roky či desaťročia a neslobodno ju urýchľovať. 

Človek však by mal vedieť svoju štartovaciu pozíciu, ktorú bez 
sledovania snov a ich pravdivého vyhodnotenia nespozná.  Sledovanie 
snov  si  vyžaduje  dlhodobé  budovanie  zvyku  zapisovať  si  sny  pri 
náhodnom nočnom zobudení, alebo okamžite po rannom zobudení, keď 
ešte  sen  máte  v živej  pamäti.  Na  nočnom  stolíku  potrebujete  mať 
pripravený papier a pero.  Niekedy stačí škica, obrázok, alebo niekoľko 
slov.

Raňajšie  krehké  biopole  sa  po  zobudení  okamžite  naruší 
akýmikoľvek vonkajšími podnetmi (zvukmi, vôňami, svetlom, obrazom 
alebo  pocitmi)  a z  dôležitého  sna,  správy  o možnosti  prevencie,  nič 
nezostane. Je dôležité zapamätať a zapísať si všetky detaily – predmety, 
tvary, farby, vône, situácie, osoby, oblečenie, obuv, budovy, dopravné 
prostriedky ... A predovšetkým je dôležité uvedomiť si pocit, ktorý zo 
sna  máte.  Sen  sa  týka  hlavne  vašej  osoby a môže  sa  doň  premietať 
všetko možné – výživa, stav orgánov, minulé životy,  životné skúšky, 
vždy  založené  na  vlastných  skúsenostiach  a na  osobnom  vnímaní 
snívaného.

Veľmi  dobrou  správou  v sne  je  obraz  smrti,  ktorá  ukazuje 
napríklad na „zaplatenie starej karmy“ a zahájenie novej etapy  v živote. 
Podobný význam majú aj dvere, ktoré môžu znamenať nové otvorené 
možnosti  a vyzývajú  ku  bdelosti  na  blížiace  sa  udalosti.  Rovnako 
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dôležité  sú  symboly  dieťaťa,  jeho  oblečenie,  jeho  výzor,  ktorý 
upozorňuje  napríklad  na  nebezpečne  zameriavané  myšlienky,  pocity, 
činy.  Keď je dieťa znetvorené,  alebo škaredé, sen vyzýva  na potrebu 
zmeny myslenia, alebo aj výraznejšiu zmenu životného štýlu ...

Nie je jedno, aký druh vody, ktorá je zdrojom života a energie, 
sa vám objavuje vo vašich snoch.  Či  je to číry prameň, kalná kaluž, 
šírka  toku  potoka,  riečky,  čistota, tvar,  veľkosť,  farba,  čírosť  pohára 
a jeho obsah... Rovnako sa môžete plaviť po vode v loďke pre jedného, 
alebo na obrovskej lodi, ktorá vám poskytuje bezpečie pred morskými 
víchricami  a veľkými  vlnami...  Je  veľmi  dobré,  pokiaľ  si  zaobstaráte 
kvalitný slovník symbolov, ktoré majú všeľudský charakter (Jungovské 
archetypy).

Častokrát  sa  vo  sne  objavuje  auto  (tvar,  farba,  model,  čisté, 
alebo  špinavé,  veľké...,  brzdy,  kto  šoféruje,  druh  cesty)  ako  symbol 
materiálneho  tela,  alebo  dom (stav,  farba,  čistota,  umiestnenie,  časti 
domu, pivnica, poschodia, strecha...) ako stav vedomia človeka, alebo 
zrýchlený postup na duchovnej ceste. 

Pozor  na  kožušinové  zvieratká,  alebo  šelmy,  ktoré  sa  môžu 
objavovať vo snoch ako niečo zvieracie, inštinktívne, nezvládnuté, alebo 
aj na charakter zvieraťa – chytrá líška, plodivý králik, nezvládnutý alebo 
dôstojný lev, desivý a ohrozujúci medveď alebo vlk... 

Vtáky symbolizujú dušu a ľudské túžby. Vlasy (vpredu, vzadu, 
farba,  choroby...)  ukazujú  na  myšlienkový  svet.  Ústa,   jazyk  a zuby 
ukazujú na reč, slovo, danosti...,  alebo sú aj symboly jedenia a chuti. 
Sny u človeka, ktorý je na ceste, pravidelne ukazujú obrazy schodov, 
výťahov,  stúpania,  alebo  klesania,  chodieb,  križovatiek,  ktoré  majú 
viesť ku korekciám duchovnej práci na svojom biopoli.

Policajti alebo vojaci predstavujú vyšší zákon, vesmírny zákon, 
pred  ktorým nemožno  ujsť,  alebo sa  schovať,  či  ho  oklamať.  Obraz 
sudcu ukazuje na prítomnosť vášho vyššieho Ja, alebo biopola vyššej 
archanjelskej hierarchie. V snoch sa objavujú divadlá a kiná v rôznych 
situáciách – každý človek je vlastne herec na doskách scény sveta. Nie 
je  jedno,  kto  robí  réžiu,  akú  rolu  hráte  a v akom  kostýme,  aké  je 
auditórium, aký pocit máte z hranej hry... 

Práca so zapísanými snami sa nikdy nekončí. Je potrebné sa ku 
nim  vracať  či  behom  dňa,  alebo  aj  za  dlhšie  obdobie.  S jedným 
významným snom  môžete pracovať týždne, roky, alebo aj celý život. 
V sne  zaváži  každý  detail,  niekedy  zdanlivá  hlúposť,  paradox  alebo 
nelogickosť.  Prehlbovaním  štúdia  v slovníkoch  symbolov  si  jednak 
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rozširujete svoju schopnosť hlbšie vnikať do svojho biopola, poznania 
seba samého, ale môžete byť dôležitou oporou aj svojmu okoliu...

Vedecké  štatistiky  ukazujú  na  pomerne  vysokú  platnosť 
astrológie na človeka, preto neprekvapuje, že aj v archetypoch barónky 
Adelmy von Vay sa vyskytujú  tieto kozmické symboly,  v ktorých sú 
zahrnuté všetky zmieňované charakteristiky danej poddimenzie, dobré 
alebo  zlé  podľa  úrovne  dimenzie  a človeka,  ktorý  sa  na  dimenziu 
„vylaďuje“. 

V symbolike  Biblie   v Starom  Zákone  je  12  hebrejských 
kmeňov.  Podobne  aj  v Novom  Zákone  Pán  vyberie  12  hlavných 
učeníkov,  ktoré  v symbolike  môžeme  spájať  s 12  základnými 
vlastnosťami znamení zvieratníka, zmena je v určenosti prístupu. Starý 
Zákon  možno  charakterizovať  slovíčkom  „nutnosť“,  zatiaľ  čo  Nový 
Zákon  hovorí  o dobrovoľnosti  v duchu  lásky  a obeti.  Práve 
v postupnosti  znamení  je  načrtnutý  vývoj   človeka,  ktorý  má  počas 
zemských  inkarnáciách  zvládnuť.  V ďalšom sa  stručne  dotkneme  ich 
významu, pôsobenia a karmických úloh pre riešenie.

Pripomenieme  si  poznatok  z prvého  dielu,  že  jednu  tretinu 
v živote  človeka  určuje  genetika,  jednu  tretinu  astrológia  a poslednú 
tretinu  výchova.  Výchova  začína  už  v prenatálnom  období  nosenia 
dieťatka a múdra matka vie láskavým a podnetným myslením, cítením, 
pokojným  jednaním  úplne  zmeniť  osud  dieťatka.  Dobrá  alebo   zlá 
výchova  môže  veľmi  silne  ovplyvniť  účinok  genetiky,  aj  astrológie 
a výrazne môže zmeniť smerovanie života človeka. 

Pre  skutočného  a pravého  kresťana,  dobrého  človeka, 
preniknutého  láskou   Krista,  Božou  láskou  zjednocujúcou  človeka 
s kmeňom viniča, už astrologické zákonitosti platia len obmedzene. Pre 
„obyčajného človeka“ putujúceho na ceste materiálnym životom však 
astrologický  rozbor  môže  ukázať  niektoré  nezvládnuté  veci,  ktoré 
zvyčajne  človek ignoruje. Takže astrologický rozbor dobrého astrológa 
zviditeľňuje dôležité karmické úlohy, ale aj ich časové plnenie, ktoré si 
človek  do  svojho  života  naplánoval.  Z astrologického  „grafu“, 
horoskopu,  sú  zrejmé  ako  disharmonické  aspekty  predovšetkým  na 
planéty  Saturn,  Mars,  Mesiac,  Merkúr,  tak  aj  energetické  pomery, 
sociálne  väzby,  alebo  dispozície  na  choroby  a  poruchy  telesných 
orgánov. 

Pri  ignorancii  zákonitostí  biopola  ducha  a jednostrannej 
otvorenosti na hmotu a konzum sa naopak zákony genetiky a astrológie 
prejavujú naplno a veľmi húževnato. A keď nie sú vnútorné sily a vášne 
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správne  usmernené  a  riešené, prechádzajú  podľa  Biblie  problémy  na 
deti a ďalšie potomstvo až na niekoľko generácií.

Svätý Pavol na úlohy života upozorňuje v liste Rimanom (7,15), 
keď o zle a hriechu  hovorí, že si prostredníctvom tela robí, čo chce. Až 
otvorením sa duchu Pána môže človek zvíťaziť nad telom. „Zmýšľanie 
podľa tela je smrť, zmýšľanie podľa Ducha znamená život a pokoj“ (R 
8,6). 

V nasledujúcich  charakteristikách  by  ste  mali  nájsť  cca  30% 
reálnej skutočnosti pre seba, vášho kamaráta, alebo vašu partnerku, či 
dieťa.  Nie  je  to  veľa.  Ale  keď  uvážite,  že  o bežnom  človeku  viete 
0,00%, tak tých 30% pomôže aspoň zorientovať sa, aby človek nešliapal 
po bolestivých miestach.

Je  neznalosťou vidieť vplyv  súhvezdí,   znamení  a planét  ako 
hmotných,  energetických  objektov.  Človek  je  podľa  duchovnej  vedy 
súčasťou vývoja Vesmíru od jeho začiatkov, od jeho tepelného štádia, 
keď  sa  tvorili  postupne  jeho  jednotlivé  „telá“  až  do  jeho  dnešnej 
mnohodimenziálnej podoby. Na človeka vplývajú predovšetkým silové 
polia  planét  a  znamení,  podobne  ako  na  neho  vplýva  nutričný, 
vitamínový a enzýmový obsah mrkvy a nie jej obraz na sietnici oka.

Biopole  typu  Baran  (element  OHEŇ): Chce  predovšetkým 
presadiť  svoje  názory  a plány,  riadiť,  organizovať.  Má  zmysel  pre 
spravodlivosť  a čestnosť,  ale  učí  sa  to  robiť  bez  sebectva.  Vie  sa 
presadiť odvahou, nadšením, ale pritom má vychádzať so svojim okolím 
zmierlivo,  aby bol  /  a  so všetkými  priateľ  /  ka.  Vie  byť  podnikavý, 
veľkorysý, činorodý, vie zapáliť iných pre svoje ciele, a pritom sa má 
naučiť  byť  pokojný,  trpezlivý  a komunikatívny.  Učí  sa  nadhľadu, 
odpusteniu, pokore pred Bohom, Kráľom Kráľov. Keď to nejde v jednej 
oblasti, vie skúsiť inú, teraz  už poučený / á z chýb, analyzuje situáciu a 
čísla,  z  vystupovania  seba  aj  druhých,  učí  sa  z tímovej  spolupráce. 
Uznáva šport,  ale  učí  sa  ctiť  umenie,  hudbu,  náboženské zmýšľanie, 
alebo  umelecké  remeslá pre zlepšenie, skrášlenie a spestrenie svojho 
života, rodiny i okolia.

Znamenie  Baran  ukazuje  na   symbol  národa,  ľudu  a  jeho 
vnímanie vo svete, vojny, vzbury, novátorstva. 

Biopole  typu  Býk  (element  ZEM): Spoznáva  silu  hmoty 
a vlastnenia majetku. Vie byť pokojný, vyrovnaný, nemajetnícky, učí sa 
pripútavať   k stabilite  Zhora.  Uvedomuje  si  radosti  duálneho  sveta, 
fyzickej Zeme aj duchovných svetov, a učí sa uvedomiť si, že cieľom 
nie je len si užívať.  Učí sa odoprieť si škodlivé jedy – alkohol, cigarety,  
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obľúbené ťažké jedlá. Znáša protirečenia. Nepreháňa to s pedantnosťou, 
dogmatizmom,  s opatrnosťou a nedôverčivosťou, vie byť vytrvalý, ale 
nie bezohľadný. Učí  sa mať nadhľad  k bytu,  domu,  autu, kvetinám, 
zvieratám. Má vkus, zmysel  pre krásu. Vie sa obliekať a  vie poradiť 
v umení  módy,  ale  aj  interiéru,  či  dizajnu.  Uvedomuje  si  pravidlá 
vyváženej  stravy  a dopad  nezdravej  kuchyne  –  hlavne  mastných, 
údených,  vyprážaných  jedál  na  svoje  zdravie.  Učí  sa  byť  nielen 
sebavedomý,  húževnatý,  usilovný,  ale  vie  aj  odpúšťať   a zabúdať 
príkoria. 

Symbol  sa  týka  poľnohospodárstva,  pozemkov,  ekonómie, 
bánk, finančníctva, umenia – sochárstvo, rezbárstvo. 

Biopole  typu  Blíženci  (element  VZDUCH): Predovšetkým 
túži  spoznávať  a viesť  debaty.  Má  postreh,  pružnú  vnímavosť, 
schopnosť pamätať si, ale naopak vie aj zabúdať veci, ktoré si nechce 
pamätať.  Učí  sa  vyhrávať  nad  svojou  vrtkavosťou,  nepokojom, 
povrchnou rozvláčnosťou, aby prevážila praktická stránka života. Učí sa 
spoznávať  taktiež  spirituálne  aspekty  a uvedomuje  si  dôležitosť 
morálky.  Vie komunikovať so známymi  aj neznámymi  ľuďmi,  vie si 
vážiť ľudí a mať k nim úctu. Učí sa mať k informáciám seriózny vzťah, 
ísť do hĺbky, nachádza a kontroluje súvislosti. Je pružný, prispôsobivý, 
otvorený viditeľným aj neviditeľným impulzom a bočí od pesimizmu, 
seba  trýzneniu.  Učí  si  stanoviť  jeden  dôležitý,  hlavný  cieľ,  tomu  sa 
venuje aj dlhodobo a sústreďuje tam energiu bez ohľadu, či sa dosahuje 
úspech.   Vie  byť  zvedavý,  veselý,  vtipný,  zhovorčivý,   rád pomáha. 
Rozmanitosť,  zmenu,  pohyb,  šťastie  vie  stabilizovať  úprimnosťou, 
zásadovosťou,  serióznosťou,  zbožnosťou,  rytmom.  Spoznáva 
zákonitosti prejavu Božej múdrosti a spravodlivosti a teší sa z nich.

Symbol  školstva,  vzdelávania,  médií,  dopravy,  pošty, 
komunikácie, umenie slova.

Biopole  typu  Rak  (element  VODA): Žije  predovšetkým 
citovým životom, blízkymi vzťahmi a rodinou. Pestuje svoj zmysel pre 
rodinu, má schopnosť postarať sa, vychovávať, sponzorovať, pomáhať 
blížnym  v obdobiach  zlých  aj  dobrých.  Učí  sa  nepodliehať  náladám 
a udržať si zdravý a veselý postoj a nadhľad aj voči tým členom rodiny, 
ktorí  sú  bezohľadní  a egoistickí.  Učí  sa  byť   nezávislý  na  pochvale 
a uznaní a sústavne žiť empaticky ku všetkým bytostiam. Má zmysel pre 
tradíciu, ale je otvorený aj na zdieľanie reálnych a pokrokových hľadísk. 
Má schopnosť uvariť, upratať, prebaliť, napiecť, vypočuť... Rozpoznáva 
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starých priateľov ako zlato a nových priateľov ako striebro. Neriskuje 
v oblasti  blízkych  vzťahov,  vie  byť  verný  a  dôverovať,  lebo  nechce 
prísť o vnútorné šťastie, spokojnosť a radosť zo života trvalých hodnôt. 
Jeho dôvera sa opiera o Božie pravidlá pravdy, cnosti, lásky.

Symbol pôrodníc, výchovy v rodine, bývania, vidieka, opozície 
v parlamente.

Biopole  typu  Lev  (element  OHEŇ): Má  radosť  z hry 
a tvorivosti,  nielen v osobnom živote, ale aj v praxi. Vie sa zabaviť a 
tráviť voľný čas, byť srdečný a má dostatok energie, aby rozdával svoju 
srdečnosť,  otvorenosť,  priamosť...  Vie  prezentovať  samého  seba,  má 
sklon  k  prepychu,  ale  učí  sa  získať  skutočne  dôležité  drahocennosti 
spirituality, nepreceňovať svoje schopností a nedbať na mienku druhých 
v službe  Najvyššiemu.  Má  prirodzená  schopnosť  riadiť,  presviedčať 
druhých,  ale  rovnako  dôležito   učí  sa  doťahovať  aj  osobné  činy  do 
realizácie.  Učí  sa  podeliť  o úspech,  slávu a uznanie.  Učí  sa  skutočne 
chcieť  pomáhať  a riešiť, nielen  získavať  postavenie  a prestíž.  Vie 
objektívne skritizovať,  ale  učí  sa  aj  zniesť kritiku  a vyvodiť  správne 
závery. Učí sa viesť dialóg pri závažných rozhodnutiach, neponáhľa sa 
so súdmi, uvedomuje si zákony Náhody, Príťažlivosti, Rastu... Nenechá 
sa ovplyvniť pochlebovaním, protežovaním, samoľúbosťou, uvedomuje 
si  nenahraditeľnú originalitu  a dôstojnosť každého človeka a pomáha 
okoliu nájsť svoju identitu.

Symbol hier, zábavy, detí, spoločnosť, voľný čas, šport.
Biopole  typu  Panna  (element  ZEM):  Žije  pracovitý, 

starostlivý,  skromný,  precízny   život,  kde  všetko  má  svoje  miesto. 
Dôležitú  úlohu  majú  pozorovania,  posudzovania,  analýzy  a učí   sa 
vystríhať  sklonu ku kritizovaniu,  perfekcionizmu,  aby „kvôli  stromu 
neprehliadol  les“.  Vystríha  sa   zlomyseľnosti,  naopak  snaží  sa 
o ústretovosť  a dobrosrdečnosť.  Je  úslužný,  pracovitý,  dôveryhodný, 
málovravný, utiahnutý a sympatie aj antipatie hrajú dôležitú úlohu, ale 
je nad posudzovaním druhých. Je bystrý, chápavý a chce využívať svoje 
klady pre profesný rast. Má perfektný zmysel  pre dôležitosť faktov a 
čísiel,  má  radosť  zo  získavania  odborných  vedomostí,  schopnosť 
diskutovať, ale uvedomuje si, že práca a produkty sú pre pomoc človeku 
a vie podriadiť svoje záujmy Záujmom Najvyššieho, vo forme služby 
blížnemu. Učí sa pri spracovávaní faktov uvažovať nielen racionálne, 
ale aj umelecky, morálne a nábožensky. Učí sa zasmiať, urobiť si srandu 
sám zo seba. Učí sa optimistickému videniu sveta a snaží sa udržiavať 
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stále dobrú náladu v každej situácii. Uvedomuje si dôležitosť intuície a 
fantázie,  ktoré  prinášajú  nové  podnety,  nápady  a akceptuje  tieto 
progresívne impulzy,  napriek tomu,  že sa musí  upraviť staré,  dakedy 
hĺbkovo premeniť a budovať nový, krajší poriadok.

Symbol  administratívy,  zdravotníctva,  odborného  vzdelania, 
remeselníckej a živnostenskej oblasti, priemyselných závodov, armády.

Biopole typu Váhy (element VZDUCH): Žije pre spoluprácu, 
má  talent  pre  diplomaciu  a dohody,  ale  aj  vnútornú  a vonkajšiu 
harmóniu.  Je nezištný,  milý,  obetavý a neočakáva odmenu.  Prejavuje 
sociálne cítenie,  takže peniaze pre neho neznamenajú veľa.   Vie byť  
sprostredkovateľ  a vidieť  problémy  z rôznych  hľadísk.  Zmyslom  pre 
harmóniu učí sa vytrvať vo svojom praktickom úsilí aj dlhšie obdobia 
v rôznych  sťažených  podmienkach.  Dáva  prednosť  kráse,  umeniu, 
estetike  a dáva si pozor na prisilné pôsobenie zmyslových zážitkov. Učí 
sa znášať samotu, rýchlo nadväzuje kontakty, je elegantný, graciózny, 
šarmantný.   Má  zmysel  pre  rovnováhu,  ale  učí  sa  aj  schopnostiam 
chápať technické, náboženské, životné kombinácie. Vie žiť naozaj vo 
vernom,  starostlivom,  harmonickom  partnerstve.  Vie  zabúdať  na 
nepríjemné  veci.   Zverené úlohy,  najradšej  pestré  a naplnené krásou, 
plní ľahko a elegantne. Učí sa pracovať s rozpormi a argumentáciou ako 
formami  rastu  ku  vyššej  harmónii  a  rád  šíri  okolo  seba  pokoj 
a harmóniu. 
    Symbol zmlúv, zahraničných vzťahov, módy, umenia herectva, filmu.

Biopole typu Škorpión (element VODA): Miluje pátranie po 
skrytých  veciach  a rád  premáha  prekážky.  Je  človek  utajenej  vôle, 
energie, až zaťatosti.  Je tvrdohlavý, neústupný, učí sa  však vystríhať 
prudkosti  a  hnevu,  aby  nevzbudzoval  strach  a  neohrozil  si  hnevom 
zdravie. Vie rozpoznať, kto znesie pravdu, inak radšej mlčí. Vidí, ako je 
možné ovládať druhých ľudí a manipulovať nimi, ale nezneužíva toto 
poznanie,  ale  usiluje  o vnútornú  harmóniu.  Obľubuje  nebezpečné, 
tajuplné,  problémové  situácie,  veci,  postupy.  Uvedomuje  si,  že môže 
byť  dobrotivý,  ochotný  pomáhať  a prináša  mu  to  veľmi  dobrý  pocit 
spokojnosti  a radosti.  Je ctižiadostivý, ale aj  tajnostkársky,  vie ísť do 
problémových,  ťažkých situácií,  v ktorých vie  nachádzať neobyčajné, 
racionálne  aj  iracionálne  riešenia.  Učí  sa  ich  však  riešiť  nielen 
egoisticky, ale aj prospešne pre druhých, nielen účelovo, ale aj krásne, 
nielen racionálne, ale aj zbožne. Uvedomuje si svoju originalitu a učí sa 
dávať ju plne do služieb Bohu. Učí sa diverzifikovať svoje právomoci, 
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aby neohrozil  aktivity tímu a cieľ. Učí sa podeliť o úspech, uznanie, 
ohodnotenie,  ale  aj  robiť  nezištne.  Vie,  že  naozaj  dôležité  veci  sú 
viditeľné len srdcom.

Symbol polície, tajných služieb, financie so zahraničím, chémia, 
sexualita, tajné spoločnosti.

Biopole typu Strelec (element OHEŇ):  Miluje cestovanie, rád 
pestuje ideály,  rád filozofuje. Miluje prírodu, zvieratá, slobodu, ale aj 
pokoj  a pohodlie.  Vie  byť  optimista,  ktorého  vízie  vychádzajú 
z hlbokého chápania prírody,  spoločnosti  a sveta.   Rád športuje a rád 
chodí  na  túry.   Je  mierumilovný,  ohľaduplný,  ústupčivý, 
priamy, čestný, učí sa byť rozhodný a spravodlivý v mene svojho ideálu. 
Má rád tradície, starožitnosti,  krásu a harmóniu.  Má vysoko vyvinutý 
zmysel pre spravodlivosť, takže potrebuje obhajovať správne a morálne 
stanoviská. Má dar predvídavosti a optimizmu.  Vie pracovať v styku so 
zahraničím, obchodnej, politickej, i v právnej oblasti. Učí sa byť odolný, 
húževnatý. Vie  si  správne  odpočinúť,  najlepšie  v prírode   obklopený 
zeleňou.  Učí  sa  dobre  dýchať,  keďže  bežný  človek  dýcha  len  na 
desatinu svojich pľúc.  Je opatrný v súdoch a vystríha sa kritike, alebo 
uťahovaniu z druhých.  Učí sa mať radosť  z domácich prác a z chovu 
zvierat, má radosť zo zberateľstva všakového druhu.

Symbol  justície,  náboženstva,  cirkvi.   Vyššie  vzdelávanie, 
filozofia, zahraničný obchod, ochrana prírody.

Biopole typu Kozorožec (element ZEM): Žije predovšetkým 
pre  prácu,  presadzuje  sa  autoritou,  usmerňovaním,  pokynmi.  Túži 
uplatniť  sa  v práci.  Je  ctižiadostivý,  disciplinovaný,  učí  sa  byť 
prístupný,  tolerantný,   prijímať  zodpovednosť,  ale  zriekať  sa 
manipulácie.   Uvedomuje  si  prekážky,  ťažkosti  a nebezpečenstvá 
a napriek tomu stále postupuje vpred ohľaduplne, čestne a s úsmevom. 
Uvedomuje si, že život je sústavný boj a výzva k prekonávaniu týchto 
prekážok, takže vo vnútri sa učí pokoju a prosí Prozreteľnosť o možnosť 
splniť zverené povinnosti  tak,  aby neublížil  sebe ani  druhým.  Učí  sa 
odľahčovať svoj vážny postoj k životu a k rozumu a k práci pripája aj 
zbožnosť,  radosť,  vtip  a humor.  Práca  a námaha  v mladosti, 
cieľavedomosť,  vytrvalosť  prináša  v druhej  polovici  života  naplnenie 
snov  a učí  sa   byť  na  svoje  okolie  tolerantný  a empatický.  Učí  sa 
múdrosť  spájať  s krásou,  súladom,  radosťou  a ústretovosťou. 
Húževnatosť,  dôkladnosť,  svedomitosť,  korektnosť,  dodržiavanie 
predpisov sú schodíky k ustanoveniu panovania lásky a priateľstva na 
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Zemi. Učí sa oceniť krásu a radosť zo života aj nepatrnými veci – vôňou 
kvetu, obľúbenou pesničkou, priateľmi,   predovšetkým rodinou. Učí sa 
mať pestrú, pravidelnú, zdravú stravu, rytmický spánok od 22.hodiny. 
Vie, že najlepší liek proti pesimizmu a depresii je pravidelná modlitba, 
meditácia a pestovanie zbožnosti a obklopuje sa hudbou a krásou.

Symbol  hlavy  štátu,  vláda,  organizačné  a riadiace  štruktúry, 
kariéra, dlhodobá vytrvalosť, stabilita, chladná vôľa, osamelosť, skúšky 
a krízy, boj o moc, spomalenie života, smrť.

Biopole  typu  Vodnár  (element  VZDUCH): Je  človek,  pre 
ktorého  budúcnosť  je  dnes.  Žije  priateľstvami,   nezávislosťou.  Je 
fantasta,  má  živý mentálny svet  povznesený nad bežnú všednosť.  Je 
originálny,  pritom neustále v kontakte s mnohými  ľuďmi a ochotnými 
priateľmi.  Je  nielen  citlivý,  ale  aj  vedychtivý,  s originálnou  logikou 
a kombinačnými schopnosťami. Vie byť dobrý organizátor, spoločensky 
a prakticky  založený,  ktorý  sa  má  naučiť  zdržanlivosti,  tolerancii 
a jemnej  diplomacii.  Rád  sa  zaujíma  o nevšedné  úkazy,  je  otvorený 
moderným trendom vedy,  techniky,  medicíny,  hraničným disciplínam. 
Zaujíma  sa  o závažné  problémy  ľudstva,  vie  sa  postaviť  nad  ilúzie, 
sentimentalitu a potrebuje mať vlastný svetonázorový systém. Často sa 
pýta: je tento lokálny / širší  systém pravdivý, plnokrvný a dostatočne 
„švihnutý“,  aby  bol  reálny?  Možno  nie  všetky  tradičné  systémy  sú 
nefunkčné a netreba stále vo všetkom meniť osvedčené postupy. Učí sa 
priateľsky diskutovať o nových cestách a nájsť fakty,  kritéria, dôkazy, 
alebo  príklady...  Mnohí  ľudia  sa  od  neho  môžu  učiť  inšpirácii, 
tvorivosti,  originalite.  Učí  sa  nerobiť  show,  divadielka,  ale  pomáhať 
svojou  originalitou  riešiť  skutočné  problémy,  riešiť  ich  systémovo, 
dôsledne a výhľadovo v zhode so zákonmi Kozmu.

Symbol  „dolného“  parlamentu,  miestnej  a krajskej  štátnej 
správy,  nové  prístupy,  revolucionár  v sociálnej  spriaznenosti  / 
výlučnosti mimo tradície, sloboda mimo realitu, urýchlenie budúcnosti.

Biopole typu Ryba (element VODA): Rád pomáha a nepozerá 
na seba, je idealista, charizmatik a hlboko v srdci je umelec. Učí sa, že 
dobročinnosť, citlivosť, veľké vedomosti a vnútorná sila sú v terajšom 
svete  spojené  s nepochopením,  ale  nevyhnutné  pre  záchranu  Života 
civilizácie.  Učí   sa  presadiť  veľký  idealizmus,  pomoc  druhým, 
dôverčivosť bez ostrých lakťov a tvrdej manipulácie. Chce vnášať do 
svojho života a do života svojich blížnych viac lásky, krásy, nezištnej 
dobroty,  poézie.  Má  schopnosť  presviedčať  a má  dobré  herecké 
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predpoklady. Vie využiť svoje vzácne dary a šíriť okolo seba neskalenú 
nádej, radosť a šťastie. Učí  sa byť opatrný v šťastí, v láske, v blahobyte, 
keď  sú  také  pomíjavé.  Ide  za  hranice  dočasnosti  a usiluje  o trvalé 
hodnoty, kde hrdza neničí. Učí sa radovať zo života, ktorý je intuitívny, 
ale má byť aj vôľový, praktický a činorodý. Vie, že šťastie aj nešťastie 
sa rodí z vnútra a záleží len od očakávania, modlitby a meditácie, aby sa 
život naplnil.  Využíva intuíciu a um,  vizualizuje plány,  bdie. Vie byť 
svojou  spiritualitou,  jemnosťou,  ľudskosťou  utešiteľom  aj  radcom 
priateľom,  susedom,  spolupracovníkom.  Vie,  že  bolesť  patrí  ku 
klíčiacemu  rastu, učí  sa  očakávať  svetlo  a pomoc  anjelov,  zladiť 
vonkajší život s vnútorným.

Symbol  väzníc,  nemocníc,  rôznych  uzavretých  ústavov, 
kláštory, tajné spoločnosti. 

Pre mnohých ľudí (cca 25-30%) vyššie uvedené popisy platia 
len  čiastočne.  Bežné  znamenia  platia  totiž  ako  slnečné  znamenia 
a popisujú predovšetkým dozvuky minulej  inkarnácie.  V tomto  živote 
už  človek  plní  nové  úlohy,  ktoré  sú  dané  citlivým  bodom 
(Ascendentom) v čase zrodu človeka na horizonte ekliptiky. 

Stručne  zmienime  charakteristiky  planét:  Planéta  Merkúr – 
neutrálny princíp. Inteligencia, vzťahy,  vzdelávanie, poznanie,  noviny 
a informačné  média,  knihy,  komunikácia,  krátke  cesty,  dopravné 
prostriedky. Nervová sústava, pľúca, ruky. Dýchanie.

Planéta  Venuša –  pasívny  princíp.  Láska,  družnosť,  krása, 
pôžitok,  móda  a  umenie  všeobecne,  rovnováha,  zmluvy.  Ľadviny, 
ženské gonády, hrdlo, žľazy.

Planéta  Mars –  pozitívny,  aktívny  princíp.   Súperenie,  boj, 
zbrane,  priemysel,  násilie,  brutalita,  výbuchy,  riskovanie,  odvaha, 
praktický rozum, egoizmus. Hlava, oči, svaly. 

Planéta  Saturn –  pozitívny  princíp.  Čas,  opatrnosť, 
zdržiavanie, veda, administratíva, ťažoba, striedmosť, hlbšie myslenie, 
vytrvalosť, osudovosť, nepriatelia, väzenie, staroba. Kosti, kĺby, koža.

Planéta  Jupiter –  pozitívny  princíp.  Spravodlivosť,  zrelosť, 
náboženstvo, pocty,  zákon, úspech,  bohatstvo, veľkodušnosť, oslavy. 
Buržoázia. Pečeň, stehná, krv. 

Slnko – pozitívny princíp. Jas, pravda, sila viery a lásky, čistota 
srdca.  Božia  sila  zrkadliaca  sa  v svetle  a v tvorivosti,  práci 
a organizovaní podľa Božích zákonov. Srdce, chrbtica. 
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Mesiac –  premenlivý  pasívny  princíp.  Rodina,  verejnosť, 
poľnohospodárstvo,  popularita,  tajomstvo.  Materializácia.  Začiatok 
a koniec vecí. Žalúdok a trávenie.

Ostatné  planéty  Urán,  Neptún,  Pluto...  nemajú  podľa  pani 
Vayovej výraznejší vplyv.

Človek  na  svojej  inkarnačnej  púti  si  má  osvojiť  a  prežiť 
vlastnosti všetkých 12 znamení. Čistý Býk napríklad vôbec nemusí mať 
v tomto  živote  charakteristiky  svojho  znamenia,  pretože  už  v tejto 
inkarnácii  rieši  nové úlohy a inkarnuje sa  ako Býk pre  hlbšie zažitie 
Boha v matérii  napríklad cez umenie,  hudbu, maliarstvo alebo hlboký 
manželský vzťah. Pri hlbšom rozbore a kombináciách je dôležité vedieť, 
že zlo neexistuje. Zlo je len pokazené dobro, ktoré sa vývojom postupne 
mení na svoju pravdivú podstatu dobra.

Keďže  dnešnú  astrológiu  je  potrebné  očistiť  od  mnohého 
balastu,  aj  v tejto  oblasti  sa  odporúča  urobiť  seriózny  výskum, 
systematické  prehodnocovanie,  štatistické  vyhodnocovanie  podložené 
väzbovými  pozorovaniami opierajúcimi sa o podrobnú znalosť osoby 
z pohľadu  psychológie,  fyziológie,  sociológie,  pedagogiky,  medicíny 
a mnohých  hraničných  oblastí  vedy  (biofyzika,  astromedicína, 
biochémia,  dynamika  vývoja  života...).  Spoločnosť  tak  môže  včas 
objaviť  napríklad géniov,  ktorí  obci,  podnikom,  regiónom aj  ľudstvu 
môžu priniesť veľký úžitok. 

Zjavenie svätého Jána je plné symbolov,  ktoré ešte po dvoch 
tisícročiach nie sú dekódované a v bežnom živote používané! Veda – 
biofyzika, medicína, psychiatria a náboženstvo sa musia spojiť, otvoriť 
inšpirácii a intuícii krásy Stvorenia, aby tieto pre človeka také dôležité 
symboly a pravdy vysvetlilo, prebádalo... A zistilo súvislosti napríklad 
s prejavmi  chorôb,  alebo niektorých prejavov posilnenia  psychického 
a sociálneho zdravia človeka. 

Keď  hovoríme  o nebeskom  zlate,  opäť  si  všimnite,  že  na 
začiatku Jánovho Zjavenia tajomná postava má hruď opásanú zlatým 
pásom, pri sebe má sedem zlatých svietnikov, v pravej ruke má sedem 
zlatých hviezd...  a hneď je  tu  aj  nápoveda – hviezdy sú anjeli  cirkví 
a sviece  označujú  samotné  cirkvi,  ktoré  súvisia  s  oblasťou siedmych 
čakier, ale aj dimenzií v človeku.  „Odkaz“ siedmym cirkvám je práca s 
týmito  siedmymi  energetickými  centrami  pozorovaním,  meditáciou, 
vizualizáciou, analýzami, modlitbami...
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Podobný symbolický odkaz „zlatých“ 
cvičení  môžete  vidieť  veľmi  detailne 
na obraze  Panny Márie Guadalupskej, 
keď spojíte zlaté hviezdy na jej plášti. 
Tieto centrá opäť ukazujú na dôležité 
vibračné  zóny,  ktoré  má  opatrne 
a s pokorou  „zobudiť“  veriaci  človek 
pri  budovaní  takzvaného „nebeského, 
svetelného tela“. Aj v tomto prípade sa 
pracuje  predovšetkým  so  srdcovým 
centrom,  svätyňou  najsvätejšieho, 
sídlom duchovnej duše, ale z prepojení 
hviezd  sú  to  taktiež   centrá 
v krku, v hlave, v trupe. 

Vedecké bádanie má byť, ako všetko týkajúce sa Božieho diela, 
posvätné a nezneužívané pre nízke, egoistické ciele. Ľudstvo sa až dnes 
v treťom  tisícročí  dostáva  do  fázy,  kedy  má  dostatočne  jemné 
prístrojové  vybavenie,  aby  dalo  napríklad  obrazom  siedmych  sviec, 
siedmych hviezd ich skutočný biofyzikálny význam, ktorý podľa autora 
súvisí práve s mikro červými dierami – energetickými prepojeniami na 
vedľajšie dimenzie Zeme pre rôzne úrovne tiel (materiálne, energeticky 
vitálne, pocitové, mentálne vibračné telá). 

V závere kapitoly si ozrejmime symboly červých dier v Biblii, 
ktoré  sa  ukazujú  na  viacerých  miestach,  predovšetkým  v Zjavení 
svätého Jána ako symboly trúb a kalichov. Oba tieto útvary zodpovedajú 
trojdimenzionálne modelovaným červým dieram, tak ako ich vypočíta 
a na  plotteri  (kresliace  zariadenie  počítača)  alebo  tlačiarni  vykreslí 
podľa zložitých výpočtov počítač.  Červiu dieru tvoria dva proti  sebe 
orientované  prepojené  „lieviky“.  Čašu  –  nízky, širší  kalich  možno 
spájať s prepojením na nižšie dimenzie s nízkymi vibráciami. Trúby – 
štíhle a dlhé útvary zas zodpovedajú  prepojeniu s vyššími dimenziami s 
vyššími vibráciami.

Biblia  je  plná  mnohých  zakódovaných symbolov,  ktoré  treba 
hľadať, dekódovať a uvedomiť si ich význam pre praktický život. 
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Hradné múry Nového Jeruzalema  sú postavené
z jaspisu a mesto je čisté zlato ako čisté sklo...

Dvanásť brán je z dvanástich perál, každá brána z jednej 
perly. Námestie mesta čisté zlato ako priezračné sklo.

Zj 21, 18,21
                                                              
1.2 Význam farieb, liečenie slnkom

Farby  okolo  človeka,  podobne  ako  hudobné 
tóny,  vedia  vytvoriť  harmóniu  a krásu  života, 
ktoré  každý  človek  potrebuje  pre  šťastný, 
spokojný  a  zdravý  život.  Pravdaže,  zlá  farba 
podobne  ako  zvuk,  akord,  alebo  deštruktívna 
vibrácia  môže  spôsobiť  aj  opak  –  negatívne, 
chorobné  vibrácie.  Preto  nie  je  jedno,  akými 
farbami  si  vymaľujete  byt,  aké máte  závesy a 
koberce, alebo ako sa vymaľujú rôzne sociálne 
inštitúcie  –  nemocnice,  reštaurácie,  alebo 

väzenia, alebo do akých farieb sa obliekate. 
Aj  keď dnešný človek nie  je  jasnovidný,  na  základe  Zákona 

príťažlivosti môže usúdiť na auru človeka, podľa oblečenia, do ktorého 
sa oblieka,  pretože tieto odzrkadľujú vibrácie jeho osobného biopola. 
Taktiež v bežnom stretávaní sa s ľuďmi si môžete utvoriť názor na ženu 
podľa  farby  jej  nechtov,  alebo  voľbe  módnych  doplnkov.  Nie  je 
náhodou, že umenie primitívnych národov najviac využíva červenú, žltú 
a čiernu farbu.

Každá myšlienka,  každý cit,  každý čin je oblečený do určitej 
farby  ako  energetických  šiat.  Farby  pôsobia  na  úrovni   vedomia 
i podvedomia.  Farebné testy u detí  ukazujú,  že ich pozornosť najskôr 
priťahuje červená farba až neskôr modrá. Mnoho ľudí neznáša fialovú 
farbu, iní ju zasa milujú... Farby, ktoré milujete, zrkadlia váš vnútorný 
mentálny a psychický svet, podstatu vášho bytia.

Je dôležité vedieť, že malé dieťa  približne do 2 -3 rokov vníma 
farby  komplementárne,  takže  dievčenskú  rúžovú  vnímajú  deti   ako 
zelenkavú, zatiaľ čo „chlapčenskú modrú“ deti vidia ako žltú. Postupne 
s vývojom  mozgu  a očí  dieťa  získava  iný  stupeň  zrelosti  a zrak  sa 
„ustaľuje“.  Dieťa má istú dobu zmätok  vo farbách, čo väčšine rodičov 
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unikne.  Láskavá  trpezlivosť, starostlivosť  a sústavná  komunikácia 
s rodičmi a súrodencami samozrejme toto prechodové obdobie vnímania 
farieb „normálnymi očami dospelákov“ stabilizuje. 

Farba aury – biopola človeka - odráža jeho zdravotný, mentálny 
a psychický stav. Človek sa má starať o svoje biopole, ktoré je v jazyku 
Nového zákona nazývané „olejom do lampy“. Obzvlášť dnes, v období 
prudkých osobných, informačných a sociálnych zmien, má byť človek 
veľmi  opatrný  a mal  by vedieť   chrániť  si  svoje  biopole  a to  nielen 
kvantitu, ale aj kvalitu.

V ďalšom  si  uvedieme   význam  farieb  podľa  majstra  Petra 
Danova,  ktorý  sa  oblasti  farieb  venoval  v desiatkach  svojich 
prednáškach. 

Podobne ako sa človek venuje hygiene tela, podobne by sa mal 
venovať  aj  pravidelnému  pestovaniu  svojho  energetického  systému, 
 systematickej  ochrane  biopola,  dobrou  vyváženou  stravou,  pitným 
režimom,  dobrým  spánkom,  ale  aj  kontrolou  mysle  a reči.   Pre 
presvetlenie  svojho  biopola  je  dôležité  taktiež  pestovať  zbožnosť, 
radostnosť,  poznávanie  a kontempláciu  inšpirovanými  dielami,  ale 
hlavne modlitbu a meditáciu. 

Majster Danov hovorí, že choroby vznikajú z nedostatku svetla 
v organizme a každú chorobu je možné liečiť primeraným svetlom, jeho 
vyváženým prijímaním a zažitím. Je mnoho spôsobov, ako sa vyliečiť, 
ale liečba farebnými lúčmi je nielen účinná, ale aj najlacnejšia. Nie je 
dôležitá farba, ale predovšetkým vnútorná sila – energia týchto farieb, 
ktorú  sa  má  človek naučiť  vnímať,  precítiť   a stálym precvičovaním 
vizualizovať. To sa dosahuje predovšetkým spojením sa so samotným 
Svetlom,  vyladením  sa  na  Jeho  energie.  Pravdaže  si  to  vyžaduje  aj 
určitý tréning, aby si tieto zručnosti človek osvojil.

Správne  rozvinutý  človek  sa  prejavuje  vyžarovaním  bieleho, 
radostného  svetla.  Modrá  a žltá  farba  inteligencie  sa  má  zosúladiť 
s rúžovou farbou lásky, bielou a zelenou farbou vôle a fialovou farbou 
zrkadliacou energiu  ducha.

Farbou  dobra  je  biela,  ktorá  plne  odráža  svetlo.  Je  farbou 
zdravia  a šľachetnosti.  Naopak zlo  –  čierna  farba -  neodráža  svetlo 
vôbec a spôsobuje ohraničenie. Chorí ľudia by mali nosiť biele šaty, ale 
neskôr  po  spevnení  zdravia,  vedieť  ich  obmieňať,  pretože  farby 
spôsobujú pohyb, život. 

Biela farba ide z Nebies, ostatné farby sú z prírody. Ale čierna 
farba by sa nemala podceňovať. Je základnou farbou každého dobrého 
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maliara  –  umelca,  ktorý  chce  vyjadriť  širokú  škálu  pocitov.  Taktiež 
poľnohospodári vám povedia, že čiernozem je zdrojom bohatej úrody. 

Každá farba nie je len obyčajná časť vyžarovania spektra svetla. 
Vyjadruje kozmickú kvalitu a vibračnú silu informácie.  Ako pracovať 
so silami farieb ?  Odporúča sa cvičiť každé ráno. Farbu si predstavte 
ako vodopád – záplavu, sprchu drobučkých živých iskričiek, v ktorom 
spočívate a ktoré oblievajú nielen povrch tela, ale prenikajú do každej, 
aj najmenšej bunky tela. Predstavujte si, že pri dotyku s  bunkami sa 
tieto  rozžiaria,  nabijú  a svietia  týmto  svetlom.  Účinok  zosilníte 
spievaním príslušného tónu. 

Dôležité  je  pracovať  s  presným  odtieňom  farby,  ktorý  si 
najlepšie  osvojíte  pozorovaním  optického,  skleneného,  brúseného 
hranolu, alebo  CD  platne  na  strane  drážok  s nahrávkou.  Pre  každú 
vlastnosť,  alebo  chorobu  je  dôležitý  čas  a  doba  cvičenia,  pritom 
rozhodujú sekundy. 

Každá farba je súčasne aj pôda, do ktorej môžete sadiť cnosti 
potrebné pre zlepšovanie kvality života.

ČERVENÁ farba (tón DO- utorok) – Duch Života  -  je farbou 
radosti,  života,  odvahy,  lásky  všetkých  bytostí.  Vyjadruje  aktivitu, 
dynamiku,  silu,  ale  aj  čistotu.  Pre  aktivizáciu  činorodosti  použite 
tmavšiu červenú farbu, energiu tepla. 

Pozor však na odtiene, pretože získať môžete ako energiu, tak aj 
vlahu – ktorá je spojená s nízkymi myšlienkami, alebo nervozitou. Príliš 
veľa  pôsobenia   „ťažkej“  červenej  farby  spôsobuje  hnevlivosť, 
výbušnosť a slabosť. Tmavočervená farba by sa mala zmeniť na ružovú 
alebo modrú. 

Pri  aktivizácii  žiarivej  červenej  farby  opierajúcej  sa  o Lásku 
a oddanosť, vyspelý človek v prepojení na Slnko buduje nesmrteľnosť. 

Vo svojom nízkom prejave a v temnej forme sa červeno-čierna 
farba spája s hnevom, rozmýšľaním o násilí a zbraniach, alebo aj naopak 
pozeraním  násilníckych  filmov  a scén  sa  v biopoli  človeka  generuje 
takáto temná červená farba. Afirmácia – prijímam život.

ORANŽOVÁ farba (tón RE- nedeľa) – Duch Svätosti – je farbou 
zdravia, vôle k dokonalosti. Vyjadruje zdravie, silu, vitalitu, zmierenie, 
ale  aj  pokoru.  Uvádza   sily  života  do  rovnováhy.  Napomáha 
samostatnosti a slobodnému rozmýšľaniu. Môžete ju použiť na liečenie 
hrdla, alebo aj harmonizácie štítnej žľazy, vo forme bielo – oranžovej 
žiarivej farby.  Špinavá oranžová farba oživuje egoizmus. Afirmácia – 
prijímam svoju  individualitu. 
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ŽLTÁ –  ZLATÁ farba (tón MI- streda) – Duch Múdrosti  – je 
farbou  vzdelávania,  štúdia,  meditácie,  myslenia,  prezieravosti 
a múdrosti. Túto farbu uvoľňujeme navonok do okolia pri pozitívnom 
a pokrokovom  myslení.  Vyjadruje  progres,  múdrosť  a poznanie, 
posilňovanie mozgu. 

Intelektuálna práca s hudbou spôsobuje zlato – žlté zafarbenie 
aury.  Príliš  veľa  žltej,  a teda  prílišné  zameranie  na  rozumový  život, 
vysušuje podstatu biopola človeka. 

Tu je výstraha pre žiakov a študentov, ale aj intelektuálov, ktorí 
si  prílišnou  jednostrannosťou,  prehnaným  štúdiom  bez  aktívneho 
odpočinku, môžu veľmi ublížiť. Tu môžeme vidieť aj jednu z príčin tzv. 
vyhorenia  osobnosti,  keď  sa  nekontrolovaná  myseľ  dostáva  do 
„uzavretej slučky“. Nečistá žltá farba vyvoláva bolestivé stavy. 

Afirmácia – upevňujem si svoju myseľ, pamäť, výrečnosť.
ZELENÁ farba (tón FA- pondelok, zelená, i žltozelená) – Duch 

Večnosti, vývoja – je farbou rastu, sviežosti, vzrastu, tvorivosti, rozvoja 
a bohatstva  na  všetkých  úrovniach.  Odporúča  sa  vizualizáciu  obrátiť 
dovnútra. Vyjadruje večnú mladosť a hojnosť. 

Žiarivá  zelená  farba,  ktorú  dostanete  napríklad  nasvietením 
čajovej  sviečky na  CD disk,  vyladená  na myšlienky   dobroprajnosti, 
žičlivosti, je základným predpokladom pre úspech v osobnom živote aj 
v práci. Posilňuje sa nervový systém, ale podporuje sa taktiež energia 
osobného biopola. 

Myšlienky a city egoizmu a lakomstva spôsobia temnú zelenú 
farbu, ktorá má za následok pocit úbohosti, depresie a chudoby. 

Príliš veľa špinavej zelenej farby vedie k fyzickej a mentálnej 
suchosti, ako každá jednostrannosť. 

Afirmácia – rastiem a som silnejším.
SVETLÁ MODRÁ farba (tón SOL- štvrtok) – vylaďuje vibráciu 

biopola  na Ducha Pravdy,  je  to  farba povznesenej  nálady,  rozšírenia 
citov,  ušľachtilých  citov,  zbožnosti,  mieru,  vďačnosti,  hudby. 
Ukľudňuje  nervy,  neurasténiu,  lieči  pľúca  a oči.  Vyjadruje  mier 
a pravdu. Pri cvičení je vhodné pripomínať si nebo, výšky vysoko nad 
horami.

Touto  farbou  je  možné  liečiť  nedostatok  náboženskej  vieru, 
alebo aj všeobecne podporovať pocit stability.  Svetlá modrá je farbou 
svetla cnosti. V malom množstve a nečistej farbe spôsobuje nestálosť.

Afirmácia – upevňujem sa v srdci.
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INDIGOVÁ MODRÁ farba (tón LA- piatok,  modrá  i  rúžová)  – 
Duch sily a Duch kráľovský. Má všetky kvality svetlo modrej farby, ale 
intenzívnejším prejavom na vyššom stupni. Asociuje vďačnosť všetkým 
živým  bytostiam  Zeme  i Kozmu.  Pri  cvičení  je  možné  ju  spájať 
s predstavou údolia životodarnej energie.

Indigová farba spojená s rúžovou farbou čistí krv, dáva životnú 
radosť, krásnu tvár.

FIALOVÁ  farba (tón SI- sobota, fialová i čierna) – Duch Božej 
všemohúcnosti,  duchovnej  lásky.  Je  to  farba  jemnosti,  vôle,  moci, 
vznešenosti, zmierenia, pokory, ochrany a inšpirácie. Vyjadruje silu. 

Príliš  veľa  fialovej  farby  spôsobuje  sklon  k manipulácii  a 
ovládaniu  druhých.  Nečistá  fialová  farba  súvisí  s nečestnosťou  a 
zbabelosťou.  Afirmácia – stávam sa silným a mocným

Nad všetkými farbami je BIELA FARBA AKO ŽIARIVÉ, ŽERAVÉ, 
ZHUSTENÉ SVETLO.  Vedie  ku  chápaniu  Božej  Lásky  a ostatných 
svetov.

ČIERNA farba je symbolom oddychu, neprítomnosti, uvoľnenia. 
Chorobu niektorého orgánu vyliečite presúvaním ružovej a žltej 

farby  cez  mozog  a chorý  orgán.  Zaktivovaním čiernej  farby  vyspelý 
človek  spustí  prameň  blahodarnej,  životodarnej  tekutiny.  Pre 
nevedomého  človeka  čierna  farba  spúšťa  ignoranciu,  trúchlivosť, 
depresie, osamelosť až izolovanosť. Čiernu farbu musí človek premeniť 
na červenú,  inak ho energeticky aj vibračne obmedzuje a znižuje silu 
ducha.

Ako je možné farby použiť pre liečenie niektorých problémov 
a chorôb? Energetické bloky je možné rozpustiť vnútornou „sprchou“ 
prechodmi  modrých  a žltých  lúčov svetla  v odtieňoch viditeľných na 
CD platni, alebo brúseného, skleneného, optického hranolu.

Zdravie prichádza zo svetla, sila však ide od Boha, Hospodina. 
Strach je  možné  vyliečiť  žltou farbou,  hnev je možné  liečiť rúžovou 
farbou. 

Chudokrvný človek sa má otvárať červenej farbe, nosiť červené 
šaty, prípadne módne doplnky a táto farba tiež pomáha čistiť pleť. Pre 
liečenie kašľania sa presvetľujú pľúca a hrdlo prechodom oranžových, 
modrých a zelených lúčov.

Ľudia  trúchliví  a  bez  optimizmu  majú  pracovať  s modrým 
svetlom.  Obráťte  sa  čo  najčastejšie  k pobytu  v prírode,  často  sa 
prechádzajte po horách,  po lesoch,  lúkach a detailne vnímajte  okolité 
prostredie a harmóniu prírody. 
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Najkrajšie  farby  môžu  ľudia  nájsť  na  rastlinách,  predstavujú 
najväčšiu galériu umenia. Odporúča sa pestovanie kvetov usporiadaných 
vedľa  seba  do  farby dúhy.  Pôsobia  liečivo,  harmonicky na  všetkých 
úrovniach života človeka. 

Božia láska, keď sa dotkne človeka, prináša svetlé, silné a čisté 
telo, radosť – silu – teplo. Požehnanie sa dotýka ako fyzického tela, tak 
aj jemnejších tiel a celého životného štýlu, ktorý sa stáva presvetlený, 
radostný, šťastný, zasahujúci celé farebné spektrum čakier a cez temnú 
oblasť prenikajúci  do vyššieho,  jemnejšieho spektra priemetu  vyšších 
dimenzií do bytia človeka.

Strach vzniká z nižšieho rozumu, jednostranne orientovaného na 
hmotné  veci.  Proti  strachu  používajte  oranžovú  farbu  napríklad 
asimiláciou  oranžových  lúčov  slnka  počas  dňa  a zmeňte  spôsob 
štruktúry tém myslenia. Strach je symptómom slabej vôle a dôsledkom 
chýbajúcej sily,  absentujúcej úprimnej zbožnosti. Kedysi  boli strach a 
nedôvera   potrebné  ako  súčasť  prežitia,  dnes  sa  stal  nenormálny 
a zvrátený.  Spája  sa  so   životným  štýlom  pudového  zvieraťa, 
ignorujúcej personality. 

Na zlepšenie pamäte majster Danov odporúča  obliekať sa do 
bieleho, na zlepšenie zabúdania však odporúča použiť čierne oblečenie. 
Nepokojní, nervózni ľudia majú nosiť občas čierne veci, napr.  čierny 
klobúk, alebo čiapku. Každá farba má účinok, ktorý môžu ľudia vedome 
využívať.  Zelená  farba  je  materialistická,  červená  farbou  aktivity, 
oranžová je farbou extrémneho individualizmu. Pre súčasný vývoj ľudí 
sú adekvátnymi  vyvažujúcimi farbami šiat,  prípadne doplnkov, svetlo 
modrá a svetlo žltá farba, ktoré upokojujú nervový systém.

Svetlomodrá,  zelená  a svetložltá  farba  ukľudňujú  nervovú 
sústavu,  avšak  z vyššie  uvedeného  má  byť  všetko  užívané  s mierou 
a vyvážene. Pri každej aplikácii liečebných a harmonizujúcich postupov 
sa  má  človek  vždy  obracať  dovnútra  s prosbou  o Vyššie  vedenie, 
požehnanie a pomoc.  

Priame prepojenie farieb a svetla je evidentné. Málo ľudí však 
vie o liečivých účinkoch slnečného svetla, ktoré ľudia môžu používať 
nielen  ako  dôležitý  faktor  metabolizmu  pre  tvorbu  vitamínu  D 
a prevencie mnohých civilizačných chorôb, ale aj jeho hlboký vibračný, 
harmonizačný  účinok  na  jemnejšie  telá  človeka.  Vďaka  poznatkom 
majstra  P.  Danova  si  uveďme  aspoň  niekoľko  dôležitých  pravidiel. 
Predovšetkým  je  vhodné  využívať  najsilnejší,  širokopásmový, 
ozdravujúci účinok slnečných lúčov v jarnom období  od 22.marca do 
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22.júna.  Sila  slnka  je  evidentná  a využiteľná  aj  v letnom období.  Na 
jeseň a v zime sa tento účinok znižuje. Slnko pôsobí nielen priamymi 
lúčmi, ale aj spoza mrakov. Duchovné slnko pôsobí 24 hodín denne.

Jednu  hodinu  pred  východom  slnka  má  jeho  energia  veľký 
vplyv  na  mozog  a mentálny  stav  človeka,  slnečné  lúče  však  liečia 
neurózy,  tuberkulózu a množstvo  iných chorôb.  Počas  východu slnka 
lúče slnka priamo ovplyvňujú respiračný systém a senzitivitu. Slnko je 
súčasne  aj  najlepší  chirurg,  pretože  „reže,  odstraňuje“  choré  tkanivá 
a zdravého  tkaniva  sa  nedotýka.  Pre  „chirurgické“  pôsobenie  sa 
odporúčajú pobyty na slnku 3 – 4 hodiny denne počas 3 – 4 mesiacov. 

 Optimálny čas liečenia slnkom je medzi 8. a 10. hodinou. Pred 
poludním, asi od 9. do 12. hodiny, sa zväčšuje vplyv na tráviaci systém. 
Popoludní  sa  liečivý  vplyv  slnečných  lúčov  rapídne  znižuje.  Počas 
slnenia  sa  má  byť  myseľ  človeka  bdelá,  koncentrovaná  na  liečebný 
efekt,  alebo  duchovné  pôsobenie  ako  fyzického,  tak  aj  duchovného 
slnka.

Negatívny  vplyv  slnečných  lúčov  vzniká  kumuláciou 
psychického  smogu  okolo  našej  planéty.  Prehnaným  opaľovaním, 
v nevhodný čas,  sa  človek „spáli“  práve prechodom slnečných lúčov 
znečistených zlými vibráciami tejto psychickej a myšlienkovej zóny. 

Človek cítiaci sa byť súčasťou života planéty by sa mal vedieť 
vyladiť na jej rytmickú pulzáciu podobne ako rastliny a stromy. Preto sa 
odporúča na jar a v lete ísť skôr spať, aby mohol včasným vstávaním 
prijímať  nektár  sily,  energie  a plného  zdravia  z východu  a pôsobenia 
slnečnej  energie.  Pri  východe  slnka  človek  dostáva  obrovský  dar 
duchovnej  lásky  a duchovného  života,  len  si  to  má  uvedomovať 
a ďakovať za toto požehnanie. 

Majster Danov hovorí, že pokiaľ by sa človek len jednu hodinu 
účinne,  sústredene venoval  všestrannému pôsobeniu slnečných lúčov, 
predovšetkým za úsvitu,  za  túto jednu hodinu by „vyhral“  bohatstvo 
rovnajúce sa vozu naloženom zlatými tehlami.
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Prvá známa zmienka o multidimenzionálnom Univerze 
je priamo spomínaná v Novom Zákone v príbehu boháča  

a Lazára.  Abrahám v tomto príbehu hovorí:
                        „A okrem toho je medzi nami a vami postavená veľká 

priepasť, takže tí, ktorí by sa chceli odtiaľto dostať 
k vám, nemôžu a ani odtiaľ nemôžu prejsť k nám.“

Luk 16,26
     

2. Zhrnutie významu prvých troch dimenzií

V prvom diele sme hovorili  o karme a reinkarnácii 
ako  o zákonitostiach,  bez  ktorých  by  sa  ľudstvo 
jednoducho nemohlo pohnúť dopredu. Podobne ako 
vo fyzike gravitácia nie je vecou názoru, ale je to 
fyzikálny  zákon,  aj  reinkarnácia  nie  je  otázkou 
viery,  ale  fakt  vývoja  ľudskej  individuality,  alebo 
skupiny  ľudí.  Všeobecné  poznanie  tejto  pravdy 

pomôže  ľudstvu  prežiť  dnešnú  krízu  osobnosti,  náboženských 
konfliktov, nacionálnych rozbrojov a možno aj prebujnený ekonomický 
egoizmus ...

Spoznanie  múdrosti  znovuvteľovania  vedie  ku  osobnej 
zodpovednosti  za  každú  svoju  myšlienku,  prejav  a čin.  Spolu 
s poznaním, že myšlienky sú sily a majú určitú kvalitu a intenzitu, stoja 
pri  mechanizme  kumulácie  energie,  ktorou  sa  iniciujú  katastrofické 
scenáre,  odohrávajúce  sa  dnes  po  celom  svete  –  padanie  lietadiel, 
záplavy, ničivé víchrice, ľadové krúpy o veľkosti tenisových loptičiek, 
hurikány... 

Sme  na  začiatku  nového  energetického  vnímania,  ale  aj 
zažívania sveta, na ktoré nás pripravoval Pán Ježiš Kristus pred 2000 
rokmi.  Je  potrebné  študovať  a  skúmať  ako  prenosy  energie,  tak  aj 
zákony  karmy.  Minulosťou  sa  vybudovala  prítomnosť.  Dekódovanie 
minulých  deformácií  sa  môžeme  dopracovať  k objasneniu  určitých 
mechanizmov. Ako funguje karma? Prečo niekedy „padne“ a niekedy 
nefunguje?  Je  vždy potrebné  platiť  do  „posledného centa“?  Prečo  si 
človek nepamätá minulé životy? Aké sú podmienky pre „rozpomínanie“ 
sa na svoje minulé životy?

Oblasť dlžôb a platenia karmy je prikrytá závojom zabudnutia.
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Povedzme si aspoň niekoľko základných pravidiel fungovania 
karmy.  Božou  milosťou  každý  človek  pri  inkarnácii  „vypije  nápoj 
zabudnutia“,  takže  si  nepamätá  nič  zo   svojich  chýb  a zlyhaní 
z minulých životov, ktoré by ho ináč traumatizovali. Človek ovládaný 
strachom by nevedel konať slobodne. Strach, obavy  by ho ochromili. 
Minulé  zlyhania  pociťujeme  ako  fyzické  nedostatočnosti  na  úrovni 
zdravia, psychiky, myslenia.

Platenie karmy z minulých životov sa rozdeľuje do dávok počas 
viacerých inkarnácií. Hlavne pri inkarnácii z vyšších dimenzií si človek 
naplánuje „platenie dlhov karmy“.  Záleží  od človeka,  či  naozaj  bude 
platiť do posledného centa, alebo pomocou druhým, službou, obeťou, 
modlitbou, zbožnosťou a charizmatickým prístupom k druhým dosiahne 
nejaké „úľavy“. 

Na živote apoštolov vidíme, že aj keď im Pán hovorí, že už sú 
očistení  Jeho  Slovom,  každý  z nich  odchádza  na  „druhú  stranu“ 
mučeníckou smrťou. Podobne aj Ján Krstiteľ prichádzajúci v sile Eliáša 
zomiera v „karmickom súde“ proroka Eliáša, ktorý zapríčinil popravu 
bálových prorokov. To sú fakty. Taká je pravda, ktorú podľa Božieho 
Slova nesmieme ani zatajovať, ani prekrúcať, keď chceme žiť pravdivo 
v duchu Krista, v Duchu Pravdy.

Keď človek zahájil svoj inkarnačný cyklus na Zemi, tu ho musí 
aj dokončiť, až kým neobdrží svoj „výučný list“. Teda jeho úlohou je 
pretavenie  nízkych,  primitívnych  vibrácií  biopola  na  žiarivé,  vysoké 
vibrácie  prostredníctvom  rôznych  životných  zážitkov,  tvrdou 
skúsenosťou  inkarnácie  duše  v materiálnom  tele,  alebo  aj  štúdiom 
svätých  textov  a pomocou  duchovných škôl,  ciest,  učiteľov,  alebo aj 
priamym naviazaním sa na duchovných vedúcich z „druhej strany“.

Svoje chyby z minulých životov človek môže vidieť na stavbe 
svojho  tela  (ľavá  strana  je  minulosť  a pravá  strana  úroveň  postupu 
k plánovanej  budúcnosti),  jeho  chorobách  a problémoch  a znázorňujú 
mu  to  aj  jeho  vzťahy,  drobné  príhody  a  sny.  Malé  chyby  môže 
rozpúšťať priebežne pri  každodennej večernej spätnej prehliadke dňa, 
ale vážne staré hriechy (elementály) musí rozpoznať, rozlíšiť a nahradiť 
novými štruktúrami myslenia, cítenia, správania sa. 

Nevhodné myšlienky, pocity a činy z minulých životov sa vryli 
taktiež  do  celej  osobnosti  a povahy  ako  neviditeľné,  nezvážiteľné 
energetické  stereotypy,  ktoré  v tomto  živote  vníma  ako rôzne,  ťažko 
zmeniteľné  stresové  podnety,  dlhodobé  až  chronické  zdravotné 
problémy, latentné sklony – „míny“, ktoré sa len ťažko rozpúšťajú. 
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Mimoriadne nebezpečné je zapletenie sa do skupiny páchajúcej 
zlo, ktorá podlieha tzv. karme skupiny / národa. Jednak sa takáto karma 
ťažko  zisťuje  a potom  -  tento  človek  v živote  žije  všetko  fyzicky, 
psychicky,  mentálne aj spirituálne správne, napriek tomu nevie urobiť 
žiadny  pokrok.  Tu  je  niekedy  zastavené  aj  schopnosť  snívania 
(pamätania si  snov a možnosť ich spracovania)... 

Vrátime sa k stručnému prehľadu prvých troch dimenzií, ktoré 
majú na náš život na Zemi dominujúci vplyv prostredníctvom prepojení 
červých dier, ako to bolo uvedené v prvom diele.

Prvá  dimenzia súvisí  s biopolom  zmyselného,  násilníckeho, 
agresívneho  života,  ktorý  osciluje  medzi  klamstvom,  majetníctvom 
a osamelou  urazenosťou  osobného  života  a veľkých  skupín  ľudí  – 
národa.   Prejavy  biopolí  sú  všestranne  ničivé  a skazonosné  suchá, 
záplavové búrky, prudké ochladenia, požiare, výbuchy sopiek, dlhodobé 
horúčavy.  alebo tiež víchrice a hurikány. 

Historické  a  geografické  skúmania  ukazujú  aj  na  rozmanité 
kombinácie týchto ničivých prejavov, ktoré sa zväčša vyskytujú mimo 
zdroj vzniku poruchy kritického biopola.

Vibrácia biopola  prvej poddimenzie sa prejavuje dlhodobým 
suchým  počasím,  striedaným  ničivými  búrkami,  záplavami.  Výskyt 
chorôb – cholera, mor. Biopole je charakterizované pudovým, zvieracím 
(zväčša skrytým) životom ľudí, zmyselnosťou a zvrhlosťou, povrchným, 
relatívne primitívnym svetským životom.

Vibrácia  biopola  druhej  poddimenzie sa  prejavuje  prudkým 
ochladením,  krúpami,  dlhodobým  snežením,  snehovými  búrkami. 
Výskyt  chorôb  –  horúčky,  depresie.  Biopole  je  charakterizované 
bitkami, vraždami, surovosťou, vojnami.

Vibrácia  biopola  tretej  poddimenzie sa  prejavuje  temným 
a zamračeným  počasím  a súvisí  s explóziami  (v  baniach,  vojenských 
zariadeniach,  priemyselných  továrňach,  energetických  výrobniach). 
Výskyt chorôb – očné choroby, úrazy a postihnutia z výbuchov. Biopole 
je  charakteristické  obavami,  strachom,  osamelosťou,  sklamaniami, 
urazenosťou.

Vibrácia  biopola  štvrtej  poddimenzie sa  prejavuje  prudkými 
krátkodobými  dažďami,  výdatným  kratším  snežením,  náhlymi, 
prudkými požiarmi.  Výskyt chorôb – reumatické choroby. Biopole je 
charakterizované   korupciou,  klamstvom,  podvodmi,  krádežami, 
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falošnými rozsudkami, neporiadkom a chaosom v inštitúciách alebo aj 
v prírode, chaosom, bludnými cestami. 

Vibrácia  biopola  piatej  poddimenzie sa  prejavuje 
nekontrolovaným  ohňom,  výbuchmi  sopiek.  Na  úrovni  osobného 
biopola  sa  premieta  do  výskytu  chorôb  –  snete  a rakoviny  rôznych 
orgánov.  Biopole  sa  prejavuje  ateizmom  –  neverou  až  výsmechom 
z Boha  a jeho  zákonov,  nihilizmom  –  popieraním  a nedôverou 
v možnosť  poznania,  mravov,  poznania  pravdy,  terorizmom – šírenie 
svojich cieľov násilím a strachom, anarchizmom – popieraním politickej 
autority.

Vibrácia biopola šiestej poddimenzie sa prejavuje  dlhodobými 
horúčavami  a vyprahnutosťou  pôdy,  eróziou,  ale  hlavne  v noci 
nastupuje  chlad  a tuhosť.  Biopole  osoby zrkadlí  výskyt  chorôb  pľúc 
a neplodnosti.  Biopole  sa  prejavuje  všetkými  stupňami  sebectva, 
lakomstva,  mamonárstva,  podlosti,  pretvárky,  ktoré  ohrozuje  väčšie 
skupiny ľudí, podniky, inštitúcie, regióny, štáty. 

Vibrácia biopola siedmej poddimenzie sa prejavuje víchricami, 
cyklónami,  tornádami.  Výskyt  chorôb  –  hluchota,  bolesti  zubov, 
reumatické choroby na úrovni kostí a kĺbov. Biopole ukazuje na stratu 
kultúrnosti  národa,  stratu  duchovných  hodnôt,  narastanie  hriechov 
a neviazaností. Štýl života blížiaci sa životu zvieraťa. Šírenie informácií 
zla, egoizmu, agresivity politickými, mediálnymi alebo pedagogickými 
cestami bez etickej a náboženskej vyváženosti. 

Znovuzrodenia v oblasti vibrácií prvej dimenzie sú automatické, 
na  základe  pravidiel  spravodlivosti  Božích  Zákonov.  Keď  uplynie 
stanovený  čas  pobytu  (odporúča  sa  minimálne  1/3  doby  dĺžky 
posledného života vo fyzickom tele), osoba sa musí  podriadiť zákonu 
odplaty inkarnáciou do fyzického tela.  Ťažké klesnutie  a deformácia 
biopola človeka na úroveň zvieraťa svedčí o minimálnej slobodnej vôli 
a nutnosti vtelenia podľa osobných vibrácií biopola na základe Zákona 
príťažlivosti. Naši predkovia tento zákon vyjadrovali  príslovím Vrana 
k vrane sadá, rovný rovného si hľadá.

Druhá dimenzia súvisí predovšetkým s rôznymi dogmatickými 
a fanatickými  náboženskými  kultmi  vyznačujúcimi  sa 
neznášanlivosťou,  neúprimnosťou,  formalizmom,  náboženskou 
pretvárkou blížiacou sa k agresivite, obavám, osočovaniu... Zakladatelia 
rôznych  náboženských  filozofických  smerov  –  Buddha,  Lao  ć, 
Konfucius,  Ježiš  Kristus,  Mohamed...  sa  vyznačovali  toleranciou, 
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znášanlivosťou,  zmierlivosťou,  milosrdenstvom,  úctou  k človeku  a 
k jeho  názorom,  akceptovaním  jeho  vlastnej  úrovne,  ku  ktorej  sa 
dotyčný mal dopracovať vlastným úsilím a inventívnymi cestami. 

Mali  veselú  povahu  a zmysel  pre  humor.  Nezrovnalosti 
a rozpory  riešili  dialógom,  nadhľadom,  chápavosťou,  prianím  dobra. 
Formalizmus  a dogmatizmus nepoznali. Direktívnosť  a znásilňovanie 
názorov druhých na vlastné „najlepšie“ videnie okolia a svetonázor im 
bola totálne cudzia. 

Cieľom  každého  náboženstva  je  ukazovať  rôzne  aspekty 
Absolútneho Bytia – Boha – v jeho rozmanitosti, nádhere, láskyplnom 
zdieľaní,  pomoci,  obete  egoizmu  a prázdnych  obalov  typu  Kainovej 
obete bez lásky a úprimnosti, ktorá nebude nikdy prijímaná

Vibrácia  biopola  druhej  dimenzie  a prvej  poddimenzie sa 
prejavuje zosuvmi pôdy zväčša dlhodobého charakteru (vplyv znamenia 
Kozorožec). Biopole sa prejavuje hnevlivosťou a pýchou typickou pre 
dogmatických katolíkov a ortodoxných kresťanov. 

Vibrácia  biopola  druhej  poddimenzie sa  prejavuje  búrkami 
a víchricami, ktoré nemajú taký ničivý charakter, ako v prvej dimenzii. 
Biopole  osoby  sa  premieta  do  chorôb  –  srdca  a srdcovo  cievneho 
systému.  Biopole  sa  prejavuje  tvrdohlavosťou  a neústupnosťou 
v napísaných  pravdách,  ktoré  môžu  len  čiastočne  zodpovedať  živej 
Pravde  živého  Boha,  dodržiavanie  predpísaných  stereotypov.  Je  to 
poddimenzia  rôznych  dogmatických  protestantských  a evanjelických 
škôl / smerov. 

Vibrácia biopola  tretej poddimenzie sa prejavuje na sociálnej 
úrovni rôznymi revoltami, nepokojmi, vzburami predovšetkým slovného 
charakteru, komunikačnými zlyhaniami. Vibrácie do osobného biopola 
zrkadlia  cestou  chorôb  –  kiahne  a rôzne  dlhodobé,  ťažko  hojace  sa 
kožné choroby. Biopole dogmatického židovského náboženstva. 

Vibrácia biopola štvrtej poddimenzie sa prejavuje nadmerným 
výskytom  živočíchov,  hlavne  hmyzu  (napríklad  kobylky,  moskyty, 
ploštice,  mravce...),  vtákov,  zvierat  (myši,  potkany,  žaby....),  ktoré 
ohrozujú  úrodu,  alebo  aj  priamo  človeka.  Biopole  fanatizmu 
prechádzajúceho  do  terorizmu,  znásilňovania  iného  svetonázoru, 
odlišných náboženských obradov...  pálenia odlišných časopisov, kníh, 
médií... Biopole rôznych fanatických smerov islamského náboženstva. 

Vibrácia  biopola  piatej  poddimenzie sa  prejavuje  rôznymi 
nešťastiami vo vzduchu (výbuchy vzducholodí, pády a havárie lietadiel, 
vrtuľníkov...), na riekach a moriach (lode, ponorky), na zemi (autobusy, 
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vlaky...)  hlavne  zlyhaním  vonkajších  aj  vnútorných  informačných 
systémov  (znamenie  Vodnár).  Biopole  človeka  zrkadlí  choroby  – 
nediagnostikovateľné kŕčovité stavy. Biopole pocitov ukazuje bláznivú 
odvahu,  napríklad  anarchizmu.  Je  to  oblasť  dogmatického  budhizmu 
a hinduizmu.

Vibrácia biopola šiestej poddimenzie sa prejavuje rozbrojmi na 
rôznych  sociálnych  úrovniach,  ktorých  príčiny  sa  možno  už  dávno 
zabudli,  ale  nevraživosť,  neznášanlivosť  a hádky  stále  pokračujú 
a prerastajú do agresie. Osobné biopole zrkadlí choroba – zápaly hrdla. 
Spájajúce  biopole  sektárstva,  obmedzenosti,  neprajnosti,  neochoty 
spolupráce  je  spojené  s biopolom   fanatických  prírodných  národov 
uctievajúcich Veľkého Ducha.

Vibrácia  biopola  siedmej  poddimenzie druhej  dimenzie  sa 
prejavuje stagnáciou vývoja skupiny národov, regiónu, národa... Osobné 
biopole  zrkadlí  choroba  –  ochrnutie,  alebo  náhlym  úmrtím.  Biopole 
lenivosti, výhovoriek, odmietania niečoho „nízkeho“, čo sa nezrovnáva 
vlastnej  dôležitosti,  neochota  zmeniť  zvyk,  prejav  tvrdohlavosti  až 
spiatočníctva (vplyv planéty Mesiac). Biopole  dogmatického čínskeho 
a japonského  náboženstva  zahľadeného  do  povrchného  formalizmu 
obradov mimo skutočnú spiritualitu.

Pobyt duší medzi inkarnáciami v týchto poddimenziách druhej 
dimenzie môže byť oveľa dlhší, ako v prvej dimenzii.  Avšak aj ľudia 
s takýmto  deformovaným  biopolom  a karmickou  záťažou  sa  musia 
inkarnovať, pretože pokrok každého človeka nemožno zastaviť. Teda aj 
kresťania, alebo iné náboženské skupiny,  ktoré neveria v reinkarnáciu, 
musia sa vrátiť späť do zrodenia v tele, aby naplnili vývojovú špirálu. 

Majú  však  väčšiu  slobodnú  vôľu  a relatívne  väčšiu  možnosť 
výberu inkarnácie – vyberajú si rodičov, krajinu inkarnácie, zhruba si 
plánujú  dôležité  body  osudu  (rozvedené  napr.  v prácach  Michaela 
Newtona). Pre milosť inkarnácie a možnosť nápravy však musia uznať 
svoje chyby a zlyhania  a prosiť o možnosť  novej  inkarnácie,  ktorá sa 
zväčša uskutočňuje teamovo s tými istými účastníkmi, mení sa len rola 
„hereckých úloh“. Rodičia, súrodenci, blízki priatelia si môžu zameniť 
svoje životné role, aby si lepšie osvojili svoje karmické vzdelávanie.

U niektorých sfanatizovaných dogmatických veriacich obdobie 
inkarnácie do materiálneho tela môže trvať aj  pomerne dlho,  pretože 
tieto dimenzie sú urobené tak dokonale, že ľudia tam len veľmi ťažko 
rozpoznajú, že sa jedná len o „fatamorgánu“, divadlo, medzi etapu cesty 

60

60



ku skutočne Živému Absolútnemu Bytiu. Napriek zdanlivému naplneniu 
ich  predstáv  o posmrtnom  živote  je  pobyt  v týchto  poddimenziách 
možné  charakterizovať  popri  vyšších  dimenziách  ako  peklo,  kde  je 
prostredie pomerne tmavé.

Tretia dimenzia sa svojim biopolom prejavuje predovšetkým 
na  úrovni  rozumovej  a pocitovej.  Už  to  nie  sú  zvieracie  inštinkty, 
zmyselnosť,  agresivita,   násilie,  lož, hmotárstvo,  alebo  do  seba 
zahladený náboženský fanatizmus a dogmatizmus skupín,   ale pýcha 
ateistického  rozumárstva,  citová  promiskuita,  alebo  zmätok  myslenia 
zdegradovanej civilizácie súvisiaca s oblasťou tzv. civilizačných chorôb. 

Vplyv  sa  prejavuje  predovšetkým  ateistickým  vzdelávaním 
a žiaľ, častokrát podceňovaním, alebo až výsmechom z Božích zákonov 
a dôležitosti spirituality v živote každého človeka, rodiny a národa. 

Namiesto  slobody  človeka  dôležité  sa  stávajú  ekonomické 
väzby  a „civilizačne  technická“  vyspelosť  civilizácie.  Všemocnosť 
financií,  ekonomických  stimulov  diktuje  celému  svetu  na  základe 
priemyselnej  a poľnohospodárskej  produkcie,  diktát  na  základe 
úspechov  prírodných,  ekonomických  a technických  vied 
a komunikačných médií, ktoré sa dlhšie zaobišli bez spirituality. 

Táto práca ukazuje,  že práve toto je príčinou tých najhorších 
scenárov katastrof a obetí na životoch v súčasnom dianí na našej planéte 
v dôsledku ignorancie  Zákonov harmónie,  ktoré  sme uviedli  v prvom 
diele  (Zákon Náhody,  Zákon príčiny a následku,  Zákon rastu,  Zákon 
Lásky)...

Vibrácia  biopola  tretej  dimenzie  a prvej  poddimenzie sa 
prejavuje  pádmi  z výšok.  Osobné  biopole  človeka  zrkadlia  choroby, 
ktoré   sa  prejavujú  bolesťami  hlavy,  závratmi.  Biopole  zahŕňa 
predovšetkým  oblasť  ateistických  prírodných  vied,  ktoré  popierajú 
Božie  zákony  a svojim  egoizmom  a pýchou  sa  chcú  stavať  do  role 
stvoriteľa. Všemocná veda zväčša stráca rozmer etiky a potreby dobra 
a lásky ako zbytočného luxusu v spoločnosti, kde vládne zákon džungle 
a  povrchnosti.  Víťazia  šikovnejší,  silnejší,  prefíkanejší  podľa 
„spravodlivého“ kréda: „Čo je tvoje, to je aj moje a čo je moje, do toho 
ťa nič!“

Vibrácia  biopola  druhej  poddimenzie sa  prejavuje  požiarmi, 
ktoré  majú  „civilizačný“  charakter  (požiare  domov,  dopravných 
prostriedkov,  budov  inštitúcií...)  Disharmonické  vibrácie  spôsobujú 
choroby   žalúdka,  pečene  a žlčníka.  Biopole  ateistickej  filozofie  sa 
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dotýka  rôznych  oblastí  spoločenského  pôsobenia  v dôsledku 
„pedagogického“  pôsobenia  na  budúcu  elitu  riadiacich  a vládnych 
kádrov,  alebo  aj  na  systematickú  likvidáciu  viery  mladých  ľudí. 
Pedagogické  fakulty  vychovávajú  ateistických  amorálnych  učiteľov, 
žiaci a študenti „vychovávaní“ amorálnymi médiami, PC hrami, etickou 
ľahostajnosťou  sa  stávajú  ľahostajnou  mašinériou  „koliesok“ 
v riadiacich,  ekonomických,  či  zárobkových  mechanizmoch  a  živote 
v stereotype  –  peniaze,  práca,  auto,  jedlo,  sex,  zábava,  dovolenka,  
nemocnica – ohraničenia sú len v limitoch zdravia. 

Vibrácia  biopola  tretej  poddimenzie sa  prejavuje 
fatamorgánami. Osobné biopole zrkadlí choroby  - časté nachladnutie, 
pohlavné choroby, ťažké pôrody. Iniciačné biopole zahŕňa nemravnosť, 
pôžitkárstvo, nevera. Mnohí ľudia žijú v klamných ilúziách túžiacich po 
sláve, celebrity žijú v ilúzii o svojej dôležitosti, moderné ľudstvo vďaka 
televízii  a médiám  žijú  v ilúzii  fungujúcej  spoločnosti,  ktorá  je  stále 
sofistikovanejšia, ale bez základných hodnôt aj mimoriadne zraniteľná. 
Videli sme to pri teroristických útokoch v USA (2001), Veľkej Británii 
(2005), Rusku (2012) alebo v Španielsku (2004), alebo pri zemetrasení 
v Japonsku  (2012).  Veľká  závislosť  na  surovinových,  energetických 
a informačných  systémoch  je  ilúzia  –  fatamorgána  o ekonomickom 
boome, ktorý môže spľasnúť ako mydlová bublina. Negatívny vplyv sa 
môže  prejaviť  v tvorbe  rôznych  siekt,  oživovania  fašistických,  alebo 
komunistických,  či  iných  štruktúr,  ktoré  však  neriešia  skutočné 
problémy, len chcú riešiť veci terorom.

Vibrácia  biopola  štvrtej  poddimenzie sa  prejavuje  nehodami 
strojov  a zariadení.  Choroby zrkadliace  osobné  biopole  sú  nervozita, 
hnev,  šialenstvo,  zúrivosť,  extrémne  psychózy.  Spájajúce  biopole 
zahŕňa  predovšetkým pýchu a domýšľavosť  na  svoju  jedinečnosť,  na 
svoje schopnosti, nadradenosť a nenahraditeľnosť. Kresťanská zásada – 
prví  budú  poslední  a majú  predovšetkým  slúžiť  druhým,  hlavne 
najbiednejším, je pre takýchto ľudí cudzia. Túžba po moci a manipulácii 
v rámci rodiny, podniku, regiónu, alebo aj plnenie bežných pracovných 
povinností  sa  stávajú  zdrojom  sústavných  stresov  a nepokoja,  ktoré 
systematicky podrývajú celé zdravie osobnosti aj spoločnosti.

Vibrácia biopola  piatej poddimenzie sa prejavuje záplavami a 
nešťastiami  na mori.  Osobné biopole zrkadlí choroby – reumatizmus, 
hlavne  vnútorných  a reprodukčných  orgánov  (planéta  Mesiac 
v Škorpióne). Biopole ukazuje predovšetkým klamstvá, polo lži, falošné 
prísahy,  cudzoložstvo,  promiskuitu,  pomýlenú  sexuálnu  orientáciu, 
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ktoré  sa  stali  vďaka  médiám  novodobou,  spoločensky  akceptovanou 
pliagou.  Táto  falošnosť  sa  týka  aj  zneužívania  rôznych  zmlúv, 
nedodržiavania  sľubov,  porušovania  slova,  práva,  pravdy 
a spravodlivosti  vedúce  ku  prekvitaniu  korupcie  a ku  degradácii 
riadiacich  vládnych  systémov.  Ľudské  základné  hodnoty  strácajú 
dôveryhodnosť...

Vibrácia  biopola  šiestej  poddimenzie sa  prejavuje  orkánmi, 
uragánmi,  tajfúnmi a hurikánmi.  Osobné biopole človeka odzrkadľujú 
mentálne  choroby,  pomätenosť  mysle,  kŕče.  Biopole  moderného, 
konzumne  orientovaného,  „dobre“  spoločensky a kariérne  zaradeného 
človeka  vychovávaného  prírodovedeckým,  ateistickým  systémom 
školstva, pri stále zvyšujúcom sa tempe života je vystavený sústavnému 
tlaku stresov.  Ďalej  pri úbohom životnom štýle,  nezdravé jedlo,  málo 
pohybu,  nepravidelný  spánok,  stresy  bombardujúce  nervovú  sústavu, 
ktorá dnes už v mladom veku môže reagovať vyhorením, alebo vážnymi 
hormonálnymi poruchami. Pomätenosť mysle sa dnes nediagnostikuje, 
ale určite by bolo dobré začať sústavne merať  nielen krvný tlak,  ale 
predovšetkým  vibráciu  frekvencie  srdca,  ktorá  určuje  hladinu  stresu 
v organizme.

Treťou  vibračnou  dimenziou  a jej  šiestou  poddimenziou  sa 
dostávame  k záveru zhrnutia  prvého dielu a teda aj  k novej  kapitole, 
ktorá ukazuje na biopole zásadnej zmeny videnia, vedenia a postupu na 
„vyššiu“ úroveň. 

Počas života na úrovni biopola   tretej dimenzie, poddimenzií 1 
až  6,  sa  ľudia  musia  vynútene  reinkarnovať,  pretože  musia  zaplatiť 
svoje  podlžnosti  z minulých  životov.  Ich  pobyt  v danej  vedľajšej 
dimenzii môže trvať rôzne dlho, pretože, ako sme uviedli v prvom diele, 
vôbec nemusia zistiť, že zomreli. „Naprogramovaní“ zo života na Zemi 
žijú pohltení svojimi bežnými zvykmi a starosťami, ale odmietajú vidieť 
nové súvislosti.  Mnoho ich fyzických obmedzení  sa vyriešilo (strava, 
nápoje,  spánok,  pranie,  šaty...),  ale vo svojom egoizme tieto zázraky 
ignorujú.  Aj  keď  sú  v duchovných  oblastiach,  svoj  premenený  stav 
jednoducho ignorujú.

Zjavenie svojho anjela strážneho, alebo prípady návštev vyšších 
duchovných bytostí  (anjelov)  pripisujú  zrakovému  klamu,  snu,  alebo 
fatamorgáne a rýchlo sa vracajú do sveta svojich uzavretých okruhov 
myslenia, zvykov, umelo nafúknutých bublín. Aj z týchto oblastí sa bez 
ľútosti, modlitby, vnútorného obrátenia títo „vedátori, či filozofi“ zajatí 
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v slučkách  svojho  rozumu  nevedia  zobudiť  a  nemôžu  inkarnovať, 
pretože  dar  fyzického  tela  je  Boží  dar  a prejav  veľkej  milosti 
Najvyššieho pre ľudí, ktorí sa chcú vyvíjať. 

Tu si môžeme pripomenúť dôležitosť daru materiálneho tela – 
Božieho chrámu. Pre porovnanie – aká je cena špičkového moderného 
lietadla Boeningu? „Cena a vybavenie“ fyzického tela „šitého na mieru“ 
podľa vývoja a karmy duchovnej duše je neporovnateľne vyššia! 

Z lekárskej  praxe  je  známe,  ako  ťažko  človek  prijíma 
transplantované orgány, ktoré sú pre každého človeka šité na mieru. Pri 
hlbšom  skúmaní  harmonických  vibrácií  na  základe  astrológie  či 
karmických súvislostí, ale aj pri hlbšom poznaní spirituálnych pravidiel, 
modlitbe  a prosbe  o možnosť  priniesť  dobro  pre  osobu,  rodinu, 
ľudstvo... by prijímanie orgánov prebiehalo podstatne ľahšie.

Z vyššie  uvedených  dôvodov  je  samovražda  aj  vražda 
neprípustná a nedovolená, pretože materiálne telo je nesmierne vzácny 
a jedinečný dar.  Človek má materiálne telo zapožičané a tvorí  súčasť 
mimoriadne  spletitých  osobných,  rodinných,  spoločenských 
a multidimenziálnych  súvislostí.   Na  inkarnácii  jedného  človeka  sa 
zúčastňuje  obrovské  množstvo  archanjelských  hierarchií.  Na  dar 
materiálneho tela sa na „druhej“ strane čaká v rade! 

Pri  pochopení  zmyslu  inkarnácie  človeka  vo  svetle  zákonov 
príčiny a následku a školenia duchovnej duše životom v tele sa ukazuje 
taktiež zmysluplnosť použitia klonovania pre tvorenie tkanív, orgánov, 
alebo umelých končatín. Človek má intelekt, cit a svedomie, ktoré majú 
byť postavené do súvislostí vývoja osobnosti človeka.  

Totálny  nezmysel  je  vytvorenie  ničiacich  zabijakov 
„dokonalých  vojakov“,  čo  je  proti  zmyslu  stvorenia,  osvojenia  si 
Zákona  Lásky  a ukazuje  na  totálne  nepochopenie  a deformáciu 
uvažovania ľudí, ktorí na takéto plány, experimenty,  alebo aj výrobné 
programy mohli prísť. 
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Mám  bázeň pred Bohom – Boh mnou je milovaný.
Do samého základu mysli mojej ten dvojzákon je napísaný.

Angelus Silesius
3.Dimenzia

Do  tretej  dimenzie  biopolí  vedeckých 
a filozofických  snáh  hlavne  u mladých  ľudí  sa 
premietajú  vibrácie  vyšších  dimenzií  –  nadšenie 
pre  nezištnú  službu  ľudstvu,  objavenie  nových 
liekov  proti  ťažkým  chorobám,  nových 
technologických,  alebo  ekologických  postupov, 
inovatívneho  pestovania  plodín,  ktoré  prinesie 

ľudstvu viac hodnotných potravín a menej chémie... 
Toto  nadšenie  služby  však  častokrát  vyprchá  počas  stále 

náročnejšieho  štúdia  na  rôznych  stupňoch  vzdelávania  a vedeckej 
prípravy (vďaka  formalizmu  a ignorancii  úradníkov a tzv.  pedagógov 
voči skutočným potrebám študentov). 

Pripomeňme  si  známy príklad všestranného vynálezcu Nikola 
Teslu,  inkarnovaného  na  Zem  pravdepodobne  z prvej  poddimenzie 
piatej  dimenzie,   ktorý  pracoval  presne  v tomto  duchu.  Bez  tohto 
jedinečného  vedca  a  vynálezcu  by   21.storočie  nebolo  tým,  čím  je. 
Všetky  jeho  elektrotechnické,  častokrát  mimoriadne  zložité 
a inžiniersky  technologicky  náročné  inovácie  fungovali  temer  bez 
zložitých pokusov a výskumu hneď na prvý raz. Jeho postupy a prístupy 
boli jedinečné, presné a revolučné... Určite urobil aj nejaké chyby,  ale 
predovšetkým bol človekom nezištným a slúžiacim ľudstvu. Asi preto 
zomrel  chudobný,  opustený a zabudnutý,  ako všetci  veľkí  dobrodinci 
ľudstva.

Súčasné  historické  podmienky  a okolitá  spoločnosť  nútia 
začínajúcich  nadchnutých  vedcov  rozmýšľať  racionálne  a väčšinovo 
a tak  svoje  nadšenie  a ideály  premenia  na  boj  o miesto  na  slnku, 
o nadýchnutie v nezávislosti od byrokratov, o granty, projektové preteky 
„kto z koho“,   boj  o prežitie,  získanie  /  udržanie  si  vedeckého mena 
seba,  či   úrovne  štatútu  ústavu...  A pravda,  čestnosť,  sny, ideály 
prestávajú  byť  také  dôležité...  Z prvej  pozície  dôležitosti  sa  ideály 
presúvajú  na  druhú,  potom na  tretiu  pozíciu,  až  nakoniec  sa  na  ne 
zabudne ako na nesplniteľný idealizmus!
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Keď má niekto taký úžasný dar, že má /mal dobrého pedagóga, 
ktorý okrem odborných poznatkov vie aj podporovať nadšenie mladých 
(je to veľmi zriedkavý jav, pretože vedecké tituly sa častokrát udeľovali 
za skostnatenosť), čakajú ho zväčša hory papierov, formalít, výkazov, 
prehľadov, správ, aby svoje nové prístupy / postupy / teórie obhájil. 

Papierovanie a formalizmus zabíjajú inovácie aj chuť odborne 
pracovať,  zabíjajú  ducha  nadšenia  a otvárajú  cesty  morálnym 
pokušeniam  skratiek.  Pravda,  čestnosť,  sny  a ideály  sa  v bežnej 
materiálnej  vede  jednoducho  v našom  „socialistickom“  regióne 
nepestovali a obávam sa, že tieto vedecké trendy stále zotrvávajú.

V zahraničí   v oblasti  vedy je situácia  pravdepodobne lepšia, 
pretože  neboli  postihnutí  byrokraciou  socialistického  výskumu. 
Ekonomické moderné štatistiky zistili, že novodobé prístupy prinášajú 
obrovské zisky a výrobné programy a nové zamestnanecké miesta nie 
v desiatkach percent,  ale v tisíckach percent,  takže pre firmu inovácie 
znamenajú  novú vzpruhu a  život.  Nové  pohľady napomáhali  a  vždy 
budú  napomáhať  budovať  nové  smery  rozvoja  regiónu,  krajiny,  aj 
ľudstva. Takýmto inovatívnym programom bol kedysi vývoj dynamitu 
(pre banské účely),  tranzistoru, počítača, mobilu, softwaru, mobilných 
aplikácií... Takýmto revolučným evergreenom bol, je a bude  skauting, 
ako  ideálna  „personálna  škola  života“,  ktorá  plní  v živote  každej 
spoločnosti úlohu ľadoborca – roztavuje staré nánosy a robí nové cesty.

Dobré vzdelanie a dobrý pedagógovia môžu tvorivo pripravovať 
inovatívnu  generáciu  mladých,  revolučne  zmýšľajúcich  ľudí,  ale 
rovnako môžu  aj  zabíjať  talenty,  direktívne  „panovať“  nad  mladými 
a dokazovať,  akí  sú  študenti  tupí  a úbohí 
a prenasledovaním, šikanovaním  na  hlúpych  detailoch  a doslovných 
definíciách  podporovať  sebeckú  dôležitosť  a jedinečnosť  „pedagóga 
a vedca“.  

Veľkí  a naozaj  dobrí  pedagógovia  sú  skromní,  neterorizujú, 
naopak  si  uvedomujú  jedinečnosť  a originalitu  každého  študenta. 
Nespúšťajú pritom z kritérií odbornosti a nekupujú si študentov za lacný 
populizmus, ktorí mladí ľudia okamžite „prekuknú“.

Ďalej  uvidíme,  že  ako je  z Kozmického pohľadu mimoriadne 
vysoko  cenené  nielen  poznanie,  ale  taktiež  schopnosť  prinášať  nové 
trendy,  videnie  podnetov  pre  svet  ľudskosti,  neotrené  inovatívne 
pracovné  postupy,  zariadenia,  solídne  objavné  teórie  rozihrané 
humorom a úžasom nad krásou Stvorenia.
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Mnohí pedagógovia a vedci sa pýtajú, ako sa dá takéto nadšenie 
získať / udržať, keď väčšina vedeckej / pedagogickej obce je ufrflaná, 
závistlivá,  egoistická,  nepružná,  progresívne  zaostalá,  pyšná,  zväčša 
(hrdo) ateistická a nedôverčivá? 

Už  samé  slovo  nadšenie,  nadchnutie,  predchnutie  –  pre 
duchovnenie  –  prežiarenie  duchovnom –  nad  svet  štenie  ...  ukazuje 
príčinu  aj  zdroj,  na  sviatočné  okamihy  spojenia  v láske  vo  vibrácii 
harmónie  so  Stvoriteľom.  Bez  sústavnej,  obnovujúcej   zbožnosti  to 
jednoducho nemôže ísť. 

Nadšenie  samozrejme  ide  aj  s neskúsenou  mladosťou,  ktorá 
odmieta vnímať opatrnú nedôverčivosť starších. Zo zákonov fyziky by 
sme  mohli  preniesť  „materialistickú“  múdrosť  pokroku:  čím  väčšia 
rýchlosť  smerovaná  na  betónový  múr,  tým  väčší  úder,  spätný  ráz 
a bolesť. Takto znie odkaz pre materialistov a ateistov. 

Pripomeňme si dôležité pravidlo z prvého dielu: „Duch je život, 
myseľ je konštruktér, fyzické je výsledkom.“ Pokiaľ človek nevpustí do 
svojho srdca a mysle Ducha Pravdy, Lásky a Čistoty, nevpúšťa tam ani 
teplo života, svetlo múdrosti a radosť...  V Novom Zákone to pripomína 
Pán:  „bezo  Mňa  nemôžete  nič  (dobré,  poriadne,  správne,  hodnotné, 
trvalé, krásne, radostné...) urobiť. Buďte soľou zeme...

Tretia  dimenzia  je  dimenziou  pomýleného  poznania.  Biopole 
ľudí  uznávajúcich predovšetkým rozum a poznatky môže  byť  silné  a 
odborné,  ale  týka  sa  predovšetkým  osobného  poznania  (egoistickej 
kariéry,  nie hľadanie skutočnej  pravdy a užitočnosti),  ktoré má vplyv 
predovšetkým na určité skupiny ľudí. Už sme spomínali, že tento vplyv 
môže  byť  silný  na  orientáciu  študentov   a mladých  ľudí,  teda   na 
skupiny  študentov,  ktorí  budú  v čelách  riadiacich  štruktúr  štátu, 
právnických,  priemyselných,  alebo  rôznych  hospodárskych  inštitúcií 
a teda  aj  smerovania  politiky  a hospodárskych  aktivít  krajín,  či 
svetadielov.

Ateistickí  prírodovedci  a filozofovia,  pyšní,  sarkastickí 
a pokrytecky  neľudskí  sudcovia,  či  klebetní  a bulvárni  novinári, 
nemorálni  producenti,  šikanujúci  šéfredaktori,  vydavatelia,  amorálni 
politici  bez  chrbtovej  kosti  v dnešnom  systéme  silných  médií  vedia 
urobiť poriadny neporiadok v oslabených štruktúrach spoločnosti, ktorá 
je dnes vystavená obrovským tlakom a skúškam na všetkých úrovniach. 

Oslabenie  štruktúry  spoločnosti  vidím  v strate  správneho 
hodnotového  rebríka,  v pomýlenom  videní  bezduchého, 

67

67



prírodovedeckého  materializmu  ako  málo  pružného  systému  na 
hlinených nohách. 

Pri   školstve  orientovanom  na  encyklopedické  poznatky,  na 
jednostrannú  materialistickú  vedu,  pri  absencii  výchovy  k ľudskosti, 
morálke,  náboženskej  citlivosti,  umeleckej  tvorivosti  a zanedbávania 
intuitívnych kognitívnych aj praktických postupov vhodne smerovaného 
života detí, žiakov, študentov, ale aj celej strednej a vyššej spoločnosti 
smeruje  spoločnosť  na  stratené  koľajnice  do  suchej,  bezvodej  púšte 
chaosu,  nevraživosti,  závisti,  vzájomného  obviňovania,  seba 
obohacovania... Dôležitými sa stáva nie nezištná služba druhým, obeta, 
ale egoistické zisky a koristníctvo na úkor ostatných.

Ľudstvo  21.storočia  nezvládlo  prechod  slepého  náboženstva 
prvých tisícročí na uvedomelé prírodovedecké náboženstvo opierajúce 
sa o tvorivosť na báze etických hodnôt.  Pre novodobý pohľad neplatí 
nič iné, len racionálne IQ „Myslím, teda som!“. Už chápanie človeka 
ako celostné IQ + EQ + SQ „Som plne uvedomelý, múdry,  otvorený 
službe v láske a spravodlivosti Stvoriteľa“ prináša človeku samému aj 
spoločnosti pocit šťastia, radosti a plnosti seba uplatnenia. 

Nemorálna  chytrosť  a egoistický  boj  o moc  a zisky  ľudstvo 
doviedli  na  katastrofickú  hranu  existencie  nenávisti  všetkých  proti 
všetkým.  Bohatí  chcú  byť  ešte  viac  bohatí   a chcú  si  udržať  moc 
políciou  a armádou.  Chudobní  a stredná  vrstva  sa  stávajú  stále  viac 
chudobnými a nespokojnými. Najchudobnejší sveta umierajú od chorôb 
a hladu a chcú aspoň trochu žiť a teda migrujú. Kartely a krajiny bojujú 
tajné aj verejné boje o moc a prestíž. Fanatické náboženstvá bojujú proti 
iným náboženstvám, alebo nenávideným jedincom, ktorí sú „iní“... 

Nikto si nechce uvedomiť a dôsledne žiť pravidlá: „Správaj sa 
k druhým tak, ako chceš, aby sa oni správali k tebe.“ Alebo: „Kto chce 
byť  prvý,  nech  je  posledný zo  všetkých a služobník  všetkých.“  (Mk 
9,35), ktoré vštepené od malička by ustanovili poriadok a „vyrovnali“ 
kopce aj doliny ľudskej nespravodlivosti.

Keď v tomto období v decembri 2015 vidíte nedýchateľný smog 
v uliciach Pekingu,  môžete  si  predstaviť taký istý „psychický smog“, 
ktorý  okolo  seba  produkujú  egoistickí  nevedomci.  Stačí  tak  málo. 
Odpúšťať, milovať, usmiať sa a komunikovať.
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Aurora / Eos. Grécka a rímska bohyňa úsvitu

3.7 Poddimenzia prípravy na transformáciu. 
Biopole očisťovania a liečivých síl. 

Archetypy biopola

Biopole  vedomej  prípravy  na  znovuzrodenie. 
Retrospektíva, štúdium minulých životov a príprava 
na  novú  inkarnáciu.  Očisťovanie  biopola.  Liečivé 
sily.  Premenlivé  vetry.  Planéta  Jupiter  v znamení 
Býka. Element Zem.

Klimatické dôsledky a silové prejavy

  Od  tejto  poddimenzie  nemá  zmysel  hovoriť  o výraznejšom 
negatívnom  vplyve  biopola  na  materiálnu  dimenziu  Zem,  pretože 
vibrácie tejto oblasti už nemajú deštrukčné prejavy. Naopak – vplyvy na 
našu  fyzickú  dimenziu  sú  ozdravné,  upokojujúce,  liečivé.  Je  to 
poddimenzia očisťovania biopola a dočisťovania karmy. 

V tejto  vibračnej  poddimenzii  si  už  každý človek uvedomuje 
svoj  duchovný  pôvod  a jeho  duchovná  duša  vďaka  vyučovaniu 
a lepšiemu „uchopeniu“ intelektu a citov si uvedomuje jemné duchovné 
zákony kultivácie  biopola,  napríklad  zákona  Príčiny a  účinku,  lepšie 
chápe slová Svätých písiem. 

V tejto poddimenzii  má v rozmanitých ústavoch a študovniach 
prístup k štúdiu svojich minulých akašických záznamov. Uvedomuje si, 
že jediný, na koho si môže sťažovať a nadávať, je on sám, kvôli svojej 
predpojatosti,  tvrdohlavosti  a egoizmu,  alebo  zanedbaniu  pestovania 
dôležitých cností. Súčasne si však uvedomuje, že táto cesta nevedomosti 
a utrpenia patrí k algoritmu vývoja človeka na Zemi. 

Keďže  na  „druhej  strane“  sú  mnohé  podobné  vedecké, 
pedagogické, prieskumné a umelecké inštitúcie ako na Zemi, vie svoj 
pobyt  „medzi  životmi“  využiť  všestrannejšie  a hodnotnejšie  a tak  sa 
pripravovať  na  posledné  inkarnácie  na  zaplatenie  zvyškov  karmy na 
materiálnej úrovni.
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Počas  štúdia  stoviek  prameňov  odbornej,  alebo  populárnej 
literatúry faktu bol pre mňa veľkým prekvapením fakt, že veľká väčšina 
odtelených  duchov  (ľudí  mimo  materiálne  telo)  v biopoliach  nižších 
dimenzií nevedeli o reinkarnácii. Až neskôr som sa dozvedel, že to patrí 
k prirodzenému procesu poznávania, keď človek ignorujúci duchovnosť 
prechádzajúci  na  „druhú  stranu“  pokračuje  na  svojej  bežnej  úrovni 
svetského myslenia s poznatkami, s ktorými žil za svojho materiálneho 
života. 

Obyčajný  človek  nemôže  urobiť  neprirodzený  „skok“  vo 
svojom vývoji, duchovná duša síce opustí telo, ale intelektuálna, citová 
aj  spirituálna  úroveň  sa  bez  „tréningu“  nemenia.  Človek  na  „druhej 
strane“  spracúva  a pokračuje  v živote  len  v  tom,  čo  sa  naučil  počas 
svojho  života  na  Zemi.  Čím  však  bol   otvorenejší  a tolerantnejší  k 
duchovným poznatkom,  tým širšie  pole  vedomostí  a rýchlejší  postup 
v týchto svetoch môže zaznamenať.

Už  sme  spomínali  vyššie,  že  pri  zanedbávaní  celostného 
poznania  človeka  (materiálneho  aj  duchovného)  a náboženského 
vzdelania o skutočnej viacrozmernej bytosti človeka, veľká väčšina ľudí 
si ani neuvedomí, že zomrela. Ľudia jednoducho pokračujú vo všetkých 
tých činnostiach a predstavách, ktoré zažili v materiálnom živote a ich 
jednostranne  orientované  biopole  ich  „prenesie“  na  niektorú 
z vedľajších  dimenzií  do  „väzenia“  svojich  predstáv,  svojej 
obmedzenosti  vnímania  a poznatkov.   A potom,  keď  sa  ustanovia 
vhodné  podmienky  pre  ich  inkarnáciu,  taktiež  „nevedomky“  ich  to 
„hodí“ zas do telesnej inkarnácie. 

Pravdaže  sa  to  nedeje  „samo“  pretože  všetko  je  starostlivo 
riadené zodpovednými vysokými duchovnými bytosťami v spolupráci s 
anjelom strážnym, ktorý (vždy ten istý počas všetkých inkarnácií) čaká 
na zobudenie svojho „klienta“,  ktorý je  ako duchovná duša pre  Zem 
vybavený  poriadne  tvrdou  škrupinou.  Až  tvrdé  účinky  karmy  vedia 
zobudiť človeka, lebo bez utrpenia sa len veľmi málo ľudí prirodzene 
venuje duchovnejšiemu vnímaniu sveta.

Toto „otĺkanie“ o tvrdý mantinel života na Zemi postupne vedie 
k uvedomenie si etických pravidiel, k zväčšeniu uvedomenia človeka na 
„druhej strane“, až do stavu seba poznania, že sa veci dajú robiť bez 
utrpenia,  lepšie  a múdrejšie.  Pudovosť  sa  postupne  nahrádza 
intelektuálnym  poznaním,  poznanie  sa  rozširuje  o citovú  potrebu  žiť 
v harmónii  rodiny,  službe  druhým  a postupne  sa  objavujú  aj  jemné 
duchovné súvislosti... 
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Niekomu to  trvá  50  inkarnácií,  inému 80 inkarnácií...  Každý 
človek ide  svojim tempom a svojou  cestou  tak,  aby nachádzal  svoje 
originálne talenty a naplnil svoje jedinečné určenie...

Posledných  2000  rokov  rastu  ľudstva,   žitia  pod  „krídlami“ 
zverejnenej náuky Princa mieru (kozmický titul Ježiša Krista) mala byť 
dostatočne  dlhá  doba,  aby  si  väčšina  ľudstva  uvedomila  potrebu 
a dôležitosť  priateľstva,  spolupráce,  krásna,  pracovitosti,  poznania 
pravidiel a zbožnosti ... súhrnne kultúry národa a ľudstva. 

Siedma poddimenzia tretej dimenzie je predovšetkým úroveň 
„dobrusovania  diamantu“  karmy   biopola  duše,  ktoré  vykazujú  ešte 
špinky,  praskliny,  nevhodné  nánosy...   Milosť  Božia  umožnila,  aby 
človek mohol postupovať vyššie, aj keď nezvládol niektoré dimenzie na 
sto  percent,  ale  cez  túto  hranicu  už  nesmie  ísť  žiadna  chyba  a 
nedokonalosť. 

Na tomto stupni už vadia aj „drobnosti“ a každý človek sa musí 
s týmito  niekedy  dávnymi  nedokonalosťami  „popasovať“.  Teraz  je 
obdobie  uvedomiť  si  detailne  zákony  inkarnácie  a je  aj  čas  na 
systematické  štúdium  záznamov  svojich  minulých  životov.  Tieto 
holografické  záznamy  popisujú  do  najmenších  detailov  obrazom, 
zvukom, mentálne, citovo, činmi... všetky okolnosti minulých životov, 
ktoré majú slúžiť na spätnú analýzu, vyhodnotenie, ale aj na plánovanie 
novej inkarnácie.

Energetická analýza osobných vlastností

Z pohľadu astrológa a poznatkov duchovnej vedy sa najťažšie 
rozpúšťajú nezrovnalosti, ktorými človeka „poznačila“ karma (osudová 
vibrácia)  planéty  Saturn  a znamenia  Kozorožec.  Aj  keď karma  je  tá 
najindividuálnejšia vec na svete a žiadni dvaja ľudia nevidia / nemyslia / 
nepôsobia  na  svet  rovnako,  tak  aj  zaplatenie  osudových  osobných 
zlyhaní vždy zostane osobne individualizované. 

Vyčistenie  karmických  dozvukov  v základnej  línii  môžete 
spoznať v kapitole 1.1. Použitie symbolov v každodennej praxi, kde pri 
jednotlivých  znameniach  máte  uvedené  aj  „domáce  úlohy“,  ktoré  si 
človek v rámci svojho biopola má doriešiť, transformovať. 

Zoberme  si  príklad  biopola  čistých   Blížencov,  ktorý  sa  má 
naučiť nielen pestovať prioritu vedomostí. V tomto popise sú vlastnosti 
biopola, ktoré už by mali byť v praktickom živote zvládnuté, ale aj iné, 
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na ktorých ešte môže popracovať. Pracuje s vrtkavosťou svojej mysle aj 
povahy, nepokojom, toleranciou k rozvláčnosti druhých, učí sa otvoriť 
praktickej  stránke  života,  ale  aj  ísť  hlbšie  do  náuk  spirituálnych 
aspektov a uvedomovať  si dôležitosť morálky, ktorú  má rozpoznávať i 
v zdanlivých  maličkostiach.  Pestuje  úctivosť  k ľuďom  dôležitým  aj 
obyčajným,  otvára  sa  neviditeľným  impulzom  intuície  a inšpirácie. 
Snaží  sa  postaviť  priority  a dôležitosť  pomoci  nielen  vlastným 
príbuzným, ale aj cudzím. Robí veci spoľahlivo, rytmicky, zásadovo...

Takto  si  môžete  nájsť  a  prejsť  postupne  jednotlivé  biopolia 
rôznych  znamení  a urobiť  si  prehľad,  kde  vás  niečo  „zabolí“.  Podľa 
vnútorných  pocitov  spoznáte  nejaké  nevyrovnané  vibrácie,  ktoré   je 
potrebné premeniť na vibrácie harmonické.

Keďže  sme  spomínali,  že  práve  biopole  planéty  Saturn  vie 
poriadne  zamiešať  osobným karmickým žitím /  vnímaním /  šťastím, 
uveďme si niektoré vlastnosti, ktoré sú pre túto planétu charakteristické. 

Tieto  vlastnosti  môžu  byť  zasunuté  poriadne  hlboko  do 
podvedomia,  preto  je  potrebné  ich  zviditeľniť,  poriadne  „nasvietiť“ 
a rozpustiť  opačnými  vlastnosťami  postupom,  ktorý  sme  uviedli 
v prvom diele v kapitole „Použitie knihy“ -  láskou, ľútosťou, prosbou 
o odpustenie  seba,  Kozmos  aj  druhých.  Problémy  a zlyhania  vznikli 
niekedy v rôznych dávnych časových obdobiach, ale niekedy aj v iných 
dimenziách  a oblastiach  Univerza,  čo  tiež  patrí  do  „tréningového“ 
pobytu života duše.

Saturn sa vyznačuje / a máme to premeniť: trudnomyseľnosť / 
na radostnú myseľ, osamelosť / na otvorenosť k dialógu k známostiam, 
prísnosť  /  na  primeranú  ľahkosť  posudzovania,  panovačnosť  /  na 
priateľský  dialóg  alebo  ústretovosť,  tvrdohlavosť  /  na  pružnosť  a 
komunikáciu,  vzdorovitosť /  na príjemná ústretovosť,  výbušnosť /  na 
miernosť, zákernosť / na priamu spoluprácu a srdečnosť, čudáctvo / na 
normálnu etickú prispôsobivosť, prehnanú šporovlivosť / na zdieľanie 
nadbytku s druhými – dávaním hoci úsmevu,  drsnosť / na jemnosť a 
humor,  nízke  pudy /  na  ušľachtilé  morálne  správanie,  prudkosť  /  na 
miernosť  a  láskavosť,  sebectvo  /  na  dávanie  a  zdieľanie,  komplexy 
menejcennosti  /  na  sebavedomie  získané  službou  iným,  účelové 
klamanie  /  na  pravdovravnosť,  prehnaná  vážnosť  /  na  radostnosť 
z úspechu  druhých,  podráždenosť  /  na  pokoj,  neprispôsobivosť  /  na 
prispôsobivosť  okolnostiam, situácii. 
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Saturn ovplyvňuje taktiež  nemotornosť / trpezlivé trénovanie v 
zručnosti,  utiahnutosť  /  otvorenosť  ku  komunikácii,  precitlivenosť  / 
nevšímať si telesné a upnúť sa k vyššiemu , zaťatosť / otvorenosť na 
duchovné podnety hlavne zhora, ubližujúca nezávislosť / súcit a pomoc 
okoliu,  sťažovanie  komunikácie  vlastnej  aj  okolia  /  otvorenosť  na 
komunikáciu,  mrzutosť  /  prejavovať  láskavú  a radostnú  ústretovosť, 
nedôverčivosť /  primeraná dôverčivosť, vypočítavosť /  nesebeckosť a 
dávanie,  sklon  obmedzovať  druhých  /  dávať  slobodu,  bezcitnosť  / 
citlivosť, chlad / teplo, závistlivosť / dobroprajnosť, zlosť / láskavosť, 
prefíkanosť  /  priamosť,  melanchólia  /  svieža  radostnosť,  prehnané 
puntičkárstvo  /  primeraná  poriadkumilovnosť,  márnotratnosť  / 
primeraná  šetrnosť,  zádrapčivosť  /  odpustenie  a nadhľad, 
nespokojnosť / spokojnosť, silná zmyselnosť / ovládnutie zmyselnosti. 

Častokrát sú tu vlastnosti Saturna, ktoré akosi „nevnímame“, ale 
ako všetky sú bolestivé pre okolie: sarkazmus / ohľaduplnosť, cynizmus 
/  uznanie  osobných  morálnych  hodnôt  a prístupov  druhých, 
karierizmus  /  ohľaduplnosť  v profesionálnom  raste,  egoistické 
presadzovanie sa  /  primeraná skromnosť  a radosť z úspechu druhých, 
manipulácie / žitie v dialógu so zúčastnenými, jednostrannosť / videnie 
problému  z viacerých  uhlov  aj  oponentov,  málovravnosť  /  radosť  zo 
zdieľania  života  aj  rozprávaním  –  pochválením  či  povzbudením, 
sebatrýznenie / odpustenie sebe, blok na umenie a tvorivosť / schopnosť 
otvárať sa vnímaniu umenia a tvorivej činnosti, prehnané očakávania / 
primerané  očakávania  bez  naliehania,  nevera  /  dôvera,  ľstivosť  / 
schopnosť  otvoreného  prístupu  bez  bočných  sebeckých  úmyslov, 
bojazlivosť  /  odvaha  získaná  vierou  a  zbožnosťou,  boj  s okolím  / 
spolupráca  s  okolím,  sklon  k „privlastňovaniu“  milovaných  / 
odovzdanie  „vlastníctva“  Bohu  a im  samým  -  každý  človek  patrí 
predovšetkým sebe a Bohu...  

Pre  prácu s osobným biopolom sa odporúča vybrať  si  nejakú 
„pálčivú“ vlastnosť, napísať a osvojiť si jej protipól a začať trénovať – 
zažívať ju v každodennom osobnom živote zážitkovým, vizualizačným 
spôsobom. Úplne ideálne je vytvoriť / napomôcť / zúčastniť sa činnosti 
krúžku (modlitebnej skupiny) viacerých ľudí a skúsiť si zdramatizovať 
blízke  situácie  a  „zahrať  si“  pozitívnu  aj  negatívnu  rolu  v akýchsi 
drobných dramatizáciách. 

Môžete  si  pre  transformáciu  vybrať  aj  viac  vlastností,  avšak 
neodporúčam „trénovať“  viac  ako  tri   vlastnosti.  Odporúčam použiť 
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kartičkový  systém  –  ako  pri  učení  slov  cudzieho  jazyka.  S danou 
vlastnosťou  môžete  pracovať  premýšľaním,  vizualizáciou,  kreslením, 
maľovaním,  spievaním,  spoločenskými  drobnými  aplikáciami  – 
samozrejme  vždy pracujete  len s kladnou vlastnosťou,  na zápornú sa 
vždy  pozeráte  ako  na  humornú  minulosť,  nad  ktorou  ste  vyhrali 
a rozpustili  ju.  Trpezlivo  z nej  ukrajujete  a presúvate  z negatívnej 
„kôpky“ na jej pozitívny obraz, vždy s poďakovaním za Božiu pomoc, 
o ktorú  sústavne  prosíte  a modlite  sa  o ňu.  Jednu  vlastnosť  takto 
premieňajte  najmenej  3  mesiace  a občas  ju  preluftujte  a presvetlite 
plným uvedomením v meditácii.

V kapitole  1.1  Použitie  symbolov  v každodennej  praxi  je 
rozpísané biopole Kozorožca, kde odporúčam všimnúť si predovšetkým 
vlastnosť  rozosmiať a rozradostniť svoj vážny postoj k životu, naplniť 
ho humorom a vtipom... spolu so skromnosťou a zbožnosťou.  Ostatné 
veci sa potom zdolávajú podstatne ľahšie.

Priemet biopola tretej dimenzie a siedmej poddimenzie na fyzickú 
dimenziu Zem

Táto  poddimenzia  energeticky  pôsobí  na  okolie  liečivo 
a uzdravujúco.  Ľudia  s biopolom  poddimenzie  3.7  sú  pokojní, 
uvedomujú si dôležitosť učenia sa,  štúdia, vzdelávania,  rovnako však 
morálku a dobrú, statočnú prácu. Sú veľmi vnímaví na podnety okolia 
a riešia problémy ústretovosťou, alebo ústupčivosťou, pretože vedia, že 
čas  neprirodzené  veci  „dorovnáva“.  Sú  častokrát  veľmi  zbožní,  ale 
tolerantní  k iným konfesiám.  Svojou skromnosťou ukrývajú vnútornú 
ušľachtilosť, láskavosť, milosrdenstvo, ale vyznačujú sa činorodosťou 
a pevnou vôľou. 

Snažia sa žiť dobrom tam, kde predtým robili zlo, slúžia cnosti 
namiesto  hriechu  a otvárajú  sa  múdrosti  intuície  Božích  podnetov. 
Uvedomujú si, že za hlúposť, nevraživosť, hnev, či zlo musia zaplatiť 
a preto sa učia prijímať utrpenie ako prejav Božej milosti a nebúria sa 
proti tejto „výchove“ v pokroku k svetlu. 

Uvedomujú  si  dôležitosť  tímovej  spolupráce  a tvorivosti, 
rovnako  však  aj  pružnosti  vedieť  splniť  svoju  plánovanú  karmickú 
úlohu,  ktorú  sa  snažia  rozpoznávať  cestou  rôznych  indícií  na  svojej 
ceste životom. 
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Záleží samozrejme od človeka, či sa mu podarí rozpustiť všetky 
nezrovnalosti z minulých životov naraz v jednom finalizujúcom živote, 
alebo si ešte inkarnácie v matérii „zopakuje“ viackrát. 

Vo vplyve planéty Saturn (mytologicky spojený s Kronosom – 
starogréckym  bohom času)  je  kódované  posvätné,  dokonalé  číslo  7, 
pretože  cyklus  obehu Saturna  okolo  slnečnej  sústavy je  približne  29 
rokov a každých cca 7,2 rokov dochádza ku krízovému obdobiu očisty 
každého človeka, inkarnovaného na Zemi. 

Naši  predkovia  samozrejme  tieto  veci  recyklácie  udalostí  / 
stavov  /  problémov  /  testov  pozorovali,  obávali  sa  ho  a ctili.  Tento 
cyklus  vracajúceho sa  „skúšobného“  obdobia  platí  taktiež  pre  všetky 
stvorené objekty našej  dimenzie  a núti  prezieravých ľudí  k prevencii, 
starostlivosti  a ostražitosti  napríklad  aj  zdravia  svojho  a svojich 
blízkych.  Nie  nadarmo  symbol  planéty  Saturn  pripomína  kosu,  pri 
bližšom pohľade symbol  planéty Saturn tvorí  kríž spojený s planétou 
Mesiac  ako  symbolu  premeny,  inkarnácie  do  materiálneho  tela, 
materializácie.

Vo  výpovediach  mnohých  klasických  ľudových  rozprávok  je 
poukázané,  aké  ťažké  a nebezpečné  je  dostať  sa  zo  zóny  zla. 
V archetypoch  rozprávok  táto  symbolika  ukazuje  cesty  cez  temné, 
nebezpečné  lesy,  priepasti,  ohrozenia  drakmi,  zlými  bytosťami, 
obmedzeniami, na ktoré musí človek použiť ostrý meč -  rozlišovanie, 
vtip a rozum, alebo aj prosiť o pomoc zdanlivo nedôležitých starčekov. 

Nie sú tu len vnútorné zvyky a stará pohodlnosť, ale taktiež celé 
okolie, častokrát aj veľmi blízka rodina, ktorá sa na meniaceho človeka 
pozerá ako na čudáka. Temer 99% bežných činností človeka je potrebné 
postupne premieňať na dobré a zmysluplné vibrácie. Bosorky a strigôni 
vystupujúci  v rozprávkach  sú  práve  povrchný  rozum  a staré  zvyky, 
ktorých priepastné nebezpečie si človek uvedomí až pri hlbšej analýze 
v svetle vyššej pravdy (symbol zlata, meča, slncového koňa).

Pri  transmutácii,  premene  hrubého  na  jemné,  sa  búri  celá 
vnútorná podstata „starého“ človeka a túto očistnú „zlatokopeckú“ prácu 
je potrebné vydržať dlhé obdobie, až kým sa staré zvyky nepremenia na 
nový život. Bez Kristovej pomoci je táto cesta nemožná. V tom spočíva 
jedno  z veľkých  mystérií  inkarnácie  Božieho  Syna.  Spoločenstvo 
veriacich, inšpirovaná literatúra, pomoc životného partnera / partnerky, 
dobrého  priateľa  /  priateľky  sú  vzácnymi  darmi,  ale  vlastnú  prácu 
nakoniec musí urobiť človek sám.
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Tam, kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.
Nový Zákon Lk 12,34

4. Dimenzia

Táto  dimenzia  je  kvalitatívne  aj  kvantitatívne 
úplne iná, ako predchádzajúce dimenzie. Znamená 
ostrú hranicu kvality  medzi  charakterom biopolí 
dimenzií.  Od  štvrtej  dimenzie  biopolia  sa 
vyznačujú  jemnejšími  vibráciami  energií 
odzrkadľujúcimi  sa  v  lepších  podmienkach  pre 
fyzické a psychické zdravie, schopnosťou lepšieho 

intelektuálneho  vnímania,  jemnejšími  zmyslami,  ostrejším  aj 
výraznejším pociťovaním, na ktoré nadväzuje mimozmyslové vnímanie. 

Malé  deti  jasnovidné  do  cca  4  rokov  o tomto   svojom 
jemnejšom  (mimozmyslovom) vnímaní nehovoria, pretože si myslia, že 
ho  majú  všetci.  Iní  starší  si  tieto  vlastnosti  osvoja  pri  špeciálnych, 
šokujúcich zážitkoch, nešťastiach, ktoré ich akosi „prepnú“ do plnšieho 
využitia  vnútorných  možností  človeka.  Keďže  je  len  málo 
kvalifikovaných učiteľov,  psychológov,  psychiatrov, lekárov – zväčša 
tieto  zvláštne  vlastnosti  zostanú  nepovšimnuté  a  nevyužité,  pretože 
človek nevie čo s tým a okolie im neverí  a  pokladá ich za čudákov. 

Veľkým darom pre  týchto ľudí  v dnešných časoch môže  byť 
viera, dobrá literatúra / internet, duchovná práca – hlavne sebakontrola 
mysle - ktoré môžu ich talent podchytiť, upokojiť ich, že sú normálni a 
rozvinúť  na  mimoriadne  záslužnú  službu  trpiacim.  Títo  ľudia 
rozvinutím svojich duchovných schopností  vedia pomôcť bez drahých 
špeciálnych  prístrojov  ako  s diagnózami,  tak  aj  priamou  liečivou 
pomocou,  alebo  cennou  radou.  Táto  pomoc  prichádza  vnútorným 
„vyladením“ sa práve na túto dimenziu.
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Zdravie a radosť živí krása.
Anglické príslovie

4.1Poddimenzia liečivých síl a vzdelávania.
Biopole šťastia.

Archetypy biopola

Dimenzia  lekárstva,  liečiteľstva  a liečivých  síl. 
Biopole  správneho  vzdelávania  a  vzdelávania  o 
duchovných  pravdách.  Pôsobí  na  hlavu,  nervy 
a mozog. Južný vietor. Planéta Venuša a znamenie 
Býka. Element Zem.  

Energetická analýza osobných vlastností

Z tejto  vibračnej  dimenzie  pôsobia,  alebo  sa  dobrovoľne 
inkarnujú  na  Zem,  všetci  ľudia,  ktorí  sa  snažia   pôsobiť  rôznymi 
spôsobmi na uľahčenie utrpenia ľudí. Sú to nielen lekári, liečitelia, ale 
do  tejto  vibračnej  poddimenzie  patria  aj  kňazi,  kouči  (sociálny 
coaching), tréneri vo fitnes centrách (ktorým ide predovšetkým o zdravý 
životný štýl svojich klientov a nielen o zárobok), športoví tréneri, rôzni 
poradcovia prinášajúci ľuďom pokoj, správny postoj, dobré informácie 
o správnom  životnom  štýle,  ktorý  zahŕňa  nielen  fyzické,  ale  aj 
psychické, sociálne a duchovné zdravie.

V predošlej  dimenzii  v rámci  očistného  procesu,  museli  byť 
odložené  nižšie,  egoistické,  energetické  vibrácie  biopola,  ktoré 
obmedzovali  vnímavosť,  ohraničovali  celostný  rozum,  deformovali 
citlivosť...  Takže  ľudia  v tejto  dimenzii  majú  podstatne  lepšie 
intelektuálne aj pocitové „vybavenie“ na svojej  vibračnej úrovni,  ako 
bežní ľudia. 

V materiálnom  svete  inteligencia  samozrejme  nesúvisí  len  s 
„veľkosťou  mozgu“  a jeho  hmotnosťou,  ale  predovšetkým s hustotou 
a bohatosťou prepojenia neurónov, nervových spojení preduchovnených 
modlitbou, kontempláciou a meditáciou. Táto hustota súvisí s dobrou, 
všestrannou  výchovou,  dobrou  výživou  všetkých  tiel,  pokojnou 
harmóniou okolia, pestovaním tvorivosti, bohatosťou pocitov, ale aj so 
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skúsenosťami z minulých inkarnácií a schopnosťou   lepšej inšpirácie = 
prepojenia na informácie anjelských pomocníkov a intuície. 

Jedným z vedome inkarnovaných mudrcov bol pravdepodobne 
aj majster Eliáš, zmieňovaný v úvode knihy pri premene olova na zlato. 
Eliáš ukázal Helvetiovi päť zlatých mincí vyrobených týmto tajuplným 
spôsobom. Na jednej minci bol nápis „ Jehovova nádherná a zázračná 
múdrosť  v katolíckej  knihe  prírody.  Bola  som vyrobená  26.  augusta 
1666“.  Nápis  na  inej  minci  znel  pod alchymickými  symbolmi  zlata, 
ortuti  a striebra:  „Boh,  príroda  a spagyrické  umenie  nerobia  nič 
nadarmo.“ Oba nadpisy majú vážny etický a morálny podtón odkazujúci 
na Slovo Božie a jeho uplatňovanie v praktickom živote. Súčasne sú v 
symbolike  aj  pokyny  na  cvičenia,  ktorým  sa  budeme  detailnejšie 
venovať v inej kapitole.

Takíto  ľudia  sa  inkarnujú  dobrovoľne.  Môžu  dokonca 
navštevovať iné planéty a zdokonaľovať sa mimo materiálne telo. Tu je 
dôležité  poznamenať,  že  život  vo  vesmíre  sa  prejavuje  na  rôznych 
úrovniach,  ktoré  sú  dnes  pre  fyzikálne  prístroje  ľudstva  neviditeľné. 
Svedectvá Emanuela Swedenborga, Adelmy Vayovej,  alebo novodobé 
svedectvá  na  základe  osobných  skúseností  Stuarta  Wilda  a Roberta 
Monroea  je  dobré  brať  vážne.   Po  určitom  tréningu,  pokiaľ  spĺňate 
určité  karmické  predpoklady,  napríklad  čistého  svedomia,  etických 
predpokladov  a silnej,  dobrotivej  psychiky,  si  to  môžete  vyskúšať 
osobne. 

Osobné  skúsenosti  viacerých  „cestovateľov“ 
multidimenzionálneho  cestovania  sú  detailne  popísané  v knihách 
amerického  akademika,  sociológa  Kyriacosa  C.  Markidesa,  v jeho 
trojdielnej etnografickej štúdii cyperskej mystickej školy. Túto trilógiu 
považujem  za  dobrú  „základnú  čítanku“  pre  objasnenie  fungovania 
rôznych  duchovných  pravidiel  a zákonov  v rámci  ich 
multidimenzionálneho pôsobenia Zeme a duchovných svetov.  Trilógia 
je  etnografická  a antropologická  fundovaná  vedecká  správa   plná 
svedectiev a praktických príbehov z rôznych oblastí a úrovní civilného 
života v prepojení na spirituálne svety.

Dobrovoľníci z tejto poddimenzie, ktorí sa chcú inkarnovať na 
Zem,  majú  možnosť  vyberať  si  čas,  rodičov,  mesto,  krajinu  pre 
naplnenie svojej humanitárnej misie vo vibrácii služby druhým, v duchu 
lásky  a obete.  Aj  tento  proces  je  samozrejme  veľmi  starostlivo 
plánovaný  (detailné  popisy  sú  vo  výskumných  prácach  Michaela 
Newtona)  v harmonickej  zhode  so skupinou  ostatných  blízkych  ľudí. 
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Človek sa pre naplnenie svojich karmických cieľov zvyčajne inkarnuje 
v skupine spriaznených duší.

Príčiny chorôb sú ako v osobných minulých životoch, v rodovej 
línii  (tzv. karma rodiny),  tak aj v chybách súčasného životného štýlu. 
Musíme sa naučiť poznávať a dodržiavať nielen zákony materiálne, ale 
aj  duchovné.  Choroba  prichádza  ako napomenutie,  že  človek narušil 
Zákon Harmónie, teda že robí vo svojom živote niečo zle. Preto je také 
dôležité  na  choroby  nenadávať,  ale  uvedomiť  si  Zákon  Božej 
Spravodlivosti.  Rovnako  dôležité  je  vedieť  pravidlá  materiálnej  aj 
psychickej dietetiky (správneho stravovania). Napríklad platí, že človek 
nikdy nesmie  jesť  rozčúlený,  nahnevaný,  ustrašený,  pretože  jedlo  sa 
okamžite stáva jedom.

Keď sa chce človek vyliečiť, musí najprv zmeniť svoje srdce, 
spôsob  myslenia  a zmeniť  city  aj  celkový  životný  štýl.  Sústavné 
vzdelávanie je nutné v každom veku a poznané je potrebné uplatňovať 
ihneď v praxi.

Pri  zvýšenej  sebakontrole  v rámci  sedemročného  cyklu  sa 
nahradia  všetky bunky novými  bunkami,  takže  je  možné  sa  vyliečiť 
z veľmi ťažkých chorôb a postihnutí, pokiaľ nie sú karmického pôvodu. 
Napojenie  na  Jediný  zdroj,  Stvoriteľa,  odkiaľ  pochádzajú  všetky 
uzdravujúce  a harmonizujúce  podnety,  spúšťa  uzdravovacie  procesy 
buniek,  tkanív,  orgánov,  vyladenie  celého  tela  do  skvelého  zdravia. 
Cieľom človeka je duchovný vývoj a choroby sú lekcie, ktoré nás učia 
viac dávať ako brať, osvojiť si vieru, odvahu, sebadisciplínu, vnútorný 
pokoj, vylaďovanie sa mysľou cítením a správaním na Božskú podstatu, 
akú nám svojim príkladom ukázal náš Pán Ježiš Kristus ..

Pre každého človeka je prioritou stanoviť si dobrý ideál – ako 
duchovný maják, ku ktorému má smerovať všetko svoje úsilie. V rámci 
rovnováhy  duševnej  sféry  je  veľmi  dôležité  pravidelne  študovať 
o duševných  a duchovných  pravdách  napríklad  pravidelným  čítaním 
Nového  Zákona,  alebo  dobrých  duchovných,  inšpirovaných  autorov. 
Rovnako  sa  odporúča  študovať  aj  oblasť  vzťahov  medzi  ľuďmi, 
krajinami, štátmi, alebo predmety súvisiace s vašim ideálom. 

Prioritu však má: „Budeš mať vždy pred sebou jediného Boha. 
To znamená odhodiť a obetovať všetky modly – vlastníctvo, spútanosť 
majetkom, žiadosti, nízke zvyky...  a hľadať Božiu vôľu. Prvý je Boh, 
potom váš partner a deti, ďalej sused a až potom nasledujete vy osobne. 
Takto  pristupujeme  ku  riešeniu  nielen  duševných  problémov,  ale  aj 
problémov bežného praktického života. 
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O úrovni národa a jeho smerovaní rozhoduje školstvo. To spolu 
s rodičmi stojí na začiatku formovania dieťaťa, mladého človeka. Nielen 
vedomosti, ale predovšetkým osobný príklad a množstvo nehy,  naozaj 
veľmi veľa lásky a osobného času... Keď ste sa to nenaučili vo svojej 
rodine, teraz pri vašich deťoch je výborný čas si to osvojiť.  Ani v škole 
nie je učiteľ ako učiteľ. Je veľkým darom pre každé dieťa, keď ho učí 
Učiteľ,  ktorý  je  na  to  povolaný,  ktorý  vie  vnímať  jeho  osobné 
predpoklady  a pomáha  dieťati  hľadať  jeho  jedinečnú  životnú  úlohu 
a odkrývať jeho talenty a radosti. 

Učiteľom nemôže byť každý, pretože je to povolanie, ktoré sa 
nedá  nikdy  zaplatiť.  Dobrý  učiteľ  nie  je  robotníkom,  ale  umelcom, 
sochárom duší. Miluje toto povolanie a je učiteľom „8 dní v týždni a 14 
mesiacov v roku“. Učiteľ s vypracovanou vnútornou osobnosťou nielen 
učí,  ale  aj  tvorí.  Aby deti  mali  z vyučovania  nielen poznatky,  ale  aj 
výchovný, umelecký, kultúrny, herný, spoločenský, budiaci, radostný... 
zážitok.  Našťastie  sú  dnes  systémy  napríklad  Montessory,  alebo 
Waldorf, ktoré sú už desaťročiami overené a fungujú aj na Slovensku. 
Nemecko má preto také výborné ekonomické postavenie, lebo má veľa 
waldorfských  škôl,  ktoré  im  dávajú  veľa   tvorivých  a všestranne 
zodpovedných ľudí. 

Smutné je, že štáty radšej budujú silné policajné systémy,  ako 
dobré  školské  systémy,  kde  sa  robí  prevencia  sociálnych  zlyhaní 
občanov  aj  rodín.  Tým sa buduje  taktiež  silné  a kvalitné  personálne 
a pokrokové zabezpečenie krajiny.

Dobrý  školský  systém  nestraší  deti  ani  rodičov  známkami  a 
testami,  ale podporuje individuálne vlohy žiaka. Nehrozí formalitami, 
ale tvorivými prístupmi zatiahne deti  do učebného procesu, takže ani 
nevedia,  že  sa  učebná látka zvládla,  že  sa testy urobili  len tak akosi 
mimochodom a súčasne hrou prinútili dieťa zamýšľať sa nad dôležitými 
hodnotami. Neznamená to znížiť rebrík hodnôt, znamená to zreálniť ho 
na praktickú, udržateľnú mieru a využívať vhodné tvorivé postupy. 

Náš Pán nám prostredníctvom Nového Zákona ukázal  mnohé 
príklady  vyliečenia,  zdieľania  bremien  a význam  utrpenia  v živote 
človeka. Keď však chce niekto liečiť týmto spôsobom, musí sa naučiť 
životnému štýlu, ktorého príkladom bol sám Pán, a ktorí viedli svätci 
ako Páter Pio, svätý František z Assissi, svätá Alžbeta Uhorská, alebo 
iní svätci žijúci veľmi prísnym asketickým životom, aby prebrané nízke, 
chorobné vibrácie spálili, aby im samým neublížili. Predovšetkým však 
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aby to bolo v zhode s Božou vôľou a Jeho Zákonom Spravodlivosti, do 
ktorého  človek  nesmie  zasahovať.  Z každého  utrpenia  má  prísť 
poučenie a vzkriesenie do nového myslenia.

Veľmi  dobrý  spôsob  pomoci  je  vytváranie  liečivých, 
modlitebných, meditačných skupín, ktoré pri pravidelných stretnutiach 
svojou kumulovanou duchovnou vibráciou môžu pomáhať ako svojim 
rodinným príslušníkom,  tak  aj  ľuďom,  ktorí  ich  požiadajú  o pomoc. 
Základným  predpokladom  takýchto  skupín  je  láska,  viera,  ochota 
pomáhať  druhým,  pokora,  vytrvalosť,  trpezlivosť,  porozumenie 
a pravdaže aj určitý stupeň spirituality jej členov. Pre úspech takýchto 
duchovných  skupín  je  dôležité  sústavné  vlastné  duchovné  úsilie, 
harmonický život a odovzdanie výsledku do rúk Božích. Metódami sú 
modlitba,  rozjímanie  a meditácia  za  uzdravenie  prostredníctvom 
Jediného Zdroja – Stvoriteľa.

Ako  vo  všetkom  aj  tu  je  dôležitý  pre  uzdravenie  osobná 
zodpovednosť a stupeň duchovného prebudenia chorého človeka, jeho 
pokora,  viera,  angažovanosť  na  uzdravení  modlitbami  a  meditáciami 
v rovnakom čase ako modlitbová skupina, ochota meniť svoje mentálne 
a citové priority a hlavne nivelizácia prízemného egoizmu. Človek sám 
je vždy len prostredník darov, pomoci, prijíma rady Zhora. Sám nie je 
schopný urobiť nič reálne hodnotné. To mnohí lekári s trpkosťou zistia, 
keď chcú veľmi niekomu pomôcť, ale ich úsilie a vedomosti sú akosi 
hatené. Akýkoľvek egoizmus a prisvojovanie si výsledkov zabrzdí tok 
liečivých energií.

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že modlitbová skupina aj pacient 
nemusia  byť  spolu  na  jednom  mieste,  ale  je  dobré,  keď  častokrát 
navzájom komunikujú. 

Podľa  duchovnej  vedy  neexistujú  nevyliečiteľné  stavy,  lebo 
každá  choroba,  alebo  iné  zlyhávanie  silového  biopola,  je  dôsledok 
porušenia Zákona Harmónie a preto vždy môže nastať náprava. 

Žiadny štát nepotrebuje cvičené, kondične vyspelé,  egoisticky 
chytré  „ľudské  opice“  ubližujúce  slabším,  handicapovaným 
spoluobčanom.  Múdry  štát   nepotrebuje  ani  počítačovo  vyspelých, 
bezcharakterných chytrákov okrádajúcich banky a lúpiacich informačné 
databázy, či lenivých  posedávačov pred televízorom. 

Dobrý  štát  potrebuje  predovšetkým  slušných,  dobrých  ľudí, 
ktorí si nielen vážia seba, rodinu a národné tradície, ale chcú budovať 
funkčnú,  modernú,  medzinárodne  interaktívnu  spoločnosť,  ktorá 
neohrozuje seba ani prírodu. A to sa dá vytvoriť len múdrymi rodičmi, 
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dobrými  učiteľmi  a pokrokovým  školstvom  opierajúcim  sa 
o podporujúci,  pravdivý   náboženský  systém  prepojený  na  zdravý 
skauting.  Skauting vytvára domáce aj zahraničné zlaté mosty.

Viera  je  základ  inteligencie,  inteligencia  je  základ  dobrého 
života a z toho pramenia všetky radosti života, hovorí majster P. Danov, 
jeden z najväčších mysliteľov 20.storočia.

Školám  a vzdelávaniu  sme  sa  venovali  viackrát  už  v 
popisoch predošlých  dimenzií,  pretože  práve  tu  sa  rozvíja  a buduje 
osobné karmické smerovanie aj zdravie detí, prevencia zdravia, rýchle 
vyliečenie  osoby,  rodiny,  aj  regionálnej  zamestnanosti  a všestrannej 
úspešnosti  štátu.  Dobrá,  zdravá  a silná  spirituálna  spoločnosť  má 
minimálne  výdaje  na  zdravotníctvo,  preto  nie  je  problém  udržiavať 
dobrý sociálny systém, spokojnosť občanov a právnu bezpečnosť štátu. 

Aká je to spirituálna spoločnosť? Je to spoločnosť, ktorá buduje 
na  duchovnom   poznaní, láske  k blížnemu  a cez  neho  k  Pánovi, 
k prejavom Jeho vznešenej slávy, ktorá je vo všetkom stvorenom okolo 
nás.  On  je  vo  všetkých  daroch  –  osobnom  dare  dýchania,  dare 
požehnania  od  najmenších  až  po najzložitejšie  vnútorné aj  vonkajšie 
systémy, ktoré sú okolo človeka, včítane jeho vlastného tela, pretože ani 
to nevlastníme. 

Neveríte?  Stačí  zažiť  a prežiť  nejaké  osudové  nešťastie, 
autohaváriu, pád lietadla, alebo prežiť rakovinu, aby si človek uvedomil 
krehkosť  a vzácnosť  svojho  zdravia  a  života,  ktorý  máme  len 
zapožičaný.  Všetky  dary  pochádzajú  od  Pána.  Človek  si  to  nechce 
uvedomiť. Plné uvedomeniu závažnosti týchto obyčajných vecí nastane 
vývojom asi za 1500 rokov, ale už dnes ľudstvo dostáva prvé lekcie 
napríklad cestou rozšírenia alergií, astiem a tzv. civilizačných chorôb.

Plnohodnotný  spirituálny  život  človeka  je  veľmi  zaujímavo 
popísaný v etnografickej správe Dr. M. Morganovej, v knihe Poselství 
od  protinožcú,  na  príklade  života  posledných  pôvodných  ľudí.  Táto 
duchovne  vyspelá  civilizácia  žila  v Austrálii  bez  prerušenia  desiatky 
tisíc rokov. Na prvý pohľad bol ich život primitívny, ale žili skutočne 
bohatým vnútorným aj navzájom obohacujúcim spoločenským životom. 
Mierumilovne, šťastne, plnohodnotne. Hovorené slovo používali len pre 
spev, alebo sviatočné príležitosti, inak komunikovali mentálne. Rodiny 
sa spájali ráno a večer pri spoločnom vďakyvzdávaní za všetky dobrá, 
ale  inak  celý  deň  bol  plný  činorodosti  a komunikácie  a zdieľania 
a hľadania  osobného naplnenia  cieľa  svojej  karmickej  úlohy rôznymi 
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tvorivými  cestami  plnými  vnútornej  radosti  aj  pri  nesmierne ťažkých 
vonkajších životných podmienkach. 

V každom národe sú dlhodobé tradície, ktoré by si mal každý 
mladý  človek  osvojiť.  Dejiny,  osobnosti,  historické  stavby, 
technologické úspechy, ľudové zvyky, kroje, piesne... Všetko sa síce na 
školách rieši, ale zväčša formálne – dieťa dostane informáciu a hneď ju 
zabudne.  Dôležité,  hodnotné  dobré  návyky  z detstva  sa  neskôr 
v dospelosti  len ťažko dajú dohoniť. Obzvlášť mnohé deti  21.storočia 
túžia po spirituálnych skúsenostiach už v mladom veku, ale nič nie je 
hlúpejšie,  ako  vystaviť  dieťa  a  mladého  človeka  takejto  ťažkej, 
predčasnej skúške. 

Zásadná  úloha  človeka  je  naučiť  sa  dobre  prežiť  v dobrom 
prostredí dobrej rodiny, školy a dobrého kolektívu, plnú inkarnáciu do 
materiálneho tela, teda do cca 22.-23.roku. Pre žitie hlbšej spirituality 
má človek dostatok času po 25.-28. roku života, aby mohol obdobie od 
30  do  33  rokov  využiť  pre  „výmaz  svojich  trestných  záznamov“ 
z minulých životov. Spoločnosť potrebuje ľudí, ktorí vedia rozkazovať 
sebe, svojim rozmarom a bolestiam a chcú slúžiť všeobecnému dobru a 
pravde, a nie ktorí sa chcú len tak zadarmo viesť „na kolotoči života“,  
alebo hrať sa na mocných a rozkazovať druhým. Dobrá rada Biblie je, 
že kto by chcel byť prvý, má sa naučiť byť služobníkom všetkých.

Múdra spoločnosť by mala stavať vzdelávací systém na znalosti 
týchto časových rytmov platných pre cca 95 – 98 % občanov. Súčasne 
však  pre  tvorivých  géniov,  ktorých  by  mala  rozpoznať  na  základe 
astrologického výpočtu,  či  osobných prejavov.  S géniami  by mal  štát 
vedome  komunikovať  celý  ich  produktívny  život.  Práve  ich  tvorčie 
obdobia  by  mali  napomôcť  vytvoriť  silný  progresívny  systém 
inovatívnych projektov, ktoré potrebuje každý  región, inštitúcia, firma, 
komunita alebo spoločnosť.

Súčasne by sa pre problémové a sociálne odkázané rodiny  mali 
vytvoriť pomocné inštitúcie ako útočište pre niekoľko mesačné až ročné 
deti   na  ochranu  a reštart  komunity,  firmy  a celkový  progresívny 
a bezpečný rast spoločnosti. 

Vplyv na orgány
Táto poddimenzia vibračne vplýva na hlavu a mozog a nervovú 

sústavu.   Taktiež pôsobí  na posilňovanie  energetického stavu biopola 
organizmu. Energetický príjem nie je len prostredníctvom dobrej stravy, 
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ale aj dýchacími, alebo špeciálnymi cvičeniami, ktorých je dnes veľký 
výber.  Plné  energetické  dispozície  človek  získava  až  po  dosiahnutí 
určitého  stupňa  celkovej  očisty  fyzického,  citového,  mentálneho 
a kauzálneho tela a zdolaní osobných „karmických testov“. 

Pre  liečenie  a vyliečenie  budem citovať  niektoré  múdre  rady 
Edgara Cayceho. 

Každá duchovná duša je z pohľadu Stvoriteľa rovnako vzácna. 
Stvoriteľova láska sa nemení,  rovnako ako sa  nemení  láska matky k 
svojim  deťom.  Pokiaľ  však  má  nastať  zlepšenie  zdravotného  stavu, 
potom musí  dôjsť  ku zmene  postojov,  lebo myseľ  je  staviteľ.  V reči 
Biblie to Pán povedal: Ja som Alfa a Omega. Myseľ ako „správca slov“ 
je konštruktívny nástroj pre dobro a pomoc sebe aj ľudstvu.

Vyliečenie  akejkoľvek  povahy  znamená  zmeniť  vibrácie 
zvnútra,  atómy  nášho  tela  vyladiť  tak,  aby  boli  v  súzvuku 
s tvorivými energiami Vesmíru. To je liečenie. Nech už sa to stane 
pomocou  liekov,  chirurgického  noža,  chiropraxou,  elektroliečbou,  či 
iným  prostriedkom,  vždy  sa  jedná  o vyladenie  vnútornej  štruktúry 
atómov  tela  na  naše  duchovné  dedičstvo.  Všetko  liečenie  sa  deje 
zvnútra.  Koordinuj  liečenie  tela,  mysle  a duchovnej  duše  a budeš 
zdravý.

Choroba  je  stav,  keď stojíme  v opozícii  proti  svojmu  ideálu, 
Prvej Príčine, či Prvotnému Princípu. V konečnom dôsledku je možné 
každú  chorobu  nazvať  hriechom.  Naučte  sa  udržiavať  rovnováhu. 
Kristovo vedomie, Jeho Láska, je jediným zdrojom vyliečenia tela alebo 
mysle. Rôzne lieky bez hlbšieho pochopenia súvislostí mikro a makro 
kozmu môžu na chvíľu pomôcť, ale v skutočnosti sa problém presunie 
z jedného orgánu na druhý.

Neexistujú nevyliečiteľné stavy,  lebo daný stav je dôsledkom 
porušenia zákonov Vesmíru či v tomto, alebo v minulých životoch. Čo 
sa objaví v duši,  je neskôr zrodené v hmote. Preto sú všetky choroby 
hriechom vznikajúcim na jemných energetických úrovniach. 

Predovšetkým je potrebné si uvedomiť, že vyliečenie je možné 
len  pri  úprimnej  snahe  hľadať  príčiny  a opierať  sa  o Božie  zákony, 
múdrosť a vôľu. Nezávisle na tom, v akej rovine bytia sa duša nachádza, 
zákon  je  stále  ten  istý.   Konštruktívne  vplyvy  môžu  vychádzať  iba 
z dobra.  Dobro  môže  vychádzať  iba  od  Boha.   Takže  akékoľvek 
vyliečenie  môže  prísť  len  z Jediného  Zdroja.  Zmierňovanie  bolesti, 
alebo dočasné vyliečenie, keď sa problém presunie do inej časti tela, je 
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polovica  pravdy,  ktorá  je  horšia  ako  celé  klamstvo,  lebo  podvádza 
duchovnú dušu.
       Čím pevnejšie sa telo bude držať biblických, Božích Právd a  čím 
viac bude závisieť na skrytých silách vo vnútri v sebe, teda bude veriť 
v duchovné veci,  tým rýchlejšia bude uzdravujúca reakcia organizmu. 
Vyladením telesných centier s koordinujúcimi silami cerebrospinálneho 
systému, sa telo očistí, vyladí, takže sa vie samo a s pomocou prírody 
vyliečiť.  Vnútorné  sily  musia  byť  preduchovnené  predovšetkým 
kontrolou  vlastnej  mysle.  Zvýšením svojich  vibrácií  prostredníctvom 
meditácie,  vyladenia,  môže  sa  vyliečiť  ktorýkoľvek človek.  Takto sa 
vyliečili  ľudia  z konečného  štádia  rakoviny.  Keď  sa  „prebudili“ 
z hlbokej,  kontemplatívnej  meditácie,  z tela  behom niekoľko desiatok 
minút zmizla všetka rakovina, všetky metastázy.

Pokiaľ ku vyliečeniu nedochádza,  je dôležité uvedomiť si,  že 
len hlboká premena vnútorných štruktúr,  doslova na najhlbšej  úrovni 
duchovnej  duše,  môže  priniesť  uzdravenie.  Neodsudzuj  seba  ani 
druhých. Pán je sudca. 

Prečo  by  malo  dôjsť  k uzdraveniu,  pokiaľ   človek  nechce 
zmeniť svoje chovanie a myslenie?  Má sa uzdraviť preto, aby ďalej žil 
ako  zvieratko,  oddával  sa  svetským rozkošiam a pôžitkom?  Prečo  sa 
nesnažiť  robiť  niečo  pre  druhých  a tak  urobiť  svoj  život  milým, 
radostným, krásnym a zmysluplným? 

Keď  si  chceš  pomôcť,  najlepším  spôsobom  je  začať  slúžiť, 
pomáhať druhým. Nauč sa byť láskavý a trpezlivý, tak ako bol dosiaľ 
milosrdný a trpezlivý Boh k tvojim sebeckým manierom. 

Naučte sa byť samým / sama sebou, svojou autoritou. Choďte 
čo  najčastejšie  do  prírody  a vystavujte  sa  slnečným  lúčom,  jemne 
športujte. Pohybujte sa medzi ľuďmi, meňte prostredia. Nie je dôležitý 
vonkajší  dojem,  ale  pomoc,  služba  blížnym.  Učte  sa  využívať 
a dôverovať svojej intuícii a inšpirácii.  Na všetko je možné nájsť liek 
S poznaním,  uvedením fungovania  a dodržiavania  Božích  zákonitostí 
prichádza vyliečenie.

Pôsobenie na fyzickú dimenziu
 Pripomeňme  si,  že  život  Pána  sprevádzalo,  okrem  jeho 

misijného  pôsobenia,  šírenia  posolstva   lásky  a odpustenia  –  taktiež 
sústavné  uzdravovanie  chorých.  Denne  uzdravoval  desiatky,  niekedy 
stovky  ťažkých  pacientov  (kniha  Dr.  Styllianos  Atteshlis,  Ježiš 
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Immanuel  Kristus,  Jeho život  na Zemi  a Jeho náuka,  www.sirosa.sk) 
Uzdravoval  tie  najťažšie  choroby  –  lepru,  zdeformovaný  pohybový 
aparát,  narušenú  chrbticu,   krvotok,  zle  zrastené  kosti,  stareckú 
nemohúcnosť,  detskú  obrnu,  slepotu,  hluchotu,  alebo  aj  psychické 
a duchovné  postihy.  Vyháňal  zlých  duchov,  uzdravoval  lakomcov, 
zmenil podstatu ich smerovania, ako vidno na príklade vyberačov daní 
Matúša, Zacheja... 

Silu liečenia získali všetci Pánovi učeníci, ktorí uzdravovali nie 
zo svojej, ale pre Pánovu, Božiu slávu. Zriekli sa výsledkov vyliečenia 
a odovzdali ich do rúk Pána Ježiša Krista, po vzkriesení vnímateľného 
ako  Ducha  Pravdy.  A predovšetkým  robili  to  zadarmo.  Kritérium 
„Zadarmo ste  dostali,  zadarmo dávate...“  ich  chránilo  pred  účinkami 
spätného rázu karmy, pretože žiadny postih v našej dimenzii nie je len 
tak pre nič za nič (Zákon Príčina a Následku, Zákon Náhody).

Ľudia  pôsobiaci  v duchu  tejto  dimenzie  si  uvedomujú  svoju 
nepatrnosť  a obrovské  dary,  ktoré  človek  dostáva  od  Stvoriteľa.  Nič 
neberie  ako samozrejmosť,  ale  sústavne interaguje,  vzdáva vďaku za 
malé  i veľké  veci.  Za  dobrá,  ale  aj  za  trápenia  a prekážky.  Vidí 
v možnosti inkarnácie všetky tie široké a rozmanité symboly a priemety 
Božej  múdrosti  a  moci.   S radosťou sa  teší  z  najmenších  maličkostí, 
nezábudky,  kamienka,  zurkotu potoka,  odlesku slnka v jazere,   až po 
prejavy Božej moci ako sú búrky, víchrice, morské vlny, zemetrasenia, 
ktoré mu ukazujú vlastnú nepatrnosť a bezmocnosť. 

Ľudia  narodení  pod vplyvom tejto  poddimenzie  síce  nemusia 
vedieť o zákonitostiach prevteľovania, ale „akosi vedia“, že tu už boli 
a mnohé veci sú im „akosi známe“. Nemusia byť silne veriaci v rámci 
svojej  konfesie,  ale  ich  viera  v Boha  má  byť  samozrejmá,  trvalá  a 
nezvrátiteľná. 

Uvedomujú  si  základné  zákony,  napríklad  Zákon  Náhody, 
v matematickej  vede  známy  ako  teória  chaosu,  alebo 
samoorganizovania.  V každom jave a čine sú skryté  predošlé  príčiny. 
Nieto „dymu bez ohňa.“ Múdri ľudia si uvedomujú, že všetky choroby 
vznikli porušením Božích zákonov, pokrivením zákona harmónie. Takto 
majú  v hlbokej  úcte  utrpenie,  ktoré  sa  snažia  zmierniť,  ale  nebojujú 
s Univerzom, pretože každá choroba má svoj dôvod a výchovný zmysel. 

Zväčša  sa  liečitelia  na  začiatku  špecializujú  na  určitú  oblasť 
ako je iris diagnostika, reflexoterapia, diagnóza z moči,  aromaterapia, 
fytoterapia,  masérstvo,  osteopatia...,  ktorú  postupne  rozširujú  podľa 
poznávania  duchovných  zákonov  Stvorenia.  Múdri  liečitelia  okrem 
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správnej  diagnózy učia  ľudí  predovšetkým pokore  a zbožnosti.  Nikto 
totiž netrpí len tak, ale je to následok osobných alebo rodových zlyhaní 
v tomto, alebo v minulých životoch. 

Takto  napríklad  v databáze  chorôb  Edgara  Caycea  nájdete 
väzby  príčina  -  dôsledok:  roztrúsená  skleróza  ako  následok  šírenia 
nenávisti,  zlomyseľnosti  a strachu. Psychická a fyzická zaostalosť ako 
následok  prehnaného  svetského  užívania  a zanedbanie  starostlivosti 
o blížnych. Podobné príčiny „hýrenia“ bez zodpovednosti k svojmu telu 
mali aj ľudia s diagnózou  poruchy svalov a mongolizmu. 

Aké boli iné súvislosti ochorení s minulými životmi? 
Svrbenie  a citlivá  pokožka  –  následok  zneužitia  chémie  pre 

vojnové  či  pokusné  účely  na  živých  tvoroch.  Astma  –  následok 
utlačovania  druhých.  Anémia  –  zneužitie  moci  pri  prelievaní  krvi 
týraním  druhých  a  účasti  vo  vojnách.  Detská  obrna  –  výsmech 
z mučenia  a utrpenia  nevinných.  Duševná  porucha  –  následok 
manipulácie  a vnášania  chaosu  do  života  iným.  Ekzémy  –  následok 
neznášanlivosti  k  iným názorom.  Zvýšená  citlivosť  –  následok príliš 
extravagantného  štýlu  života.  Nadváha  –  následok  výsmechu  ľudí 
s nadváhou. Podobne aj prejav homosexuality. 

Vyššie  uvedené  diagnózy  ukazujú,  ako  ľahko  človek  môže 
skĺznuť  vplyvom  hlúposti,  či  nerozvážnosti  okolia,  alebo  neznalosti 
rodičov  pri  výchove  do  nezodpovedného  prístupu,  ktoré  majú 
nepríjemné a bolestivé následky do budúcich životov. Ľudia síce nevidia 
zdroj  utrpenia,  ale  Prozreteľnosť  nezabúda  a dôsledky  sú  vždy 
spravodlivé, primerané a načasované. 

Kde je poučenie? Poučenie prichádza hneď po smrti tela pred 
komisiou anjelov. Vedomé poučenie dostáva duchovná duša taktiež na 
úrovni pobytu duchovnej duše medzi reinkarnáciami, ako o tom detailne 
podáva správu psychiater Michael Newton.

Pán  hovorí,  že  Jeho,  Hospodinov  je   súd.  Bežný  človek 
súčasného uvedomovania  sa  nevie,  čo  všetko  „vyvádzal“  v minulých 
životoch  a ako   sa  budú  účtovať  jeho  karmické  podlžnosti.  Možno 
povedať,  že počas celého svojho života je každý človek v sústavnom 
sadení  nového, ale aj v monitorovaní a testovaní. 

Chorí  ľudia  si  zaslúžia,  rovnako  ako  všetci  ostatní,  našu 
pozornosť,  lásku,  trpezlivosť.  Je  dôležité  nepodceňovať  pravidelnú 
prácu s Novým Zákonom a príbehmi o Ježišovi, alebo iných svedectiev 
milosrdenstva  a dobrými  príkladmi  aj  z iných  náboženstiev  viesť 
v rodine aj v škole deti k súcitu a milosrdenstvu. 
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Ako príklad v mojom živote to neboli len štyri klinické smrti, 
ale  predovšetkým  sny,  ktoré  ukazovali  na  zmenu  karmických 
podmienok  a vývojové tendencie.  Prvá  klinická  smrť  mala  predzvesť 
silného  sna,  v ktorom  sa  ulice,  domy,  bloky  obrovského  mesta 
prestavovali, presúvali, vznikali nové... Až dodatočne som videl, že môj 
život  naozaj  úplne  zmenil  svoje  smerovanie,  nastolili  sa  nové 
medziľudské vzťahy, prišli odlišné kritériá života...

Mnohí  ľudia  z tejto  poddimenzie  zažívajú  počas  spánku  sny 
o školeniach,  o kurzoch z oblasti dovzdelávania v oblasti duchovných 
právd, alebo liečiteľstva. Nie vždy si tieto sny a informácie pamätajú, 
pretože sú to informácie pre „duchovnú dušu“. Keď však príde určitý 
problém na riešenie, títo ľudia daný problém hravo zvládajú, aj keď sa 
o ňom neučili v žiadnej vonkajšej škole, alebo na oficiálnom kurze.

Niekedy lekári,  či  liečitelia  prinášajú  nové  liečebné  postupy, 
vďaka  medzinárodným  kontaktom  sprístupňujú  cenné  informácie, 
inokedy  však  pôsobia  nezbadateľne  ako  drobní  ľudoví  liečitelia, 
fytoterapeuti,  maséri,  liečitelia energiou, vodou, osteopati,  animátori / 
organizátori  detských  skupín,  vedúci  skautingu...  Pôsobia  nielen  na 
liečivé  procesy  tela,  ale  aj  na  podporu  a smerovanie  správneho 
osobného psychického a sociálneho rozvoja.

Pripomeňme si dôležité pravidlo z prvého dielu: Duch je život, 
myseľ  je  staviteľ,  fyzické  je  výsledkom.  Toxické  látky  častokrát 
vznikajú ako produkty stresu, obáv, nepriateľstva, tvrdých slov a hnevu. 
Naopak radosť a láska liečivo vplývajú ako na tkanivá, na nervy, krv, 
endokrinné žľazy... Jedlo alebo nápoje preto človek vždy musí prijímať 
v dobrom  vnútornom  rozpoložení  mysle  a tela  a ideálne  v príjemnej 
spoločnosti a peknom prostredí. 

Aj to je úloha domova, na tvorbe ktorého sa majú zúčastňovať 
rovnakým  dielom  matka,  otec,  deti  a všetci  príbuzní  aj  známi. 
Spoluvytvárať  atmosféru  pokoja,  vzájomného  porozumenia,  bezpečia, 
harmónie, to je výzva pre všetky novo vznikajúce mladé rodiny.  Viac 
dávať,  menej  brať.  Toto  je  základná  lekcia  pre  každého  človeka  – 
vytvárať láskavý priestor pre bytie svojich drahých, kde sa robí aj dobrá 
klíma pre oddych, regeneráciu a vypnutie z bežných stresov vonkajšieho 
života.

Napriek zlepšeným životným podmienkam všetkých vyspelých 
krajín sveta sa ľudstvu vracajú epidémie infekčných chorôb, o ktorých 
sa myslelo, že sú navždy zničené. Čierny kašeľ, príušnice, ovčie kiahne, 
TBC,  cholera,  týfus,  ale  aj  „civilizačné“  choroby  ako  autoimúnne 
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ochorenia,  alergie,  nádorové  ochorenia  sú  stále  väčšou  hrozbou  pre 
komerčne,  materialisticky  žijúcich  ľudí.  Je   dlhší  život  naplnený 
chorobami a živorením v oslabenom tele „to pravé orechové“. 

Britská lekárka MUDr. Jayne Donegan obhajujúca pred súdom 
dve mamičky,  ktoré nedali  svoje deti  očkovať, zvíťazila nad britskou 
Všeobecnou lekárskou radou dôkazom, že vakcíny nie sú potrebné na 
dosiahnutie zdravia. Predložila dôkazy na základe štatistických úradov 
od  r.1837,  že  úmrtnosť  ľudí  na  choroby,  ako  sú  čierny kašeľ,  alebo 
osýpky, klesla o vyše 90% už pred zavedením plošnej vakcinácie proti 
týmto chorobám. Lekárka vyhlásila, že namiesto potlačovania choroby 
by  sa  mala  uprednostniť  podporná  liečba,  ktorá  napomáha  urobiť 
pozitívne, vnútorné vývojové skoky. 

Disharmonický spôsob života dnešného ľudstva sa odzrkadľuje 
už  na  zdraví  novonarodených  detí,  ktoré  podľa  svetovej  odbornej 
literatúry majú oveľa nižšie ukazovatele zdravia ako predošlé generácie, 
obzvlášť deti nesúce akúkoľvek toxickú záťaž. 

Pod  toxickou  záťažou  sa  rozumie  dlhodobé  používanie 
antikoncepcie  rodičov,  horúčky alebo  iné  choroby matky  s užívaním 
antibiotík, ale aj alkohol a fajčenie počas tehotenstva, očkovanie počas 
tehotenstva  (NIKDY!),  alergie  matiek  a autoimúnne  ochorenia, 
nedonosenosť  a nezrelosť  dieťatka  pri  narodení,  nová  amalgámová 
plomba...  Všetky  uvedené  hrozby  by  mali  viesť  rodičov  k veľmi 
opatrnému zváženiu očkovania podľa bežného vakcinačného detského 
kalendára. 

Dieťa  musí  byť  počas  očkovania  absolútne  zdravé, 
nestresované,  podľa  odbornej  literatúry  aspoň  mesiac  od  prejavu 
choroby.  Pritom aj „obyčajné“ nachladenia alebo zmena rytmu života 
a prostredia sú „toxické“. Takto je možné predchádzať akútnym, alebo 
chronickým kontraindikáciám,  ktoré  môžu  mať  tragické  následky na 
celý život. 

Hnačky,  horúčky,  zvracanie, trvalé narušenie vývoja mozgu a 
orgánov, exémy, astma, oslabenie reflexov, ohrozenie života sa zistilo 
u 30  –  40%  detí  s oslabeným  zdravím.  To  sú  dostatočne  výstražné 
upozornenia  pre  predčasne  očkované  dieťa.  V týchto  prípadoch  sa 
odporúča odložiť očkovanie až na koniec prvého roku života, najskôr po 
6.mesiaci. 

Očkovanie malých detí má byť sprevádzané dotáciou vitamínmi 
C, D a omega 3 esenciálnymi mastnými kyselinami, minerálom horčíka 
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Mg, týždeň pred a po očkovaní. Vtedy už väčšia váha dieťatka, silnejší 
imunitný systém, lepšie zistenie nezvyčajných príznakov (apatia, kŕče, 
vysoké teploty, veľké sčervenanie miesta vpichu, bezvedomie, sústavný 
ostrý  plač,  spätný  vývoj,  narušený kontakt,  strata  hlasu...)  napomôže 
znížiť  neželané  autoimúnne  alebo  excitotoxické  reakcie  mladého 
organizmu. 

Nikdy by rodičia  nemali  súhlasiť  s podávaním dvoch či  viac 
vakcín naraz. Odstup medzi vakcínami by mal byť aspoň dva mesiace. 
Pri  prechode  na  obyčajnú  stravu  sa  odporúča  prijímať  čo  najviac 
prirodzených  enzýmov, vitamínov,  flavonoidov...  hlavne  zo  zelenej, 
oranžovej zeleniny a ovocia, napríklad aj častejšou prísadou kurkumy so 
silným všestranným  detoxikačným  účinkom.  Jednoduchý  a nenásilný 
príjem je cestou zeleninových koktailov tzv. smoothies. 

Vplyvy  z tejto  dimenzie  do  našej  dimenzie  sú  predovšetkým 
v oblasti  dodávania  síl  pacientom  a  pri  uzdravovaní  v  liečebných 
ústavoch,  ale  inšpirujú  sa  aj  nové  liečebné  prístupy a  postupy.  Táto 
poddimenzia priaznivo pomáha pri diagnóze liečiteľom a lekárom, ktorí 
vedia a chcú úprimne pomáhať chorým. 

Priamy  postup  liečenia  a prevencie  pred 
civilizačnými  chorobami  dostala  svätá 
Bernadetta  Soubirousová  pri  zjavení  Panny 
Márie  v Lourdoch  v 19.storočí  metódou, 
ktorá sa až dnes po 150 rokoch dostáva do 
širšieho  povedomia.   Samotná  Bernadetta 
zažila  počas realizácie  „jedenia“  zelených 
rastlín s pitím vody odsúdenie a posmech. Až 
po prvých uzdraveniach z nového prameňa sa 
názor  veriacich  zmenil  a nadobudol  dnešné 
veľkolepé rozmery chrámového komplexu.

Dnes  je  možné  považovať  užívanie 
smoothies na báze prijímania rozmixovaného 
chlorofilu,  zeleniny  vo  vode  za  jeden 

z najuniverzálnejších  spôsobov  liečenia, útlmu  a prevencie  mnohých 
rôznych civilizačných chorôb všetkých vekových kategórií – cukrovky, 
srdcovo cievnych chorôb, nervových chorôb, porúch metabolizmu... 

Pravdaže  zjavenie  v roku  1858  v ateistickom,  rozvrátenom 
Francúzsku malo predovšetkým duchovný rozmer povzbudiť k návratu 
k viere, k pokániu a upadajúcej zbožnosti. Všetky zjavenia Panny Márie 
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v Mexiku, Paríži, Medžugorii... vždy mali aj praktickú úroveň priamej 
rady a pomoci na materiálnej úrovni. Možno až dnes si uvedomujeme 
nové prístupy a zmeny pohľadu, ktoré prinášajú čerstvé, aktívne posuny 
v tradíciách.  Ešte  stále  sa  katolícka  cirkev  vyrovnáva  s  uvedením 
záverov 2.vatikánskeho koncilu.

Z tejto  poddimenzie  sa  posilňujú  všetky  ľudské  humanitárne 
aktivity  nielen  v domovine,  ale  aj  v  zahraničí,  takže  mnohí  lekári, 
zdravotné  sestry,  dobrovoľníci  pociťujú  aj  v ťažkých  podmienkach 
prílev síl, inšpirácie pre riešenie zložitých situácií, alebo sú svedkami 
rôznych „náhod“, ktoré im pomáhajú v ich humánnom úsilí.

Bytosti a vplyvy prichádzajú do oblasti medicíny, zdravotníctva, 
častokrát  sú  to  dobrovoľníci  pôsobiaci  nezištne  v oblastiach 
postihnutých  rôznymi  katastrofami  a systémovými  zlyhaniami 
spoločnosti  (povodne,  zemetrasenia,  pomoc  utečencom,  epidémie...). 
Podieľajú  sa  na  vzniku  modlitebných  skupín  pre  nezištnú  pomoc 
v rôznych oblastiach života, alebo „náhodou“ sa dostávajú do pozície 
zásadných zmien svojho a rodinného života.

Podobných ľudí môžete stretnúť taktiež v oblasti  starostlivosti 
o zvieratá  a sú  im  veľmi  blízke  všetky  neziskové  profesie, 
dobrovoľnícke  aktivity  súvisiace  s kvetmi,  záhradami,  bylinami, 
záhradnou architektúrou, pretože to všetko súvisí s liečivou harmóniou 
ľudskej duše.

Mnohí ľudia, ktorí na vlastných skúsenostiach po vyliečení sa 
z rakoviny (Luisa Hayová, David Serva – Schreiber) zistili, aké dôležité 
sú  pravidlá  hlbokej  zmeny  životného  štýlu  –  pozitívne  myslenie, 
modlitba,  pravidelné  cvičenie,  zdravé  jedlo  a zeleninové  šťavy, 
smoothies, dobrý spánok, šport.   Títo ľudia sa chcú podeliť so svojou 
skúsenosťou a varovať ľudí pred vlastnými chybami. Častokrát to robia 
nezištne, predovšetkým pre pomoc blížnym a vylaďujú sa práve na túto 
dimenziu. 

Dôležité je uvedomiť si, že pre ľudí s darom pomoci druhým, 
v ktorých motiváciou  je  ziskuchtivosť,  mocichtivosť,  lakomstvo  a iné 
nízke pudy,  inšpiračné prenosy z tejto dimenzie  a duchovné dary  sa 
zastavia a sám liečiteľ, poradca, tréner zrazu skonštatuje „ohlúpnutie“, 
až  bezmocnosť...  Môže  síce  fungovať  zo  zotrvačnosti,  pretože  ľudia 
jeho „zhlúpnutie“ častokrát nezistia (sú nastavení, ako všetci, na značku, 
povesť, stereotypy), ale jeho rady strácajú aktuálnosť a predošlé osobité 
účinné pôsobenie.
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Radosť a šťastie v živote človeka sa dosahuje činmi pre službu 
dobrom  druhým.  K základnej  lekcii  výchovy  aj  životnej  praxe  patrí 
naučiť  sa  odpúšťať,  nezdôrazňovať  odlišnosti  a nehľadať  chyby 
druhých. Kto vie rozdávať dary lásky, milosrdenstva, láskavého humoru 
a trpezlivosti   svojim blížnym, aj keď mu ublížili, vtedy ide správnym 
smerom a môže dostať rôzne Dary  z Nebies, ktoré si musí prísne strážiť 
svojim etickým prístupom. 

Skvelým  pomocníkom  pre  stálu  kontrolu  mysle  a citov  je 
napríklad  všestranne  uzdravujúca  metóda  Hó  –  ponopono  svojou 
nadčasovou formuláciou štyroch krátkych viet: Ľúbim ťa  (obraciame sa 
k Jedinému a prostredníctvom Neho aj  k dušiam okolo).  Prepáč,  mrzí 
ma (že som Ťa nerozpoznal a že som ignoroval tvoje návestia). Prosím, 
odpusť mi (moju neznalosť Tvojich zákonov a moju neohrabanosť. Asi 
aj ja som robil podobné veci druhým). Ďakujem (že ma učíš, odpúšťaš 
aj  Ty mne  a neopúšťaš  ma.  Ďakujem za všetko,  za  dar  chrámu tela, 
mysle...). 

Iný všestranne liečivý postup je priamo od Pána, keď pre veľmi 
ťažké  prípady  liečenia  odporúčal  prostredníctvom  Biblie  „modlitbu 
a hladovanie.“  Liečenie  hladom  je  pomerne  univerzálny  prístup  na 
liečenie  temer  všetkých fyzických aj  psychických  porúch,  vždy však 
musí byť sprevádzaný duchovnosťou a odborným dohľadom, najlepšie 
dozorom skúseného lekára.

Liečitelia,  ktorí  liečia  pre  peniaze,  zväčša  preberajú   karmu 
svojich  klientov.  Preto  je  tak  málo  liečiteľov,  ktorých  sa  po  r.1989 
v bývalom Československu  vyrojilo  na  tisícky.  Prebrať  karmu  sa  dá 
veľmi ľahko, napríklad keď s plnou vážnosťou niekto vyhlási:   „Ja ťa 
hravo vyliečim, to nič nie je.“ Alebo: „Radšej si zoberiem na seba tvoje 
utrpenie,  ako keď ťa vidím takto trpieť.“ Alebo:  „Ja ti  pomôžem,  to 
zvládneme...“  Ľútosť,  súcit  a milosrdenstvo  je  vždy  na  mieste,  ale 
prichádzajú podľa zákonov Prozreteľnosti. 

Choroby  vznikajú  na  jemných  energetických,  vibračných 
úrovniach ducha a duše, až potom sa premietajú do telesnej úrovne a tak 
sú kódované aj karmické príčiny. Taká je sila slova a ľudskej myšlienky 
zviditeľňujúce Božie Zákony.

Tak ako v prvom diele sme uvažovali o potrebe zmeniť vibrácie 
pre  zabránenie  krízových  prejavov  počasia  v makro  merítku  zmenou 
myslenia mnohých ľudí v komunite, tak aj v prípade liečenia osoby je 
potrebné zmeniť vibrácie mysle a srdca zvnútra a vyladiť atómy svojho 
tela tak, aby boli v harmónii s kreatívnymi energiami Boha. 
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Liečenie  sa  uskutočňuje  liekmi,  fyzioterapiou,  chirurgickým 
zásahom, alebo napríklad elektroliečbou..., ale ako bolo uvedené,  vždy 
sa jedná o vyladenie vnútornej štruktúry atómov tela na naše duchovné 
dedičstvo.  (Edgar  Cayce  odpovídá  na  vaše  otázky,  Eko  konzult, 
Bratislava 2000) 

Krajina, ktorá chce mať dobrých občanov, dbá o vysokú kvalitu 
školského systému. Pokiaľ je tá kvalita nižšia, všetky problémy chytá 
zdravotníctvo, úrady práce, polícia, súdy, väzenia. To je zákon, ľudská 
matematika o prevencii  dobrými praktickými poznatkami opierajúcimi 
sa  o praktickú fyzickú,  psychickú a sociálnu  hygienu,  zdravý životný 
štýl, primerané vedomosti, tvorivé napríklad projektové prístupy a dobre 
strávený voľný čas napríklad športovaním a skautingom. 

Pokiaľ  vlády  „kašlú“  na  školstvo,  nutne  sa  to  premietne  do 
kriminality  mladých  a  do  potreby mať  veľkú políciu,  ťažko skúšané 
a stále  sa  bortiace  zdravotné  a sociálne  poisťovne  a potrebu  živiť 
skorumpované súdy, stavať stále nové väzenia. 

Vzdelávanie  orientované  len  na  encyklopedické  vedomosti 
ľavej  hemisféry  (IQ)  vychovávajú  nie  charakterných, spoľahlivých  a 
zodpovedných  občanov,  ale  chytrákov,  ktorí  chcú  hľadať  skratky 
a vybabrávať  so  systémom.  Obrazne  povedané  –  „Načo  bežať  celú 
pretekársku  dráhu,  keď sa  dá  podvodom,  pretvárkou,  pololžou,  polo 
korupciou určenú, regulérnu cestu si skrátiť?“ 

Osobnosti
S touto  dimenziou  spolupracovali  napríklad:   Mesmer, 

Hahnemann,  z našich  známych  liečiteľov  to  boli   napríklad  skvelí 
liečitelia a diagnostici páter František Ferda,  Jan Mikolášek, Bedřich 
Kočí,  Ing.  Jiří  Janča,  na  Slovensku  dlhé  roky  pôsobí  Ivan  Kostov 
Ivanov...

93

93



                „Poznaj sám seba“ je jedným zo základných 
príkazov, ktorého cieľom je sila a šťastie  človeka.

Erich Fromm

4.2 Poddimenzia duchovných darov. 
                Biopole životnej sily. Žalúdok 

Archetypy biopola

Biopole  zásobárne  magnetizmu  a  životnej  sily. 
Poddimenzia  duchovných  darov.  Channelling   - 
komunikácia   inkarnovaných  ľudí  s vyššími 
dimenziami.  Biopole  dobrého  spánku.  Žalúdok. 
Severný vietor. Planéta Mesiac a znamenie Lev. 

Energetická analýza osobných vlastností
Otázky životnej sily, alebo uzdravujúceho magnetizmu sú úzko 

prepojené na energetické biopole človeka, jeho zaplatenie karmy, stupeň 
očisty  a  všestranný  plnohodnotný  život  plný  tvorivej  energie 
a dosahovania  úspechu  hlavne  v  plnohodnotnej  službe  a  pomoci  pre 
radosť  druhých  aj  seba.  Súvisí  taktiež  s  predĺžením  mladosti 
materiálneho  tela,  alebo  aj  s  predĺžením ľudského  života  tohto  tela. 
Všetky tieto faktory veľmi tesne súvisia s vyspelosťou duchovnej duše 
a s jeho karmickým zaťažením minulosťou.

Oblasť intenzity a kvality osobného energetického biopola je pri 
inkarnácii do tela obzvlášť starostlivo strážená a súvisí ako s minulými 
životmi zrodenca, tak aj s jeho karmickým plánom, ktorý si robí pred 
samotnou inkarnáciou (Michael Newton, PhD, Osudy duší,  Eugenika. 
Bratislava 2002) každý človek sám pod dozorom karmických majstrov. 

Zo  skúseností  vieme,  že  biopole  človeka  rastie  ako   jeho 
dobrými  skutkami,  tak  aj   jeho  duchovným  poznaním.  A s tým 
prichádzajú aj tzv. duchovné dary. Mnohí ľudia, ktorí usilovali o určité 
duchovné  dary  (medzi  atraktívne  patrí  napríklad  jasnovidnosť,  jasno 
sluch, bilokácia alebo vedomé vystupovanie duše mimo telo a ďalšie), 
sa  dostali   častokrát  len  k narušeniu  svojej  psychiky  a keďže 
nezodpovedajú stupňu vývoja, môžu byť rýchlou cestou na psychiatriu. 
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Určitým  merítkom  biopola  človeka  môže  byť  farba  aury  / 
biopola  človeka  a jeho  žiarivosť,  ale  aj  tu  ľudstvo  ešte  nevyvinulo 
relevantné meracie techniky, ku ktorých vývoju tieto štúdie vyzývajú.

Páter Pio, ktorý tieto dary obdržal, dostal ich „zhora“ práve pre 
svoju  službu  druhým  ľuďom.  Čítanie  myšlienok  počas  spovede 
umožnilo tisícom ľudí, aby sa viac priblížili k Bohu a prestali živiť svoj 
obmedzený  egocentrizmus.  Bilokácia  mu  umožnila  navštíviť  skoro 
všetky kontinenty sveta bez toho, aby fyzicky opustil  svoj domovský 
kláštor na  juhu Talianska.

Duchovné dary, ktoré spomína Pán v kázni na hore: chudobný 
v duchu  (absencia  zlých  myšlienok  a  pocitov),  plačúci  (pre  ťarchu 
hriechov  a obmedzení  seba  a blížnych),  hladní  a smädní  po 
spravodlivosti  (seba- spytovaním),   milosrdní  (v odpúšťaní druhým aj 
sebe), čistý v srdci (ostražito si chráni energetické pole pred nízkymi 
zvieracími  vibráciami),  pokojný  (celým  svojim  životným  štýlom), 
vysporiadaný  s prenasledovaním  pre  spravodlivosť  (misia  dobroty  a 
lásky prináša výsmech a urážky nevedomých), pokojné znášanie pohany 
a  prenasledovania  (uznaním  svojich  chýb  z minulých  životov, 
uvedomením si Zákona Príčiny  a odplaty a Zákona Náhody). 

S vyššie  uvedenými  darmi  súvisí  aj  dar  pokory,  odpustenia, 
radosti  z  pokoja  a humorný  pohľad  na  život,  ktoré  vyplývajú  práve 
z hlbšieho poznania zmyslu života, hlbokej živej viery, uvedomovania si 
štruktúry  biopola  človeka  (uvedomovania  si  dočasnosti  materiálneho 
tela a nesmrteľnej duchovnej duše). Ako  inak brať  život na Zemi ako 
čas na študijnú lekciu, než humorne? Len ľudia, ktorí sa neberú vážne 
a vedia odpustiť môžu mať skutočnú radosť  zo života, ľahkosť bytia.

Nebrať sa vážne, vidieť v druhých ľuďoch súputníkov na ceste, 
z ktorých niektorí sa už utrpením zmenili a tých druhých to utrpenie ešte 
len čaká. Prečo? Už v prvom diele sme spomínali, že ľudia sa nechcú 
učiť na chybách druhých, potrebujú si tie vlastné chyby „vykoštovať“, 
až potom si múdrosť pamätajú a vážia.

Pozrime sa na ďalšie duchovné dary, ktoré spomína svätý Pavol 
vo svojich listoch Rimanom a Efezanom. Hovorí o dare liečiť, hovoriť 
jazykmi, prorokovať a vykladať prorokované. 

Príznak  dobrých  duchovných časov v dnešnom období  konca 
20.  a  začiatku  21.storočia  ukazuje,  že  v niektorých  charizmatických 
cirkvách sa obnovil zvyk „hovoriť jazykmi“, ktoré častokrát prichádzajú 
spontánne a mimo vôľu veriaceho.  Rovnako je však dôležité zistiť aj 
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posolstvo, ktoré je dotyčnému alebo okoliu sprostredkované a preto je 
dôležité  vedieť  správne  vyložiť,  preložiť  symbolický  jazyk  do 
zrozumiteľných, použiteľných pojmov. 

Podobne  ako  sa  pristupuje  v komunikácii  s „druhou  stranou“ 
v iných kultúrach (tibetskej, indiánskej, natívnych národov Afriky) aj tu 
musí  byť  pristupované  k informáciám  s hlbokou  úctou,  vďakou 
a posvätnosťou. Tieto „prenosy“ informácií vždy prebiehajú po kratšej, 
alebo  dlhšej,  hlbšej  očiste  tela  a  duše  klienta  aj  sprostredkovateľa 
a duchovná očista spoločenstva veriacich zabezpečovala, že správy boli 
správne a pravdivé.

Pani  Vayová  o tejto  poddimenzii  hovorí,  že  je  chrámom 
4.dimenzie.  Tu  prebiehajú  mnohé  spirituálne  školenia,  ale  taktiež 
sprostredkovanie  mediálnych  schopností  a príprava  jasnovidcov, 
skutočných  kňazov,  ktorí  sú  prostredníci  medzi  Bohom,  anjelmi 
a ľuďmi.

Apoštol Pavol (v liste Kolosanom 1, 9-12) sa zmieňuje o daroch 
Ducha svätého, na ktoré má byť veriaci veľmi opatrný. Neprichádzajú 
ľahko – dar plného poznania, rozpoznania Božej vôle pre danú osobu, 
dar  múdrosti  a duchovného  vnímania,  dar  dobrých  skutkov  pre 
všetkých, dar trpezlivosti,  radosti  a vytrvalosti...  V závere listu hovorí 
o dare  milosrdenstva,  dobrotivosti,  poníženosti,  skromnosti, 
zhovievavosti, vzájomného znášania a odpúšťania. 

Tieto dary,  keďže neustále podliehajú spätnej väzbe, môžu sa 
taktiež  rýchlo  zo  života  stratiť  pri  nevhodnom  využívaní,  alebo 
zneužívaní. Teda nie sú to vlastnosti materiálneho človeka, aj keď o ne 
usiluje  v materiálnej  dimenzii,  ale  dary  vyšších  energetických  tiel, 
o ktoré treba prosiť, modliť sa a ďakovať za udelenie na úrovni služby 
duchovnej duše a konania Božej vôle.  

Vplyv na orgány
Biopole poddimenzie premieta svoje vibrácie predovšetkým na 

žalúdok,  metabolizmus  a trávenie.  Energetický  systém  človeka  je 
mimoriadne  citlivý  na  stav  pečene  a ľadvín,  ktorých  dobrá  práca  sa 
premieňa  ako do  silného osobného energetického systému,  tak  aj  do 
dobrého  trávenia  a vylaďovania  celého  života  na  úrovni  fyzickej, 
psychickej  aj mentálne duchovnej. 

Z tejto  poddimenzie  prichádzajú  liečivé  energetické  prenosy 
prostredníctvom  slnečného  pletenca,  ktorý  riadi  tieto  prenosy  podľa 
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vnútornej múdrosti, alebo priamo na oslabené orgány. Liečivé energie 
pôsobia taktiež prostredníctvom  blahodarného, uzdravujúceho spánku. 
Pre získavanie a udržiavanie zdravého energetického, vitálneho tela si 
môžete osvojiť napríklad pravidelné cvičenia so slnkom a farbami, ktoré 
sú uvedené  v kapitole 1.2.

Pôsobenie na fyzickú dimenziu
 V živote  človeka  je  dostatok  energie  zväčša  viazaný 
predovšetkým na detstvo približne do puberty.  V tomto období sa dá 
u dieťaťa  aj  najviac  urobiť  v oblasti  výchovy  (do  7  rokov)  v rodine 
a v predškolských zariadeniach, aby nespôsobili hrubé chyby,  ktoré im 
pri dospievaní i v dospelosti môžu uškodiť. Deti v období rastu zažívajú 
dostatok  energie,  ktorá  umožňuje  realizovať  získavanie  poznatkov  v 
škole (do 12-14 rokov), ale z oblasti rodiny aj školy by mali prichádzať 
dobré, ušľachtilé impulzy podporujúce všestranný vývoj. 

Hlavne  dobrý učebný tvorivý  systém by mal  toto obdobie 
detí aj  podporiť, v tesnej spolupráci    sa opierať o časté trávenie 
voľného  času  vonku,  ideálne  v prírode,  teamovými  hrami 
a športom, napríklad prostredníctvom skautingu. 

Zlé  životné  návyky-  sladkosti,  energetické  nápoje,  vyprážané 
jedlá,  ponocovanie,  málo pohybu na čerstvom vzduchu pod vplyvom 
vysedávania  pred  TV  a PC  zásadne  znižuje  energiu,  spôsobuje 
deformácie  rastu  kostí,  chrbtice,  aj  vnútorných  orgánov  –  napríklad 
spôsobuje  zníženú  činnosť  pečene,  kapacity  pľúc  a môže  mať  za 
následok vážne poruchy telesné aj psychické na celý život.

Počas puberty prebytočná energia prináša pocitový chaos, ktorí 
múdri  puberťáci  (možno  sú  aj  takí)  vedia  využiť  pod  starostlivým 
dohľadom  dospelých,  napríklad  športových  trénerov,  skautských 
vedúcich, vychovávateľov, učiteľov pre kultiváciu talentov,  pre výrazné 
zhodnotenie  svojich  talentov  a nájdenia  osobného  smerovania 
a vhodných ideálov. 

Základný energetický zlom zvykne  prichádzať  okolo  28.roku 
(koniec štvrtého a začiatok piateho sedemročia), kedy život stráca svoju 
energetickú  bezprostrednosť, ľahkosť  a vmietne  do  života  ťarchu 
osobnej zodpovednosti a ťažkosti praktických starostí.

Vidíme z príkladov okolo nás, že dnes mladí ľudia plní energie 
a entuziazmu  svoju  energiu  zväčša  vybijú  na  hlúposti.  Ponocovanie, 
prázdne tľachanie po putikách, bezúčelné kmitanie medzi povrchnými 
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známosťami,  pitky,  diskotéky,  party...  Chcú toho stihnúť strašne veľa 
a preto „nemajú na nič čas“. To „strašne veľa“ častokrát dnes znamená 
sedieť pred televízorom, počítačom, nad mobilom,  hrať dlhé hodiny PC 
hry,  surfovať  po  internete,  komunikovať  po  Facebooku  a iných 
vymoženostiach 21.storočia. 

O skutočných  hodnotách  „plného  života“  –  napríklad  v 
aktívnom športe, návšteve ZOO, turistike, návšteve divadla, umeleckej 
výstavy,  osobným  rozhovor  s priateľom  /  priateľkou,  pestovaním 
aktívneho  umenia  napríklad  fotografovaním,  výletmi  do  prírody, 
pestovania skautingu, nemajú ani potuchy. 

Je dobré, pokiaľ vďaka vedeniu rodičov mladí ľudia toto svoje 
jedinečné  energetické  obdobie  vhodne  využijú  na  osvojenie  si 
užitočných zručností, z ktorých minulé generácie čerpali nádej a znalosť 
praktického života pre celé svoje životné smerovanie  – hra na hudobný 
nástroj,  kreslenie,  maľovanie, spev,  folklórny tanec, šitie,  štrikovanie, 
alebo  aj  zvládnutie  niektorých  remeselných  /  umeleckých  prác  – 
stolárstvo,  rezbárstvo,  modelovanie,  intarzie,  výroba  šperkov, 
maľovanie na sklo alebo textílie, robenie modelov... 

Je  toho  naozaj  veľmi  veľa,  čo  vie  všestranne  obohatiť  život 
každého  mladého  aj  staršieho  človeka  a spestriť  ho  o stretnutia 
s novými,  zaujímavými  ľuďmi.  Preto  tak  často  odporúčam skauting, 
ktorý poskytuje všestranný, prirodzený spôsob zábavy, humoru, pohybu 
na čerstvom vzduchu, rastu osobnosti  novými výzvami a otváraniu sa 
prirodzene  pohybových,  tréningových,  interaktívnych  a energiu 
dobíjacích aktivít.

Energiu biopola môže človek všestranne zlepšovať. Ideálny je 
zdravý životný štýl, dobrý pitný režim, spánok najneskôr o 22.hodine, 
dostatok ovocia a zeleniny,  šport,  pravidelný pobyt  v prírode...  Veľmi 
účinne podporíte energetický systém pravidelným pitím smoothies 
na báze chlorofylu – zeleného farbiva listovej zeleniny s ovocím. Pre 
oslabený  a chorý  organizmus  sú  silnou  pomocou  a podporou  čisté 
zeleninové  šťavy  s bázou  mrkvy  a minimalizácia  škodlivých  jedál, 
predovšetkým vyprážaných potravín.

K silným energetickým zdravým „dopingom“ patrí aj cvičenie 
„pre  lenivých“  –  5  Tibeťanov,  ktorých  zázračný  účinok  spočíva 
v ovplyvňovaní  endokrinných  žliaz  a tým  tonizovania  všetkých 
životných  funkcií.  Ako  pri  všetkých  cvikoch  aj  tu  je  dôležitá 
pravidelnosť. Cvičenie sa robí predovšetkým ráno a nikdy sa po ňom 
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nesmie sprchovať, alebo behať, pretože sa účinok cvičenia zruší alebo aj 
naruší vnútorný tok energií.

Okolo človeka je oceán energie,  ktorú Indovia nazvali  prána, 
Číňania  qi,  alebo  čchi, starí  Gréci  ju  nazvali  quintesencia,  stredovek 
Európy  éther, novšie popisovaná taktiež ako vitálna energia. Sú celé 
rozsiahle systémy,  knihy,  filmy,  časopisy o tom, ako cvičiť jednotlivé 
systémy a ako si doplniť energiu  preventívne, alebo v chorobe. Dôležité 
je však vedieť, že pokiaľ človek neurobí zásadné štrukturálne zmeny vo 
svojich  vyšších,  príčinných,  energetických  úrovniach  svojho  biopola, 
najlepšie  prostredníctvom  modlitby  a meditácie,  výrazný  úspech 
nezaznamená. 

Jednoduchým  spôsobom,  ako  zlepšiť  svoju  energetickú 
bilanciu  je  naučiť  sa  hlboko  dýchať  tzv.  úplným  trojčlenným 
dýchaním, ktoré zvyšuje účinnosť pľúc z bežných cca 10% až na 70 – 
90 %. Najťažšie, ale aj najúčinnejšie je osvojiť si tzv. brušné dýchanie 
do  spodných  lalokov  pľúc  na  kapacitu  55-65%.  Potom  nasleduje 
vdychovanie  do  strednej  časti  pľúc  25-35%  objemu  pľúc  a napokon 
vdychovanie  do  oblasti  hrotov  pľúc  5-15%.  Vdychovanie  sa  začína 
uvoľnením bránice smerom do brušnej dutiny,  pokračuje sa stredným 
rebrovým dýchaním a do podkľúčnej oblasti  pľúc.  Výdych sa taktiež 
robí odspodu smerom nahor. 

Je treba dbať, aby človek vždy vdychoval čerstvý vzduch, aby 
nepresúval opotrebovaný vzduch zdola nahor. Takto energeticky účinne 
dýchajú  výkonní  športovci,  alebo  operní,  cvičení  speváci  a po 
niekoľkých týždňoch tréningu to môžete  zvládnuť aj  vy.  Odporúčam 
dýchať  jemne,  nenásilne,  nerobiť  zádrže  (!!!)  a maximálna  dĺžka 
nádychu  a  výdychu  by  mala  trvať  4  sekundy,  po  3  mesiacoch 
pravidelného cvičenia maximálne 8 sekúnd.

Najväčší viditeľný zdroj energie je Slnko ako hlavný producent 
energie  dostupnej  predovšetkým  cez  deň.  Pri  skrátených,  alebo 
zamračených  dňoch  mnohí  ľudia  pociťujú  výrazný  deficit  energie  a 
slnečných lúčov až chorobne tiesnivo. Pre bežného človeka je možné 
tento  deficit  mierne  nahradiť  vitamínom  D,  ktorý  sa  inak  tvorí 
automaticky v pokožke človeka, keď sa opaľuje aspoň 20 min. 

Tento  vitamín  D  vedci  nazývajú  pre  jeho  univerzálnosť 
a všestrannú  užitočnosť  pre  organizmus  „hormónom“   -  napomáha 
metabolizmu,  zdraviu  kože,  kostí,  vlasov,  nechtov,  pôsobí 
antikarcinogénne,  zlepšuje  imunitu,  je  nepostrádateľný  počas 
tehotenstva  pre  tvorbu  plodu.  Nedostatok  spôsobuje  únavu,  spúšťa 
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depresie,  ovplyvňuje  činnosť  centrálnej  nervovej  sústavy,  alebo  aj 
negatívny priebeh cukrovky.

Každá  dobrá  snaha  zdravého  životného  štýlu,  športu,  seba 
kázne,  modlitby,  meditácie,  vizualizácie..  je  dobrá  a pomáha.  Bez 
hlbšieho poznania seba,  vytrvalej  práci  na svojej  fyzickej,  psychickej 
a mentálnej  očiste,  na  postupnej  transformácii  vnútornej  aj  vonkajšej 
morálky sa výraznejšie zmeny v energetickom biopoli neuskutočnia.

Podľa duchovnej vedy človek z celkovej energie 100% necháva 
si  40%  pre  sebarealizáciu  prácou  /  štúdiom,   dáva  40%  svojim 
duchovným sprievodcom, ktorí mu každú noc z tejto energie reparujú 
a čistia tkanivá a orgány (preto sa pre efektívne naladenie na kozmické 
rytmy odporúča spať od 22.hodiny).   Pre svoje  voľné použitie  osobe 
zostáva cca 20% energie. Múdri a rozvážny človek by si mal poriadne 
rozmyslieť, ako s touto energiou naloží, pretože inú nedostane. 

Energetické nápoje, alkohol, alebo aj veľa kávy a čaju, nastolia 
v tele  totálny  chaos,  zavedú  telo  a jemnú  energetickú  bilanciu  do 
mínusu.  Nadmerné  jedenie  sa  premietne  do  nadváhy,  likviduje 
energetický  systém,  znižuje  spirituálne  vnímanie,  ale  sťažuje  aj 
ozdravný vplyv meditácie. Je ťažké naučiť sa využívať správne energiu 
mladosti tak, aby neuškodila rastu a vývoju fyzického tela a pozdvihla 
intelekt a  duchovnú dušu. To už chce dobré skúsenosti alebo dobrých 

poradcov, aspoň prostredníctvom Internetu, 
kde rád ja dostatok. Nie každá rada je však 
dobrá pre každého.
V životopise  Adelmy  Vayovej  sa  môžete 
dozvedieť,  že  pani  barónka  bežne 
komunikovala  Pannou  Máriou,  s anjelmi, 
s duchmi,  s  „druhou  stranou“  a týmto 
spôsobom  konzultáciami  s  „múdrejšími“ 
bytosťami  pomohla  mnohým  chorým, 
trpiacim, hlavne deťom a matkám. 
Utiekanie sa nielen o doplnenie energie, ale 
aj v rôznych zložitých životných situáciách 
k Panne Márii  Zázračnej  medaile je veľmi 
dobrý  spôsob,  ako  si  uvedomovať  svoju 

nepatrnosť,  pokoru  a potrebu  sústavnej  pomoci  od  Hospodina,  darcu 
všetkých darov. V zjavení sestre Laboure r.1830 Panna Mária mala na 
rukách drahocenné prstene, z ktorých žiaria zlaté lúče rôznych milostí, 
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o ktoré  ľudia  môžu  požiadať.  Zázračná  medaila  patrila  k základným 
pomôckam sv. Matky Terezy. 
      V posledných desaťročiach je množstvo rôznych chanelových správ 
a je  to  najrýchlejší  spôsob,  akým sa  dostať  k dôležitým informáciám 
priamo  smerovaných  danej  osobe.  Druh  neškodného  a mimoriadne 
užitočného chanelu je zapisovanie a výklad vlastných snov. Za istý druh 
komunikácie  chanelom  považujem  aj  regresné  výklady  špičkových 
vedcov, psychiatrov Dr. B. L. Weissa a Dr. M. Newtona, ktorí naviedli 
klienta do vlastného podvedomia. 

Každý  človek  má  svojich  „odtelených“  milovaných,  ktorí 
pokračujú  v živote  vo  vyšších  dimenziách.  Je  veľkou  chybou  stavať 
medzi stavom bytia v tele a bytie mimo tela priehradu zákazov, strachu, 
alebo  mlčanlivosti,  pretože  narodenie  ako  vstup  do  tejto  dimenzie 
a smrť  ako  odchod  duchovnej  duše  z materiálneho  tela  sú  normálne 
stavy,  ktoré  sa  postupom  času  stanú  stále  viac  uvedomelými  a 
vedomejšími.  Život  na  druhej  strane  je  oveľa  krajší,  múdrejší, 
predvídavejší a môžete sa tam aj veľa dozvedieť, keď sa správne pýtate, 
ako v dimenzii Zem.  

Súčasne je dôležité upozorniť na nebezpečenstvá, ktoré tu sú. 
Komunikovať s „druhou stranou“ môže len človek morálne čistý, 
duchovne založený a s veľmi dobrou duchovnou ochranou z druhej 
strany.  Človek  môže  dostať  inšpiráciu,  radu,  zodpovednosť  za 
rozhodnutie samozrejme zostáva vždy na ňom. 

Človek  prichádza  do  materiálneho  sveta  naučiť  sa  bojovať 
s problémami, študovať a učiť sa, zbierať skúsenosti, naučiť sa milovať 
a obetovať svoje sebectvo pre svoje ideály.  Preto konzultácie s duchmi 
by ho zásadne nemali ovplyvňovať, alebo znepokojovať. 

Rozprávanie  s  „druhou  stranou“  je  rovnako  nebezpečné  ako 
chatovanie cez Internet, kde sa tiež môže „na druhej strane“ vyskytnúť 
hocijaký klamár, podvodník, aj kriminálnik. Chaneling by malo byť len 
krajnou možnosťou riešenia svojich problémov,  a je  vždy dosť iných 
metód, ako riešiť problémy. Predovšetkým najlepším pomocníkom je 
zdravý,  „sedliacky“  rozum  a pokora  pred  Bohom  a Jeho 
pomocníkmi – anjelmi, ktorých je vždy možné poprosiť o pomoc, 
v určitých kritických prípadoch aj o praktické prispenie k riešeniu, ktoré 
častokrát využívala svätá Matka Tereza z Kalkaty.

Mimoriadna opatrnosť a obozretnosť je však vždy na mieste! 
Svätý Pavol nás upozorňuje, že diabol sa vie zjaviť aj v tvare anjela 
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svetla!  Taktiež svedčí, že okolo veriaceho ten zlý neustále brúsi ako 
rozzúrený lev.

Samozrejme  sa  odporúča,  aby  človek   komunikoval  hlavne 
s bytosťami z vyšších dimenzií a aby sa vystríhal nízkych duchov, ktorí 
nielen že môžu oklamať, ale aj znepríjemniť život v rôznych oblastiach. 
Je to veľmi nebezpečná oblasť, ktorá sa sprístupní sama v pravý čas.

Pripomeňme si aj ďalšie dôležité duchovné dary,  o ktorých sa 
zmieňuje  svätá  Terézia  z Avilly  (Cesta  k dokonalosti,  Karmelitánska 
spiritualita,  Vimperk  1991,  s.83).  Ku  takým  darom  patrí  práca 
v domácnosti,  služba druhým, ale keď má z toho byť  naozaj potecha, 
dôležitý je vnútorný radostný postoj v drobných i veľkých veciach ako 
obeť Najvyššiemu. 

„Sú aj  takí,  ktorí  pripravia  jedlo Pánovi  a majú  pokladať za 
šťastie,  že  mu  môžu  slúžiť  ako sv.  Marta.  Má tu  byť  ochota  prijať 
s radosťou,  čo  od  nás  chce  Pán.  Ošetrovanie  chorých,  rôzne  úlohy 
v dome, aj najnižšie práce, sú službou Hosťovi, ktorý k nám prichádza 
bývať, jesť, osviežiť sa s nami... Čo na tom záleží, či robíme to, alebo 
iné?“ Veľkým umením je prestať oddeľovať kontempláciu, meditáciu, 
modlitbu od bežnej, drobnej  práce, o čo by mal každý z nás usilovať. 
Na začiatku je každodenná, drobná, dobrá práca tou najlepšou cestou k 
osvojeniu si rozjímavejšieho štýlu života. Je tou najlepšou prípravou pre 
plnší,  krajší,  radostnejší  život.  Drobnosti  služby  a pomoci  druhým 
vytvárajú pocit šťastia.

Dnešný  človek  je  povolaný  žiť  rozjímavý  život  uprostred 
pulzujúceho, hlučného praktického života. Je to chytanie zlatej nite 
zbožnosti  medzi  plnením  každodenných  úloh,  otváranie  sa  novým 
výzvam  ako  v rodine,  v práci,  v spoločnosti,  alebo  aj  v službe 
evanjelizácie  láskavým  pohladením,  humorom,  úsmevom, 
povzbudením...

Pozrime  sa  do  nedávnej  histórie,  keď  štíhla,  postavou  malá, 
zjavom  obyčajná  žena,  sestra  Matka  Tereza  z Kalkaty,  dokázala 
fungovať v tých najťažších a najhroznejších podmienkach slumov Indie 
a svetových  veľkomiest,  pri  starostlivosti  o  bezdomovcov,  pomoci 
nevyliečiteľne chorým ľuďom. S úsmevom, vtipom, odvahou  dávala, 
alebo vracala  nádej  človeku a posolstvo skutočného kresťanstva.  Bez 
ohľadu na  vierovyznanie  pomáhala  moslimom,  hinduistom,  ateistom, 
budhistom, alebo aj tak zvaným nedotknuteľným. 

Jej  životné  kréda  aj  prejavy  boli  pomerne  jednoduché 
a vyplývali  predovšetkým z hlbokej  viery  v Ježiša  Krista,  v  neustálu 
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pomoc  Ducha  svätého  a Božieho  Milosrdenstva.  Jej  nástroje  boli 
sústavná  modlitba,  zbožnosť,  oddanosť  službe,  milosrdenstvo 
a praktické, drobné darčeky, napríklad Zázračná medaila Panny Márie. 
Jej krédo bolo: Ovocím mlčania je modlitba. Ovocím modlitby je viera. 
Ovocím viery je láska. Ovocím lásky je služba. Ovocím služby je pokoj.

Akékoľvek  vedecké  zdôvodňovanie,  teórie  a pokusy 
vysvetľovať  bežnými  ľudskými  argumentmi,  ako môže  stihnúť jedno 
také  útle,  slabučké,  telesne  nízke  žieňa,  založiť  123  misií  skoro  vo 
všetkých krajinách sveta,  bez plánovanej  ekonómie a  financií,  urobiť 
také  nádherné  dielo?  Manažérske  a ekonomické  vysvetlenie  zlyháva 
pred  absolútnou  oddanosťou  slúžiť  Ideálu,   vidieť  v každom  utrpení 
človeka  Boží  dar  a v každom  človeku  trpiaceho  Krista. Materiálne 
zákonitosti zrazu prestávajú platiť, všetko sa skláňa pred zákonitosťami 
vyššími, nezmerateľnými, Nebeskými.

Osobnosti
Edgar Cayce, Esther a Jerry Hicks (Abraham),  Jane Roberts (Seth), Lee 
Carroll (Kryon)
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Trpezlivosť je kľúč k radosti.
Arabské príslovie

4.3 Poddimenzia duchovných učiteľov a žiakov. 
      Radosť zo života. Srdce

Archetypy biopola

Poddimenzia pôsobí  na dobrú náladu a radosť zo 
života.  Dáva mier  a  pokoj.  Patria sem duchovní 
učitelia  a žiaci.  Priaznivo  pôsobí  na  srdce  a 
srdcovo  –  cievnu  sústavu.  Vyvoláva  západný 
vietor.  Prináša  šťastie  pri  plavbách  na  vode 
a vodných  prácach.  Planéta  Jupiter  a znamenie 
Rak. Živel Voda.

Energetická analýza osobných vlastností

Na mnohých  miestach  prvého dielu  sme  uvádzali,  že  vyššie, 
duchovné poznanie spolu s rastúcimi etickými skúsenosťami, obohatené 
o sústavnú modlitbu a meditáciu, prinášajú postupne stále väčší rozmer 
pokoja,  šťastia,  radosti  zo  života,  dobrej  nálady,  požehnania  a to 
v osobnom živote, ale aj v celom praktickom smerovaní človeka. 

Hlbším  poznaním  presvetlený  život  nadobúda  zmysel 
a obohacujúce  „šťastné  náhody“  utvrdzujú  človeka  vo  viere 
a zmysluplnosti smerovania života. V mnohých praktických príkladoch 
sa  s tým  môžete  oboznámiť  v knihách  Josepha  Murphyho  (Zákony 
myslenia a viery, Moc nášho podvedomia a iné).

Každý človek je na duchovnej ceste, len niektorí si to ešte 
nechcú  uvedomiť,  pretože  sú  príliš  zaujatí  materiálnym  vnímaním 
a pútavým „ohňostrojom“ diania v zemskej dimenzii. Určite sa zdá byť 
všetko  naokolo  pomerne  jednoduché,  pokiaľ  človek  ignoruje  Zákon 
karmy, ktorý je úzko prepojený so Zákonom príčiny a následku. Avšak 
široké,  jednoduché  cesty  úspechu  kvôli  peniazom a zisku  sa  skôr  či 
neskôr ukážu ako klamlivé a zradné.

Prvými a základnými duchovnými učiteľmi by mali byť láskaví, 
múdri,  zodpovední,  milujúci  rodičia,  ktorí  svojim  praktickým 
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príkladom, láskou, nehou, dobrotou najviac formujú dieťa. Tu sa rodí 
budúca etika dieťaťa, tu sa podporuje silná, zodpovedná osobnosť pre 
budúci  plnohodnotný  život.  Žiaľ  nepovšimnutá,  povrchná   výchova 
formovaná televíziou, počítačmi vytvára budúce osobné problémy, ktoré 
sa len ťažko napravujú v škole a v práci.

Dieťa má ešte drobnú šancu mať dobrého učiteľa alebo trénera 
na základnej alebo strednej škole, ktorí akosi suplujú autoritu rodičov. 
Namiesto týchto dôležitých autorít však prichádzajú filmoví hrdinovia, 
pozlátka  celebrít,  idoly  športovcov,  spolu  s tým  aj  ich  náladovosť, 
maniere, závislosti na fajčení, alkohole, drogách.

Múdry štát  vytvára  múdry školský systém,  ktorí  dá  možnosť 
správneho zrenia  ideálov,  pretože len nadšená mládež  môže  prinášať 
nové prúdy a nádeje do celého smerovania komunity, regiónu a krajiny. 

Keď  poľnohospodárstvo  prináša  7-10%  zisku,  priemyselná 
výroba  10-15%  zisku,  obchod  15-20%  zisku,  inovácie  a  revolučné 
technológie prinášajú stovky a tisícky percent zisku, 100 – 1500% a 
viac.  Taktiež prinášajú nové pracovné miesta, nové výrobné programy,  
nové podniky, stabilnú rodinnú, ekonomickú aj sociálnu základňu... 

A práve tu je treba vidieť priemet spirituality – duchovnosti 
do  praktického  života.  Budeme  to  vidieť  aj  v prekvapivom  popise 
vyšších  dimenzií.  Spirituálni  ľudia   sa  vedia  otvárať  tvorivým, 
inšpirujúcim podnetom z „druhej strany“, ktoré otvárajú ľudstvu nové 
perspektívy...

Duchovní  učitelia  sa  skrývajú  za  rôznymi  prozaickými 
profesiami, takže nie vždy sú to kňazi, mnísi, rehoľníčky. Staroindická 
Mahabhárata  má  veľmi  pekný  príbeh  o duchovnom  učiteľovi  – 
mäsiarovi, v kresťanskej tradícii to boli tkáči (J.B. Kerning), obuvníci 
(J.  Böhme),  laboranti  (M.  Tomášová),  maliari  (Rafael  Santi),  ktorí 
slúžili  ľuďom  remeslom,  alebo  umením.  Uveďme  vynález  kníhtlače 
kovorytca J. Gutenberga,  ktorý otvoril informačnú explóziu pre všetky 
vrstvy obyvateľstva. Do 15.storočia bola Biblia aj iné ručne prepisované 
knihy veľmi  drahé  a  bolia  prístupná  len  veľmi  obmedzenému  počtu 
ľudí.

Na  základnej  medziľudskej  úrovni  ako  duchovní  vodcovia 
pôsobili  od  4.storočia  egyptskí  otcovia  púšte.  Alebo  počas  histórie 
ľudstva  od  staroveku  duchovní  učitelia,  svätci,  askéti,  filozofi,  ktorí 
v rôznych  náboženských  tradíciách  žili  príkladným,  svätým  životom 
a zanechali nám svedectvá, náuky, poéziu, písomné práce, alebo príbehy 
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a legendy,  ktoré  sa  nám  dnes  zachovali  prostredníctvom  tradície, 
dejepisu, literatúry, zriedkavejšie vo forme filmov, kníh, médií... 
            Pre každého človeka na Ceste hľadania je dnes k dispozícii  
obrovské množstvo  podnetov a inšpirácií  pre  prácu v osobných alebo 
spoločenských situáciách. Podstatou duchovného poznávania je vedieť 
sa naučiť poznaniu z chýb druhých a vystríhať sa robiť chyby vlastné. 

Pokrok  ľudstva  samozrejme  ide  ďalej,  základné  duchovné 
učenie  sa  podstatou  nemení,  ale  aktualizujú  sa  formy,  preklady, 
objavujú  sa  nové  archeologické  podklady,  napríklad  nálezy 
z kumránskych jaskýň, pokrok civilizácie prináša nové možnosti, výzvy 
aj problémy. 

Cesta  ľudstva  nejde  vždy  len  dohora.  Ľudstvo  orientované 
na materiálne telo má rado komplikácie. Namiesto toho, aby dovolilo, 
aby  ho  spiritualita  povznášala  a zjednocovala,  vznikajú  rôzne  školy, 
polopravdivé  dogmy,  základné  učenie  sa  triešti,  vznikajú  spolky, 
odnože.   Namiesto   vzájomného  pochopenia  prichádza  odcudzenie, 
nepriateľstvo, nenávisť a zloba, ktoré skutočná spiritualita múdrych ľudí 
opierajúca sa o základný zákon „Boh je láska“, nepozná. 

Boh  je  jednoducho  láska,  odpustenie,  radosť,  svetlo,  služba, 
pomoc,  dávanie,  milosrdenstvo...  vztiahnuté  tvorivo  individuálne  aj 
všeobecne.

Duchovní  učitelia,  kňazi,  sprostredkujúce  média  (chaneling), 
umelci,  spisovatelia,  básnici,  hudobníci,  herci,  speváci,  skutoční  a 
pravdiví  vedci,  alebo  aj  niektorí  športovci,  mladí  skauti  prinášajú 
posolstvá  a príklady  aktualizácie  náuky,  zmierovania,  presvetľovania 
radosťou  a  humorom,  zdôrazňovanie  odpúšťania,  tolerancie,   krásy 
rôznorodosti...  ktorými  vedia  osloviť  jedincov  aj  širokú  verejnosť. 
Všade tam je Božia prítomnosť, Duch tešiteľ podporujúci a stimulujúci 
rozvoj nových, podnetných vnútorných pocitov, myšlienok, vízií.

Oblasť správneho chápania žiakov a učiteľov nám odovzdal vo 
svojom učení Peter Danov vo svojej práci Princípy www.sirosa.sk. 

Na všetkých žiakov prichádza pokušenie opantania majetkom a 
bohatstvom,  ktorému  majú  odolať.  Problémy  majú  ústretovo  riešiť 
a predchádzať im. Okrem súcitu sa majú naučiť neurážať sa, odpúšťať. 
Ich cieľom je užitočnosť a radosť v službe a pomoci, a nie pre honor, 
vážnosť, pocty. 

Dobrí  žiaci  rozpory  a protirečenia  riešia  v duchu  pomoci, 
empatie,  priateľstva,  spolupráce,  prijímajú  protiklady  ako  dôležitú 
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súčasť ihravého života, ako príležitosť na modlitbu, uplatnenie intuície a 
inšpirácie, humorné dobrotivé záblesky Vesmíru. 

Žiak  žije  v očakávaní  neočakávaných,  optimálnych 
a optimistických  riešení,  z ktorých  častokrát  vzniká  aj  dôležité 
zastavenie sa pre upokojenie od zhonu a chaosu. Prestávka a upokojenie 
prichádza,  aby  sa  obnovil  poriadok  a  sily  pre  mnohonásobne  lepšie 
a účinnejšie nápady, pružné riešenia, optimálne programy.

V skutočnosti je Učiteľ len Jeden, ako nám v Novom Zákone 
hovorí  Pán:  Jeden  je  váš  Otec.  Len  on  je  v skutočnosti  Dobrý 
Učiteľ. Môže  využívať  na  odovzdávanie  múdrosti  tisícky  okien 
prostredníctvom  ľudí,  ktorých  si  pripravuje  počas  tvrdého  tréningu 
v mnohých inkarnáciách. 

Dobrého  učiteľa  v tele  poznáte  podľa  skromného,  čistého 
a upraveného zovňajšku. Hovorí svojim žiakom „Neočakávajte odo mňa 
veľké  veci!“  Sprostredkuje  im  slobodu  do  duše,  svetlo  do  mysle 
a čistotu do srdca. Neobmedzuje a nemanipuluje žiakmi, dáva im plnú 
slobodu a teší sa z ich samostatnosti. 

Falošný učiteľ  prináša svojim žiakom otroctvo duše,  temnotu 
mysle a  skazenosť srdca. 

Medzi  dôležité  vlastnosti  dobrého  učiteľa  patrí  jeho  plnosť 
života  v Láske,  overené  živé  poznanie  a čistota,  vďaka  ktorým  má 
všestrannú podporu celej prírody aj Univerza. 

Prostredníctvom dobrého učiteľa vstupuje do sveta pravé svetlo 
poznania, ktoré zavádza v živote všetky nové, aktualizované pohľady na 
veľké idey, nové formy, nové city. Takýto učiteľ nikdy nehovorí sám za 
seba, ale v mene Jediného Majstra. Žije len dobrom a eliminuje každé 
zlo a klamstvo. Tak ako povedal Kristus: „Neprišiel som na svet, aby 
som konal svoju vôľu, ale vôľu Toho, ktorý ma poslal.“ 

Reč učiteľa je pevná, každé slovo je správne a vety ociachované 
správnou  melódiou,  intonáciou  a intenzitou.   Inšpiruje  žiakov,  svoje 
okolie, aj náhodných, neznámych ľudí.

Z uvedeného je zrejmé, že nie každý človek sa môže vyhlásiť 
za duchovného učiteľa, pretože pravý Učiteľ má poznať najhlbšie 
zákony  prírody, rozumieť  štruktúre  sveta,  človeka,  jeho  evolučnej 
ceste  a jeho  určeniu.  Takže  je  pomazaný  Duchom  Svätým  a má 
poverenie k svojej misii.  

Navyše každý učiteľ má mimoriadnu osobnú zodpovednosť a za 
chybnú radu, pocit, čin, môže „zamrznúť“ na desiatky rokov, alebo aj na 
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viac inkarnácií.  Príklad poznáme  z Biblie  z prípadu proroka  Mojžiša, 
ktorý  „zamrzol“  za  svoju  prchkosť  na  štyridsať  rokov.  Táto 
zodpovednosť platí samozrejme aj pre každého žiaka osobne, ale dobrý 
učiteľ robí Cestu viditeľnú, múdru, láskavú a aj v skúškach nádejeplnú.

Vplyv na orgány

Srdce  a srdcovo  –  cievna  sústava,  radosť  zo  života  a dobrá 
nálada sú prejavom dobrého srdca. Srdce nie je len fyzická „pumpa“, ale 
predovšetkým  dôležité  centrum  duchovne  –  duševného  a citovo 
vyváženého života. Už na fyzickej úrovni moderné vedecké výskumy 
ukázali  všestrannú  činnosť  srdca  ako  nervového,  endokrinného 
a mentálneho operátora a jeho vysokú súčinnosť s mozgom.

Pôsobenie na fyzickú dimenziu

Každý človek je  v pohybe.  Odniekiaľ  prichádza a niekde ide. 
Nielen  fyzicky,  ale  predovšetkým  celým smerovaním života.  Prečo? 
Ako? V akých sú súvislostiach? Keď chcete nájsť východiská, cestu a 
pomoc, potrebujete vážne hľadať. Keď sa chcete dostať k pravde, pýtate 
sa.  Keď chcete,  aby vám otvorili  dvere,  musíte  klopať...  Bez  úsilia, 
pokusov,  hľadania  cesty,  úsilia,  búchania  na  bránu  Života  prichádza 
letargia, stagnácia, zahnívanie. Soľ prestáva byť soľou.

Apoštol  Pavol  v Novom  Zákone  upozorňuje  –  „Všetko  je 
dovolené, nie však všetko je odporúčané“. Vidíme tak aj z fungovania 
psychosomatických  súvislostí,  keď  búrliváci  svetského  života  končia 
v ťažkých zdravotných problémoch delíria tremens, alkoholových, alebo 
drogových závislostiach, ochrnutí po infarkte alebo mŕtvici... Dostávajú 
sa do následkov rôznych tzv. civilizačných chorôb, predčasnej staroby, 
života strachu,  osamelosti a izolovanosti.

Tí  „zdravší“  profesionálni  športovci  končia  ako  čiastoční 
invalidi  sotva  v štyridsiatke,  s potrhanými  šľachami  a svalmi, 
poškodeným  srdcovo  cievnym  systémom,  nefunkčnými  vnútornými 
orgánmi,  rozbitými  kĺbmi  a na  počasie  citlivými  zrastenými 
zlomeninami. Borci krčiem, diskoték a mejdanov si po gynekologickej 
liečbe   s trvalými  následkami  môžu  povedať,  že  taktiež  pohlavné 
infekčné choroby, hepatitídy, plesne... nie sú nič príjemné. 

Jednoducho  môžeme  zhrnúť,  že  Matka  Príroda  má  na 
pristrihnutie krídelok „búrlivákov“ svoje metódy. 
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A bežný človek? Pomstychtivý, závistlivý, egoisticky  zameraný 
na moc, bohatstvo a majetok? Stará sa o povrchné prejavy, je sústavne 
nervózny, nespokojný,  frfle, nadáva, ubližuje... Myslí si, že všetci sú tu 
na to, aby mu slúžili, aby si ho ctili a klaňali sa mu. 

Poznáte  takých?  Alegoricky sa  im hovorí  „psi“  kvôli  radosti 
z kúsania,  štekania, trhania  a ničenia...  všetkého  naokolo.  Z vyšších, 
jemných,  duchovných  zákonov  sa  títo  ľudia  nielen  vysmievajú,  ale 
vrhnú sa na každého takého hlásateľa, aby ho osočili, vysmiali sa mu, 
zhodili ho, urazili ho, ublížili mu. Z Biblie vieme, že aj toto je zákon. 
Ľudia len ťažko prijímajú zmúdrenie a presvetľovanie „domácich“.

O čom sa  však  nehovorí,  ale  ľudia  by mali  o tom vedieť,  je 
„vyššie  účtovanie“,  karmická  odplata,  vyplývajúca  z osobných 
záznamov vo vlastnom biopoli a z kozmických, akašických záznamov. 
Tam je zapísané, že  v danej  inkarnácii  dostal človek zdravé, krásne, 
plnohodnotne  fungujúce  telo,  chrám Boží  a čo  z neho  urobil  svojim 
ničivým životným štýlom. 

V ďalšom živote už s takýmto zdravým fyzickým telom, podľa 
Božej  Spravodlivosti,  nemôže  rátať.  Materiálne  telo  je  mimoriadne 
vzácny dar, chrám Boží a je dobré sa oň primerane starať a neuspokojiť 
sa len s „fyzickým upratovaním“. Tento chrám tela má, ako sme vyššie 
uviedli, v stručnom pohľade štyri „poschodia“ a tie horné poschodia  sú 
rovnako dôležité ako to najnižšie „poschodie“, materiálne telo.

Tu  platí  Zákon  Spravodlivosti:  „Zaplatíte  do  posledného 
haliera.“ To nie je moralizovanie. To je Božie účtovníctvo. A môžete 
si byť istí, že táto evidencia je mimoriadne presná a dôsledná. Človek si 
nepamätá svoje minulé životy. Horko ťažko má v evidencii tento svoj 
prítomný život na materiálnej úrovni a odmieta vidieť svoje chyby.

Najťažšie  chyby  a najhoršie  karmické  „tresty“  vznikajú  na 
neviditeľnej  úrovni,  na  úrovni  nezvládanej  psychiky  a nesprávneho 
myslenia. Práve tu človek môže najviac ublížiť sebe, svojim potomkom, 
aj svojim blížnym. Biblia o tom píše, že ľudia múdri budú viac platiť, 
pretože vedia o svojich prestúpeniach. Ľudia nevedomí nebudú až tak 
vážne trestaní za svoje priestupky. Platí sa však vždy.

Neviditeľný  hnev,  závisť,  nenávisť,  neprajnosť  medzi 
súrodencami,  spolužiakmi,  kolegami  v práci,  susedmi,  rôznymi 
rodinami,  etnikami,  náboženstvami... postihuje ľudí / skupiny / etniká 
duševnou  slepotou,  hluchotou,  zacyklenosťou...  Táto  toxicita  mysle 
a citov  sa  prejavuje  na materiálnom  tele  na  úrovni   vibrácie 
endokrinných žliaz  a ochromuje  vnútorné toky uzdravujúcich energií. 
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O týchto vlastnostiach sme hovorili  v predošlých dimenziách v prvom 
diele.  Práve  tu  je  treba  hľadať  korene  mnohých  tzv.  chronických, 
nevyliečiteľných chorôb, ktoré môžu mať korene aj v minulých životoch 
a v rodovej karme.

V tejto  štvrtej  dimenzii  spomíname  nízke  vibrácie  biopola 
„zvieracieho človeka“, pretože  poukazujeme na „maličké“ veci v živote 
človeka, ktoré vôbec nie sú zanedbateľné. Zdrojom škodlivých vibrácií 
sa  mohol  stať  zlý  príklad  rodičov  a   podcenená  výchova  v  rodine, 
nevhodná  kvalita  vzdelávania  a  zlyhávajúci  pedagogický  systém 
opierajúci sa amorálnosť príkladu učiteľov a predovšetkým absentujúca 
duchovná  orientácia  spoločnosti  prinášajúca  egoistické  smerovanie 
osoby, regiónu. Ako sa tu môže dostaviť všestranné požehnanie dobrej 
úrody, dobrej práce, dobrých vzťahov? 

Tento  absentujúci  dobrý  vzor  sa  týka  kvality  TVOJHO 
osobného  života.  Je  to  TVOJA  osobná  zodpovednosť,  nie  iného 
človeka, ale TEBA. To človeku  hovorí jeho vlastné svedomie, vnútorné 
božské JA.

Obzvlášť  dôležité  je  pre  riadiace  a  samosprávne  orgány 
uvedomiť si, aké krehké a dôležité sú tieto ľudské hodnoty a ako málo 
stačí, aby sa veci začali zosúvať k extrémizmu, násiliu, vláde inštinktov, 
agresivite.  Príklad  takéhoto  živorenia  a  biedy  bola  obec  Ars  vo 
Francúzsku,  kde  na  230  ľudí  boli  štyri  krčmy.  Po  desaťročiach 
sústavných obetí farára Jána Mária Vianeya sa zmenila na prosperujúcu.

Človek si musí uvedomiť, aké dôležité sú obyčajné veci.. Dobrý 
kňaz, dobrý človek – súrodenec, sused, rodič, alebo aj učiteľ v škole, 
tréner,  starosta  obce,  starosta  mesta,  premiér,  prezident...  nie  sú 
samozrejmosť.  A rovnako  dôležitá  je  podpora  aktivít,  tvorivosti  a 
dobroty  detí  a mládeže  napríklad  v skautskom klube,  klube  mládeže. 
Rozhodnutia sa nerobia v budúcnosti, ale TU a TERAZ, na správnom 
mieste, v správnej súčinnosti so zapálenými, hlavne mladými ľuďmi.

Každý zo  spoločensky zodpovedných ľudí  –  tvoj  rodič,  tvoj 
učiteľ  v škole,  tvoj  politik  miestnej  alebo štátnej  správy by mal  byť 
alebo  našim  duchovným  učiteľom,  alebo  duchovným  spolužiakom, 
ktorých  jednoducho  nazývame  bratom,  sestrou,  pravým  kresťanom, 
moslimom, židom, taoistom, konfucionistom, šintoistom, hinduistom...

Spravodlivý  človek,  tvoj  súčasník,   so  svedomím 
a zodpovednosťou pred sebou, pred Bohom a samozrejme pred očami 
svojho okolia a národa, ti chce svojim zrkadlením a životným postojom 
niečo povedať. Robí to mimovoľne, neúmyselne. Tak sa prejavuje Božia 
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reč, keď sa prostredníctvom okolia zrkadlí náš vnútorný pokrok. Keď 
človek  nie  je  spokojný  so  zrkadlením,  predovšetkým  musí  človek 
upraviť  svoje  vlastné  vnútro.  Všetko  okolo  nás  sú  maličkosti,  len 
niektoré „mávnutie motýlieho krídla“ spôsobí uragán na druhom konci 
sveta.

Tento fakt sa stáva stále dôležitejším, pretože v informatizačnej 
spoločnosti  každá  informácia  a čin  spúšťa  reťazovú  reakciu. 
Takouto  reťazovou  reakciou  bol  pád  Berlínskeho  múru   a oficiálnej 
železnej  opony  na  základe  zle  formulovanej  informácie  nemeckého 
vládneho činiteľa bývalej NDR  G. Schabowského. Takýmto faktom je 
hromadné sledovanie hlúpej story tisíckami divákov v TV. 

O rezonančne  zosilnených  mnohopočetných  informáciách 
nakoniec  pojednávajú  obe  predkladané  knihy  spolu  s katastrofickými 
dopadmi na krajinu, populáciu, ekonómiu... Moderné ľudstvo sa musí 
rozhodnúť prestať byť manipulovateľným stádom. Mali by sme hľadať 
a  protežovať  geniálne  originálnych,  nesebeckých,  kresťansky 
mysliacich jedincov, tvorivých odborníkov na zodpovedných miestach, 
do hospodárskych a politických pozícií. 

Nechcem  ublížiť  statočným  materialisticky  zmýšľajúcim 
ľuďom, ale ľudia najčastejšie reagujú korektne len vtedy, pokiaľ sa živo 
opierajú o pravidlá Desatora a zákony milosrdenstva.

Je smutnou múdrosťou, že je veľmi veľa dobrých učiteľov, ale 
chýbajú dobrí  žiaci.  Pod tými  dobrými  učiteľmi  sa rozumejú  učitelia 
pôsobiaci z „druhej strany“ prostredníctvom svojich životov, kníh, alebo 
aj priamou duchovnou pomocou cez sny, pocity, vízie, inšpirácie... 

V energetickej  časti  tejto  kapitoly  sme  hovorili  o mnohých 
prekážkach,  ktoré  sa  stavajú  do  cesty  žiakovi,   veriacemu.  Aj  keď 
ľudstvo má takú vzácnu pracovnú príručku, akou je Starý Zákon, Nový 
Zákon, Korán, Mahabhárata, Védy, Tao te t´ing, Konfuciove a Budhove 
spisy..., zlý príklad v mladosti, sila zotrvačnosti a obzvlášť mimoriadne 
zrýchlený  život  bez  dobra,  pravdy,  zastavenia  a  upokojenia,  plný 
nátlakov, pokušení a chaosu, sú silné brzdy osobného pokroku. 

O mnohých  citlivých  vlastnostiach  sme  hovorili 
v predchádzajúcich kapitolách, predovšetkým o vplyve transformačných 
skúšok  planéty  Saturn.  Všetečnosť,  zvedavosť,  vrtkavá  myseľ, 
uhundrané  okolie,  povrchné  starosti  telesnosti  zosilnené 
prostredníctvom médií – PC, rozhlasu a televízie,  sú drobné kamienky, 
z ktorých sa pri zníženej bdelosti  zotrvačnosťou stavia hrubý a pevný 
múr ťaživého nákladu a kruniera pasivity.
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Milosrdnosť a súcit, ale len k niekomu. Užitočnosť a služba, ale 
len občas. Účasť na rôznych podujatiach - hlavne kvôli zviditeľneniu 
a poctám.  Vyhýbanie  sa  problémom,  prekážkam,  rozporom, 
protirečeniam...  a nachádzanie si tisícok výhovoriek, prečo stáť, prečo 
niečo  neurobiť.  Načo  hovoriť  celú  pravdu,  stačí  polovička  –  alebo 
štvrtinka pravdy? 

Opäť  sa  obráťme  k učiteľovi  Petrovi  Danovovi  k jeho  radám 
o správnom smerovaní  človeka a jeho úsilí  smerovať  k pravde,  láske, 
slobode: 

„Označenie menom ČLOVEK je mimoriadne vzácny titul. Aby 
bol niekto hodný tohto mena, musí mať štyri kvality: byť bohatý, silný, 
múdry a dobrý.  Bohatý človek je len ten, kto má bohatú dušu, bohatú 
myseľ,  bohaté srdce a silnú vôľu. Len človek, ktorý slúži Bohu,  je v 
plnom zmysle slova bohatý.

Silný človek je len človek lásky a pravdy. Ten, kto je silný, je 
nad  všetkými  okolnosťami.  Nenazývam  silným  človekom  toho,  kto 
zabíja, ohrozuje, vydiera, kričí, zastrašuje... iných. 

Silný  je  ten,  kto  pretvára  seba  a  svojich  nepriateľov  na 
priateľov. Z tohto dôvodu sa nikdy nebráni.  Nebojuje za svoje práva. 
A keď  je  silný  človek,  hrdina,  pribitý  na  hanlivý  kríž  kvôli  pravde, 
veľkodušne  vydrží  hanbu  a hrubé  zaobchádzanie,  zlomyseľnosť 
a obžalobu. 

Najdrahocennejším  majetkom  človeka  je  jeho  charakter. 
Človek musí  nevyhnutne prejsť ohňom pokusov a len keď prejde cez 
tento  oheň  a vydrží  tieto  skúšky,  môže  získať  charakter,  ktorý  je 
hodnotný, stály, neoblomný. Jedine potom bude mať večný domov, kde 
môže žiť.

Charakter  je  v najhlbšom  zmysle  slova  všetko  múdre,  čo  si 
ľudský duch vpísal a hlboko vryl do svojej ľudskej duše. Charakter je 
kombinácia cností. Prirodzená sila, ktorá môže urobiť človeka silným, je 
moc  jeho  cností.  Cnosti  sú  veľké  pramene,  okolo  ktorých  začínajú 
cirkulovať mocné sily Živej prírody. 

Preto byť ČLOVEKOM je chápané ako súhrn všetkých cností.
Človek dneška ešte  nedosiahol  postavenie  bytosti  skutočného 

človeka.  Prevláda  v ňom  viac  alebo  menej  zvieracia  prirodzenosť. 
Skutočný Človek sa prejaví až v budúcnosti, čo neznamená, že by sme v 
sebe nemali potierať zvieracie sklony.
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Boh  obmedzením  seba  v sebe  vytvoril  človeka.  Ale  so 
stvorením človeka sa objavilo vo svete aj utrpenie, pretože tam, kde je 
obmedzenie, tam je aj utrpenie.

Človek je niečo úžasné, opakovane zdôrazňuje Danov.
Ak  ste  porozumeli  človeku,  ak  ste  v neho  uverili,  nie  v jeho 

zovňajšok,  ktorý  sa  prejavuje  navonok,  videli  by  ste,  aký  úžasný  je 
človek. Pretože to, čo môže byť videné na povrchu, je len vyjadrenie 
istých myšlienok, citov a skutkov. Človek nie je to, čo sa dnes považuje, 
že je. Nie je skrátka materiálna bytosť, ktorá sa smrťou stratí. To, čo 
zomiera, nie je človek. 

„Človek  zomrie  a naveky  zmizne?“   To  je  prvá,  žiaľ  dnes 
všeobecne  uznávaná  lož  zavedená  vo  svete  nevedomým  prístupom 
prírodných materialisticky orientovaných vied. 

V človeku je niečo, čo nezomiera – ani v tomto svete, ani za 
ním. Keď hovoríme o človeku, mienime duchovnú dušu. Ak je niečo 
božské v človeku, je to žiarivá duša, ktorá myslí. Odoberte človeku jeho 
inteligentnú,  žiarivú  dušu  a stane  sa  zvieraťom.  Nie  je  odlišný  od 
zvieraťa  –  je,  spí, stručne  povedané  má  všetky  potreby  aj  slabosti 
zvieraťa. 

Človek je žijúca duša,  ktorá  má  každú schopnosť pre  večný, 
nesmrteľný  život.  Táto  duša  obsahuje  všetky  spôsobilosti,  všetky 
postupy  pre svoju vnútornú prácu a prenáša ich do mozgu a do celého 
tela, prostredníctvom ktorého sa prejavuje.  Človek v sebe vlastní každú 
schopnosť pre život Lásky. Človek v sebe vlastní každú schopnosť pre 
život Pravdy.

Keď si človek začne byť vedomý všetkých týchto schopností, 
postupne sa   premieňa.  Pozvoľna postupuje  z jedných podmienok  do 
druhých.  Postupuje  nahor  krok  za  krokom,  od  obyčajného  človeka 
k človeku  talentovanému,  geniálnemu,  potom  svätému  a nakoniec 
k majstrovi.

Pozemský človek, po ukončení svojho vývoja na Zemi nepôjde 
do „neba“. Bude cestovať zo systému do systému nielen vo fyzickom 
Vesmíre, kým sa nevyvinie do svojej plnosti. Človek študuje súčasne 
v troch svetoch, školách. Telo je vychovávané na Zemi. Duša je vedená 
v duchovnom svete a duch je vedený v Božskom svete.

Z pohľadu  pokročilejších  bytostí  –  z pohľadu  anjelov  –  je 
človek ešte malé dieťa. Doterajší vývoj ľudstva je pre nich len ako dva 
a pol roka veku. Z ich pohľadu je človek dva a pol roka starý. Človek sa 
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musí  ešte  veľa  učiť.  Preto  prešiel  a bude  prechádzať  cez  nespočetné 
formy a stupne života. 

Človek  ako  duch,  duša,  myseľ,  srdce  je  dôležitým  prvkom 
v Univerze, bez ktorého sa nemôže prejaviť v plnosti svojej harmónie. 
Ešte nepoznáte to, čo ste. V človeku sú ešte spiace sily a musí pracovať, 
aby ich prebudil a správne použil. 

Keď sa človek spojí s Bohom, všetky skryté sily a schopnosti sa 
v ňom  prebúdzajú.  Bez  absolútnej  čestnosti,  dobroty,  inteligencie 
a šľachetnosti  však nezmôže nič.  Skutočný človek nebojuje za svoju 
česť.  Žije  prítomnosti  – nekonečnej  Božskosti.  Nemyslí  o nikom zle. 
Vie, že len cnostný človek môže byť múdry. Živí len správne myšlienky 
a pokoru.. Človek je najväčším tvorom na Zemi. Radujte sa, že nesiete 
meno ČLOVEK. Snažte sa byť hodný tohto mena.“

Vráťme sa ešte k archetypom v úvode kapitoly. Všimnime si, že 
ľudia  správne  žijúci  a  inšpirovaní  dobrom,  láskou,  nezištnosťou, 
náboženstvom  a duchovnou  vedou  nežijú  len  dobrým  fyzickým 
a psychickým  zdravím,  ale  majú  doslova  podľa  múdrosti  zachytenej 
Adelmou  Vayovou  zabezpečenú  aj  vonkajšiu  svetskú  bezpečnosť, 
úspech a požehnanie v tomto prípade v oblasti vodných diel. 

Predovšetkým  táto  poddimenzia  korešponduje   s vodnými 
cestami, dobrou plavbou po riekach a potokoch, po moriach a šťastie pri 
realizácii a úprave vodných diel. Aj v tomto prípade záleží od morálne 
vyspelého,  eticky  formovaného  top  manažmentu  pre  všetky  aktivity, 
projekty,  stupne  realizácie  diela,  alebo  v prípade  ciest  vyspelého 
vedenia dopravného zariadenia, aby posádka, alebo všetci zamestnanci 
dostávali  správne pokyny v správnom čase a vytvárala sa harmonická 
atmosféra a predchádzanie kríz.

Osobnosti
Origenes, Augustín, Cyril a Metod, Tomáš Akvinský, Terézia z Avilly, 
Terézia  z Lisieux,  Bedřich  Kočí,  Carl  Gustav  Jung,  Eduard  a Míla 
Tomášovi. V islamskej tradícii to boli napríklad Rúmí, Omar Chajjám, 
Ibn Sina.
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Určité spevnenie mysle a charakteru
                                            sa dosahuje tým, že človek je mäso.

 Ľudstvo bolo v určitej dobe úplne 
zámerne  privedené k jedeniu mäsa.

 Preto vegetariáni  potrebujú duchovnú
vedu a jasné myslenie, aby 

                                       docielili túto vnútornú pevnosť.
Rudolf Steiner, Esoterní hodiny 1904 - 1909

4.4 Poddimenzia duchovnej vedy. 
      Priemet energií na nervy

Archetypy biopola

Biopole  skutočnej   a pravdivej  vedy študujúcej 
viditeľné  aj  „neviditeľné“  Univerzum  v jeho 
mikro  aj  makro  vzniku,  priebehu a  premenách. 
Posilňuje  nervy,  zaháňa  melanchóliu.  Prináša 
slnečné  počasie.  Spôsobuje  východný  vietor. 
Planéta Jupiter, znamenie Lev. Živel Oheň.

Energetická analýza osobných vlastností

O vede  a filozofii  sme  pojednávali  v prvom  diele 
v poddimenziách  3.1  a 3.2  ako  o dôležitých  podnecovateľoch  osvety, 
všestranného ľudského pokroku, zlepšovania spolužitia medzi ľuďmi aj 
národmi.  Dnešná  veda,  ktorá  je  zväčša  úzko prepojená  na  aplikačný 
výskum,  výrobu,  ekonomické  a finančné  kruhy,  sa  sústreďuje 
predovšetkým na materiálne výskumy, ktoré sú merateľné fyzikálnymi 
prístrojmi a externými metódami. 

Pre  dnešných  vedcov  a filozofov  zväčša  nie  je  rozhodujúce 
„kritérium pravdy“ pre rozhodovanie a smerovanie výskumu, ale hlavne 
financie,  osobná  prestíž,  boj  o posty,  v tom  horšom  prípade  snaha 
šokovať  verejnosť,  zviditeľniť  sa.  Veľmi  atraktívna  ponuka  je 
zamestnať sa vo vojenskej, alebo zločineckej mašinérii, čo sú najlepšie 
platené „fleky“. V tomto prípade je hľadanie a hájenie pravdy tou najmenej 
chcenou pohnútkou.
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Keďže dnešná materiálne smerovaná veda vylučuje spirituálne 
bádanie, akýkoľvek krok týmto smerom u „darvinovsky“ orientovaných 
vedcov vzbudzuje obavy, ba až strach pred vedeckým názorom odbornej 
komunity,  aby  idealisti  kolegom  vedcom  nepripadali  neseriózni, 
staromódni, či dokonca blázniví. 

Štatistiky  našťastie  ukazujú,  že  viac  ako  40%   špičkových 
vedcov má náboženský svetonázor, ktorý sa však pestuje akosi oddelene 
od odbornosti, ako rodinný zvyk, alebo psychohygienická rezerva.

Veľa  krát  sme  spomínali,  že  skutočná  veda  sa  má  spájať 
s umeleckým cítením a náboženskou inšpiráciou, ktoré nemajú a ani 
nesmú  mať  vzájomné  protirečenia. Pripomeňme  si  prírodovedca 
Rudolfa Steinera, ktorého obrovský prínos pre širokopásmové chápanie 
vedy  sa  spájal  s rozvíjaním  umeleckého  cítenia  a filozoficko 
náboženského  vnímania.  Podobne  aj  Leonardo  da  Vinci  bol  nielen 
vedcom  a experimentátorom,  ale  umelecky  tvoril  a celý  svoj  život 
opieral o náboženské vnímanie. Albert Einstein hral na husle, Richard P. 
Feynman  hral  v rôznych  kapelách  na  bubny...  vedec,  teológ  Joseph 
Ratzinger, emeritný pápež Benedikt XVI,  hrá na klavíri... 

Každý človek je samozrejme jedinečne individuálny a preto aj 
jeho spôsob života a realizácia jeho prínosu pre ľudstvo je jedinečná, 
podľa  Božieho  tvorivého  zámeru  a v súlade  s harmóniou  Vesmíru 
a pokroku ľudstva. Jednou z karmických úloh hľadačov pravdy je nájsť 
v sebe podstatu a zmysel svojho určenia v Božom Pláne.

Prekvapením pre  mnohých  duchovných  bádateľov  môže  byť 
vyjadrenie  v  záhlaví  tejto  kapitoly,  pretože  v  tejto  filozoficko  – 
nábožensky  –  vednej  oblasti  sa  uprednostňuje  vegetariánstvo.  V 
určitých  obdobiach  života,  najmä  v  obdobiach  ťažkých  chorôb, 
zamdlenosti,  nevládnosti  a  podobných  karmických  skúškach  aj 
svätá Hildegarda odporúča jesť bravčové mäso,  aby „pažravosť“ 
prasaťa  pomohla  zobudiť  tkanivá  a  orgány  ku  chuti  ďalej  žiť 
materiálnemu telu. Pre duchovného človeka občasná konzumácia rýb, 
hydiny,  vajec a  syrov je  dôležitá súčasť mentálno – fyzickej  výživy. 
Zvýšená  konzumácia  hlavne  červeného  mäsa  prináša  do  tela  nízke 
vibrácie  na  úrovni  toxikácie  všetkých  tiel  a  môže  výrazne  poškodiť 
ďalší  duchovný  rast.  Pri  vyššom  zasvätení  človek  môže  prejsť  do 
výživového  režimu  tzv.  „brethariána“,  alebo  jedáka  prány.  V 
duchovnom  zdroji  svetla,  prány,  sa  vyskytujú  všetky  dôležité  časti 
stravy,  takže  sa  človek  zaobíde  nielen  bez  tuhej  stravy,  ale  aj  bez 
tekutín.
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Pre spestrenie si môžeme spomenúť príbeh zo života Rudolfa Stei-
nera, ktorý bol pre celú duchovnú Európu začiatku 20.storočia veľkým 
vzorom.  Svoje  prednášky  robil  v  rôznych  veľkých  mestách  zväčša 
nemeckej a škandinávskej kultúry a pri obede, keď si všetci „vyvolení“ 
objednali  rôzne  nemäsité  jedlá,  Steiner  si  nechal  doniesť  rezeň!!! 
Podobne je známe aj o indickom filozofovi a ekumenickom učiteľovi 
Vivekanandovi, že si občas zapálil fajku. 

V tejto 4.4. poddimenzii duchovnej vedy sa školia praví vedci, z 
nich niektorí sa pripravujú na inkarnáciu na Zem. Iní sa zas chystajú na 
ďalší  vývoj  do vyšších dimenzií,  pre vedomostne aj technicky vyššie 
a vyspelejšie  svety,  ktoré  sú  stále  viac  a viac  spirituálnejšie  a tým 
oplývajúcejšie  silnejšími  energetickými  zdrojmi  a vedeckými, 
technickými aj umeleckými možnosťami.

Táto dimenzia  pripomína  obrovské,  slávne univerzitné mesto, 
s nekonečným počtom fakúlt  a katedier,  ktorá  má  k dispozícii  všetky 
výskumné  prostriedky  dnešného  sveta  aj  budúcnosti  na  to,  aby  sa 
milióny ľudí,  ktorí tu prebývajú, ďalej vedecky zdokonaľovali,  mohli 
študovať atómy, monády a pôvod vecí, vzájomné priemety a súvislosti.

 Je tu zastúpený každý vedný odbor. Prednášajú tu tí najlepší, 
odborne  zdatní,  vynikajúci  vedci  častokrát  z vyspelejších  civilizácií 
z vyšších dimenzií. 

Ľudia prichádzajúci sem z nižších dimenzií sú z prvého dojmu 
v tejto  dimenzii  v rozpakoch,  obzvlášť keď sa  o súvislosti  Duchovnej 
vedy zaujímali  len povrchne. Už základná práca na svojom biopoli a 
orientačné  základy  poznávania  elementárnych  zákonov  náboženstva 
a úprimné úsilie o poznanie pravdy im však umožnia, aby mohli prísť 
do  tejto  dimenzie  a umožní  sa  im,  aby sa  ich  poznatky obohatili  do 
miery, ktorú sú schopní absorbovať a reflektovať. 

Pri  všímavom,  detailnom   pohľade  svojho  spätného  života, 
rodiny,  okolia  vníma  statočný  človek  –  vedec  vnútorný  poriadok 
každého  pohybu,  význam  svetelných  lúčov,  význam  farieb,  rôzne 
energetické  potencie,  vlastnosti,  javy  a vplyvy  diania   na  Zemi 
z nadhľadu a v rôznych skrytých súvislostiach.  Všade vidí  prítomnosť 
duchov ako oživujúcich silových,  príčinných elementov.  Pravý vedec 
z tohto  pohľadu  vidí  nielen  hmotné  dianie  „materiálnych“,  zjavných 
procesov,  ale  taktiež   príčinný  vplyv  ducha,  ktorý  ovláda,  oživuje 
a udržuje  toto  dianie  v chode  vitálnou  energiou,  alebo  aj  nepatrné 
inšpiratívne impulzy vyšších bytostí.
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Pred vedcami tejto dimenzie sa odkrýva všetko, čo sa odohralo 
na Zemi od najdávnejšej minulosti, ale môžu vidieť taktiež náčrt toho, 
čo ľudstvo ešte čaká, pretože tu môže vidieť stavby, diela, konštrukcie, 
vynálezy, alebo významné projekty, ktoré sa na Zemi ešte nerealizovali 
a prinesie ich až pokrok budúcnosti. 

Z tejto dimenzie je možné pozorovať zákonitosti pravidelných 
„turnusov“  inkarnácií  duchov,  ktoré  sú  organizované  a  riadené 
podľa  charakteristického  biopola  rôznych  kategórií  ľudí 
v historických,  odborných,  spoločenských,  rodinných  a iných 
súvislostiach. Všetky tieto bytosti sa pohybujú v nekonečnom vesmíre 
po  svojich  zákonom  predpísaných  cestách  vedené  najmúdrejším 
duchovným princípom – vyspelými  duchmi poverenými touto úlohou 
Božou Autoritou. 

Až v tejto dimenzii si človek uvedomuje, ako skutočne funguje 
Zákon  Náhody,  ktorý  dnešná  matematika  pozná  v efekte 
samoorganizovania, pretože vidí, ako sa zámery a myšlienky niektorých 
ľudí  a skupín  diali  a aj  dnes  zúčastňujú  ako  siločiary  pri  vytváraní 
blízkej aj ďalekej histórie, priemyselných, stavebných alebo umeleckých 
diel.

Taktiež je tu možné pozorovať, ako duchovný princíp vstupuje 
v pravý čas do kruhu svojich možností kvetín, rastlín, stromov, nerastov, 
zvierat alebo celkov biosféry. V okamihu ich materiálnej smrti vystúpia 
z materiálnej  formy  materiálnym  očiam  neviditeľné  bytôstky,  živé 
a premenené, v novej podobe poučené novými skúsenosťami. 

V tejto dimenzii si každý človek uvedomuje a vidí, že skutočná 
smrť ani zánik neexistuje, všetko sa znovu vzkriesi a premení. 

Duša,  duch,  hmota  sú  napriek  večnej  premene  nesmrteľné, 
hmota sa po viacerých premenách postupne zjemňuje, získava duševné 
vlastnosti, z duše sa stáva duch a duchom zostáva na veky. 

Pred  týmto  večným  kolobehom,  jeho  jemnou  zladenosťou, 
krásou, dokonalosťou napĺňa človeka úžas, obdiv, bázeň, pokora, úcta, 
oddanosť, vďačnosť a láska k Stvoriteľovi.

Bytosti, ktoré zažili túto atmosféru dobra, láskavosti, múdrosti, 
harmónie  a vyškolili  si  svoju  čistú  duchovnú  dušu  v tejto  nádhernej 
univerzite, po narodení na Zemi sa stávajú malým centrom duchovného 
sveta. Pôsobia požehnane a upokojujúco už svojou prítomnosťou, veľmi 
ľahko  si  získavajú  priazeň  a úctu  všetkých  ľudí  svojou  stálou 
skromnosťou, dobrou náladou, jemnou výchovnou. Pedagogickou, alebo 
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vedeckou činnosťou prinášajú inšpiráciu nielen mladým ľuďom, ale aj 
starším kolegom a ľudstvu nádej dobrého pokroku. 

Je tragédiou,  keď sa o týchto vyšších zákonitostiach neučí  na 
školách.  Tak veľa  mladých  ľudí  nerozpoznajú svoju  karmickú  úlohu 
a namiesto  skvelého  vedca  sa  z mnohého  stane  možno  výborný 
automechanik,  stavbár,  alebo  sústružník.   Jeho  prínos  pre  pokrok 
ľudstva je potom len obmedzený a pokrok národa stagnuje. 

Ľudstvo  je  také  vyspelé,  akých  má  dobrých  učiteľov.  Je 
úlohou  učiteľov  na  základných  a stredných  školách,  aby  tieto 
zákonitosti  vedeli,  aby  tieto  talenty  vedeli  podchytiť  a  správne 
usmerniť, vychovávať, vzdelávať do praktického života.

Duchovný  vedec  si  uvedomuje,  že  človek  všetko  pociťuje 
trojako  –  duchovne,  duševne  a hmotne.  Tak  ako  má  človek  v krvi 
telieska  a prvky  živočíšneho  aj  rastlinného  pôvodu,  práve  tak  sa 
nachádzajú  v jeho  éterickom  tele  svetelné  prvky  –  bytosti.  Atómy 
živočíšneho  a rastlinného  pôvodu  živia  a udržujú  človeka  fyzicky 
a vitálne. 

Svetelné  bytosti,  ktoré  obklopujú  jeho  duchovné  telo,  mu 
pomáhajú,  alebo  ho  duchovne  brzdia.  Podľa  dokonalosti  človeka, 
mravnej  a duchovnej  vyspelosti,  prejavujúcej  sa  napríklad  v kontrole 
mysle  a pocitov,  je  toto  prostredie  dobré  alebo  zlé!  Lepší  človek 
v duchovnom  slova  zmysle  svojou  dobrou  vôľou  a ušľachtilými 
myšlienkami znásobuje svoj duševný život okolo seba a aura, ktorá ho 
obklopuje, je čistá a plná energie a dobroty. 

Zlý človek zhusťuje okolo seba svoj duševný život, znečisťuje 
ho  svojimi  sebeckými  myšlienkami,  pocitmi,  zámermi,  činmi  a jeho 
aura sa stáva ťažká a chorá. Aj jeho okolie sa potom deformuje silami 
jeho vnútorného života, aj keď si to nechce uvedomiť.

Človek si sám svojim myslením a cítením vytvára okolo seba 
aurický  obal,  ktorým  podvedome  pôsobí  na  rastlinnú,  nerastnú 
a živočíšnu ríšu a prenáša tieto energie na svoje deti a rodinu, ako aj na 
výsledky svojej pracovnej činnosti. 

Ľudstvo si tieto svoje vlastnosti zväčša neuvedomuje a pritom 
už len svojim postojom môže veľa vecí nielen v osobnom živote, ale aj 
v prírode  zmeniť.  Práve  toto  je  podstata  Duchovnej  vedy,  vidieť, 
spoznávať a ovládať tento neviditeľný svet príčin a súvislostí. Práve toto 
posolstvo  konca  jedného  času  a začiatku  Nového  Veku  energetickej 
zodpovednosti nám priniesol Pán Ježiš Kristus a stavia človeka do úplne 
novej úlohy v živote osoby, komunity aj planéty.
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Ľudské  materiálne  telo  rozvádza,  živí  a pohltí  denne  milióny 
buniek,  živých  organizmov,  ktoré  predstavujú  materiálny  aj  duševný 
život. Biopole vyspelejšieho ducha priťahuje k sebe kvalitatívne vyššie 
sily,  biopole  menej  vyspelého  ducha  nižšie  sily.  Takto  sa  čistejšie 
povahy stávajú  citlivejšie  a vnímavejšie  na  okolité  energie,  zatiaľ  čo 
nižšie  povahy  sú  hrubšie  a tvrdo  neprístupné  inšpirácii,  ale  dobre 
prístupné bacilom, vírusom a teda chorobám.

Biopole,  alebo  aura  človeka  je  oživovaná  rastlinnými  aj 
živočíšnymi  mikroskopickými  rastlinkami,  zrnkami  prachu,  hubami, 
plesňami  a najjemnejšími  časticami  molekúl  rastlinného  života. 
Niektoré prvky, ktoré vedci pokladajú pod mikroskopom za baktérie, sa 
v budúcnosti  pod  dokonalejšími  mikroskopmi  a rozšírením  poznania 
ukážu ako určité druhy jemných svetelných bytostí.

Pri vzájomnom chápaní a súznení priťahuje jeden prvok druhý. 
Takto sa láska stáva všemocnou,  pretože všetky prvky sa spájajú do 
Jedného celku. Pri hneve, nenávisti, odpore sa všetko naopak odpudzuje 
a navzájom  ničí.  Zloba,  zúrivosť  má  na  vlastné  energetické  biopole 
človeka  –  auru  –  mimoriadne  ničivý  vplyv,  preto  je  také  dôležité 
pestovať láskavý a priateľský postoj k sebe aj k svojmu okoliu. 

Vplyv na orgány

Poddimenzia  môže  pôsobiť  posilňovanie  nervov,  liečenie 
neurózy,  rozpúšťanie melanchólie a depresie. Energetickými prenosmi 
–  pôsobením  liečivým  magnetizmom  čistých  duchov  a médií  môže 
pôsobiť  transformujúco  a uzdravujúco  na  ľudí,  ktorí  o to  modlitbou 
požiadajú, alebo kde to umožní karma. Mnohí veriaci ľudia to bežne 
používajú a zažívajú. 

U prebúdzajúcich sa ateistov je tu určitá prechodná – zdanlivo 
neaktívna, čistiaca fáza. Po úvodnom, ťažšom období očisty (flash back) 
sa títo  ľudia postupne uzdravujú z jednoduchých,  alebo aj  závažných 
zdravotných  problémov  pri  zmene  spôsobu myslenia.  Vyzerá  to  ako 
zázrak,  ale  v skutočnosti  je  to  prírodný  zákon,  keď  človek  zmení 
negativistický životný štýl na ústretový a pozitívny, dostavuje sa podľa 
Božích Zákonov efekt uzdravenia. Je dôležité, aby človek nezotrvával 
v negativizme  dlho,  pretože  „zažratie“  negatívnych  síl  do  fyzických 
orgánov tela výrazne brzdí možnosti liečebných síl. 

Pôsobenie na fyzickú dimenziu
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Hľadanie  vonkajších  prírodovedných,  historických, 
zemepisných,  spoločenských...  faktov  a  poznatkov  je  nekonečné. 
Neustále sa objavujú a budú objavovať fascinujúce poznatky, súvislosti 
a každý z vedných odborov a pododborov je dnes taký bohatý, že plne 
zamestnáva  odborníkov  rozmanitosťou,  vývojom,  súvislosťami, 
vzájomným  vnútorným  aj  vonkajším  prepojením...  či  rôznorodým 
vnímaním  pokusov  a poznatkov.  Takže  pokiaľ  človek  vedec,  filozof 
odmietne prijať „vyšší  princíp Stvorenia“,  má  naozaj  širokú a bohatú 
škálu študovať, aktualizovať, dopĺňať... poznatky, ale vždy zostane len 
na povrchu a do vnútorných súvislostí  sa nedostane.  On sa sám sebe 
stáva blokom, najväčšou prekážkou tohto hlbšieho poznania.

Predošlé  obdobie  do  konca  19.storočia  dominancie 
náboženského  kultu  a dogmatického  presadzovania  sa  dnes  nahradilo 
opačným  extrémom  –  dominancie  prírodných  a spoločenských  vied 
potláčajúcich  duchovný  princíp  sveta  a zanedbávania  dôležitosti 
duchovných a etických pohľadov a zákonitostí. Jeden aj druhý extrém 
poznania priniesli ľudstvu len problémy, nenávisť, rozbroje, vojny, boj 
o moc a zisky, fanatické prenasledovanie. 

Zopakujme si dôležité pravidlo  pokroku   integrácie pravdivej 
vedy,  intuitívneho náboženského (duchovného) života a umenia,  ktoré 
vie  kreatívne  pretvárať  a  harmonizovať  vonkajší  svet  spoločnosti 
s vnútorným  svetom  osobnosti.  Toto  zmysluplné  pretváranie 
a harmonizácia  sa  bez  celostných  poznatkov  a hlbšieho  vnímania 
duchovného  sveta  neuskutoční.  Láska,  viera  a nádej  musia  byť 
postavené  na  reálnych  poznatkoch  Božích  Zákonov,  ktoré  idú  mimo 
predsudky,  nad náboženské rozbroje a mimo módne trendy egoisticky 
zameraných  vedeckých  názorových  prúdov  plných  stuhnutej 
predpojatosti.

Malé,  čiastočné  pravdy  postupne  vytvárajú  pravdivý  celok, 
ktorý  má  individuálny charakter.  Základom hľadania  pravdy má  byť 
pokus o pravdivé videnie sveta. Aj keď bude táto osobná škica len hrubá 
a zdanlivo chaotická, nevadí. Postupne sa zjemňuje o etické, odborné, 
náboženské a umelecké  vnímanie detailov. Človek by si mal uvedomiť, 
že  najúžasnejšie,  najdrahšie,  najkomplexnejšie  a najlepšie  vybavené 
laboratórium má vo vnútri, v sebe. Je to jeho mnohodimenzionálne telo 
– fyzické, vitálne, psychické, mentálne a duchovné. 

Ako náhle začne objavovať viacdimenzionálnu bohatosť nielen 
fyzikálneho sveta, ale aj toho sveta neviditeľného, ktorý kedysi mnohý 

121

121



vedec  pochoval  s detstvom  a rozprávkami,  jeho  život  nadobúda 
zmysluplnosť súvislostí a napĺňa ho skutočná radosť bytia. 

Jedným  z obrovských  zdrojov  duchovného  poznania  je  náčrt 
pravdivej kozmológie, ktorú nám predostrela barónka Adelma Vayová 
vo svojej knihe  „Tajemství kosmu. Duch – síla – hmota“. Z popisu tejto 
kozmológie  človek  vidí  náčrt  vývoja  mnohorozmerného  Univerza, 
rozmanitosť rôznych hierarchií  duchovných bytostí  a zrod človeka vo 
veľkolepom scenári dejín. 

A taktiež  tu  môžete  vidieť  obrovskú úloha  človeka  v procese 
premeny,  ako  bytosti  s učiacim sa  intelektom,  rozvíjaním sa  v láske, 
spravodlivosti,  etike  a presadzovania  vôle  Najvyššieho  v zhode 
s pravdivými  zákonmi  Stvorenia  zasadenými  do  krásy  okolia 
a dynamiky diania vecí, len keď to človek pripustí. 

Obrovské  množstvo  poznatkov  modernej  vedy  tak  nielen  že 
nestráca svoju hodnotu, ale naopak objavia sa dnes nevnímané súvislosti 
a zákonitosti, ktoré veľmi rýchlo môžu viesť k novým objavom, novým 
technológiám, projektom a poznatkom. Touto cestou monumentálnych 
objavov  ľudstvo  môže  zahájiť  novú  etapu  svojho  smerovania, 
energetickej  sebestačnosti,  mierovej  spolupráce  bez  nenávisti  a bez 
vojen. 

Konkrétne takýmto staronovým objavom je dôsledne poznaný 
a žitý  zákon  reinkarnácie,  ktorý  stavia  každého  človeka  do  osobnej 
zodpovednosti  za  každý  svoj  čin,  pocit,  myšlienku...  Zabiješ,  budeš 
zabitý. Okradneš, budeš okradnutý. Myslíš a cítiš potrebu byť dobrým 
priateľom, partnerom, zažiješ dobré priateľstvo, manželstvo... a radosť 
a šťastie z úprimných priateľských, manželských vzťahov.

Dnešná duchovná veda už má prvé krôčiky za sebou.  Nielen 
starí  Gréci,  Židia,  Číňania,  Indovia,  ale  aj  iné  národy  postupne 
pripravovali  dnešný  kultúrne  energetický  skok.  Ľudstvo  si  stále  viac 
uvedomuje  dôležitosť poznania  Svätých textov,  ktoré  sa  musí  naučiť 
čítať „medzi riadkami“ a prostredníctvom zakódovaných symbolov ich 
uviesť  do  reálneho  života.  Rozvoj  techniky  a vedy  sa  musí  opierať 
o živé, aktuálne, spirituálne súvislosti, pokiaľ sa nechce samé zahubiť.

Človek dnes má k dispozícii rôzne ďalšie moderné pohľady na 
duchovnú vedu,  ktoré  zahŕňajú  tisícky zväzkov od  autorov,  ktorí  od 
16.storočia pripravujú ľudstvo na toto „zobúdzanie“: J. A. Komenský, 
E.  Swedenborg,  Ján  z Kríža,  Terézia  z Avilly,  Rudolf  Steiner,  Peter 
Danov,  Michail  O.  Aivanhov,  Páter  Pio,  Anton  Srholec  a množstvo 
starých aj nových svätcov a majstrov. Dnes sú vo svete mnohé vedecké 
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inštitúcie, ktoré sa taktiež venujú novému pohľadu na náš prírodný svet, 
ktorý je podstatne zložitejší, ako sa zdá. 

Kým  však  tieto  vyššie  poznatky  o dôležitosti  dobra  a etike 
Vesmíru neprejdú do učebných osnov škôl a učebníc, tak je tu výsledný 
efekt na biopole ľudstva nepatrný a naopak, situácia sa každým dňom 
radikálne  zhoršuje.  Vidíme  to  na  stúpajúcej  agresivite  jedincov, 
medzinárodnom  terorizme,  utečeneckej  kríze,  alebo  určitých  skupín 
národov,  používajúce   zastrašovacie  a bojové  techniky  včítane 
chemických, alebo biologických zbraní.

 V rámci kozmológie Adelmy Vayovej zistíte, že vývoj kozmu aj 
ľudstva sprevádzajú aj temné sily, ktoré sa snažili už celé veky predtým 
a snažia sa aj dnes brániť pokroku.  Hlavnými pomocníkmi „temna“ sú 
fanatici, dogmatici, nevedomci, klamári, karieristi, ziskuchtiví egoisti... 
Aj oni sú súčasťou cesty, podobne ako balvany v toku rieky. Aj týchto 
ľudí čaká skôr alebo neskôr obdobie premeny, ale bez pomoci „zhora“ 
to dokážu len veľmi ťažko.

Už 2000 rokov od príchodu Pána tieto zlé sily nesmú priamo 
pôsobiť  na  človeka.  Zlo  vo  svete  pôsobí  práve  prostredníctvom 
návykovej zloby, hnevu, agresie, smilstva, nevery, živenia primitívnych 
inštinktov... ľudí, ktorí tieto vlastnosti v sebe pestujú a médiá práve na 
tomto „psychickom smogu“ najviac profitujú. 

Aj  moderná  veda  si  postupne  uvedomuje,  čo  všetko  ľudia 
vdychujú  a vydychujú  a zmerala,  aké  nákazlivé  môže  byť  jedno 
obyčajné  kýchnutie  v priestore  dopravného  prostriedku  (metro,  vlak, 
autobus). Vírusová kvapková nákaza môže zasiahnuť niekoľko metrov 
štvorcových a infikovať desiatky ľudí. Ľuďom so silným, žiarivo zlatým 
biopolom  žiadna  infekcia  nehrozí.  Akékoľvek  bacily  aj  choroby  od 
takýchto ľudí utekajú.

Je  toho  však  podstatne  viac,  čo  všetko  ľudia  vdychujú 
a vydychujú! Armády zvieratiek, napríklad roztočov, prachu, rastliniek, 
húb,  plesní...  Miliardy  žijúcich  mikrokozmických  bytostí,  ktoré  sa 
pohybujú  vo  vzduchu,  vo  svetle  a v éteri!  Prečo  nepríjemne  zapácha 
dych chorého človeka? Lebo jeho tkanivá, vnútorné živočíchy a rastliny 
hnijú,  jeho svet  je lenivý a chorý.  Kyslík,  dusík,  uhlík – všetky tieto 
látky majú svojho oživujúceho ducha. Duch všetkých látok, prvkov, je 
neviditeľný  a predsa  Oživujúci  a Nesmrteľný,  on  udržiava  viditeľné 
prejavy hmoty a je dôležité ho oživovať a komunikovať s Ním. 

123

123



Choroby  a epidémie  sa  šíria  skazeným  vzduchom,  lebo 
obsahujú chorobné zárodky, vírusy, baktérie, huby, plesne a iné drobné 
rastlinky.  Nečistý  a nemorálny duch „oblečený“ do  materiálneho tela 
môže  skutočne  mimoriadne  škodiť  osobe  aj  okoliu.  Je  nositeľom 
infekcií,  nosí  v sebe  hnijúce  a ochromujúce  bloky,  infekčné  sily, 
zárodky chorôb, podobne ako pokazený liek, alebo zhnité jedlo. 

Na tomto základe dobra a zla spočíva zdravie a choroba, ktorá sa
v skutočnosti  začína  na  vzájomnom  spolupôsobení  na  duchovnej 
úrovni, na „autosugescii“, samoprogramovaní. Autosugescia je vedecký 
názov  pre  prácu  s  vierou,  alebo  procese  vysielania  zlých  myšlienok 
a slov ako do svojho vnútra,  tak aj  na  niekoho druhého ohováraním, 
šírením lží a poloprávd.

Všetko  v prírode  sa  zhromažďuje  podľa  zákona  príťažlivosti, 
podľa  vzájomnej  sympatie  alebo  antipatie.  Napríklad  v atmosfére  sú 
milióny biopolí  duchov,  medzi  ktorými  je spriaznenosť,  alebo odpor, 
podobne ako medzi biopoliami duchov národov, ktoré je možné poznať 
podľa zvláštnych prejavov počasia. Podobné pravidlá sú viditeľné  aj v 
informačných  biopoliach  novinových,  internetových  médiách  a 
správach celého sveta. 

Svedkovia desiatok pozorovaní divných atmosférických úkazov 
hovoria  o porušení  všetkých  zákonitostí  meteorológie  a takých 
zvláštnych  úkazoch,  pred  ktorými  zväčša  dnešná  prírodná  veda  stojí 
bezradná a snaží sa ich ignorovať. 

Aj za politickým a sociálnym dianím sú neviditeľné sily dobra a 
zla.  Pokiaľ  vlády a nadvládne organizácie  OSN,  UNICEF,  Európskej 
únie...  zostanú ľahostajné a priamo kladne legislatívne nezasiahnu do 
tvorby  vzdelávania  a trávenia  voľného  času  mladých  ľudí,  hrozia 
ľudstvu pri dnešnom tvrdom vzdelávacom systéme bez živej spirituality, 
pri živočíšnej  podpore  médiami  (TV,  PC  hry,  agresívna  hudba  a 
filmy...)  terorizmus, ktorý nebude môcť zvládnuť žiadny policajný 
systém na svete. Alebo hromadné neurózy, depresie, ochromujúca 
pasivita,  ako  to  vidíme  na  mladých  ľuďoch  v Japonsku,  USA, 
Francúzsku,  Dánsku...,  kde  mladí  ľudia  cez  voľný  čas  a víkendy 
hľadajú  únik  v alkohole,  fajčení  a v drogách.  To  už  je  skutkový 
stav, nie nejaká vzdialená budúcnosť. To nie je názor autora, ale 
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pohľad Starého a Nového Zákona,  ale  aj  vizionárov,  ktorí  počas 
stáročí stále zdvíhajú varovné hlasy.

U časti  sociálne  vylúčeného  obyvateľstva  v rôznych  častiach 
sveta,  hlavne  v oblastiach  s vysokou  hustotou  obyvateľstva  slumov 
veľkomiest,  sa  temer  automaticky  nastoľuje  terorizmus  fanatického 
individualizmu  živeného  nezáujmom,  nedostatkom  príležitostí, 
strachom,  ignoranciou,  ale  aj  sektárstvom,  nacionalizmom, 
neonacizmom, alebo náboženskou nenávisťou. 

Preto  tak  často  v týchto  štúdiách  zmieňujem  skauting,  ako 
spôsob  budovania  mostov,  dynamickú  cestu  dobrých  aktivít 
predovšetkým  mladej,  budúcej  generácie,  ktorá  môže  byť  vedená 
v duchu  športového  porozumenia,  radosti,  osobného  ocenenia, 
zbožnosti,  humoru,  pesničiek,  pobytu  v  prírode,  mladíckej  pracovnej 
zodpovednosti...  Chlapci   a dievčatá  stretávajúci  sa  v skautských 
krúžkoch  si  vytvárajú  celoživotné  priateľstvá  bez  ohľadu  na  pleť, 
náboženstvo, postihnutie...  a doslova sa stávajú soľou zeme. 

Osobnosti:  Origenes,  Hildegarda  z  Bingenu,  Ján  z Kríža,  Terézia 
z Avilly,  Ján  Amos  Komenský,  Emanuel  Swedenborg,  Peter  Danov, 
Rudolf Steiner, Michail O. Aivanhov. 
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                   Tomášik sa práve vrátil z pláže.
„Boli tam aj iné detí?“ opýtala sa mamička.

                   „Ehm“, odpovie Tomášik. 
                    „Chlapci, alebo dievčatká?“

                                      „Čo ja viem! Nemali nič na sebe.“
Anthony de Mello, Modlitba žaby 2

4.5. Poddimenzia ovládania životnej energie.   
                 Plodnosť a šťastné pôrody

Archetypy biopola

Oblasť  vyspelých  pomáhajúcich  bytostí.  Šťastie 
v láske  a v manželstve.  Priaznivý  vplyv  na 
plodnosť, šťastné pôrody. Kladný vplyv na žalúdok. 
Poddimenzia  nespôsobuje  vietor.  Planéta  Venuša 
a znamenie Ryby. Vodný živel. 

Energetická analýza osobných vlastností

Vibračné biopole poddimenzie umožňuje vyspelým duchovným 
bytostiam  prenášať  potrebné  energie  predovšetkým  na  Zem  a  do 
spodných  troch  dimenzií  podľa   potreby  a milosrdných  zákonitostí 
Univerza. 

Z tejto  oblasti  sa  inkarnujú  bytosti,  ktoré  sa  zapodievajú 
energetickými  javmi  a svojimi  objavmi  posúvajú  ľudstvo  v týchto 
oblastiach  do  nových  možností  pokroku.  Takou  osobnosťou  bol 
napríklad  Franz  A.  Mesmer  v oblasti  životných  energií,  alebo  T.A. 
Edison  so  svojim  revolučným  vynálezmi  žiarovky,  elektrického 
generátoru  a  rozvodov,  či  Nikola  Tesla,  ktorý  položil  základy 
striedavého prúdu a elektrických strojov a zariadení.

O biopoli životnej energie sme pojednávali v poddimenzii 4.2, 
ktorá bola zameraná predovšetkým na osobné zdravie. Poddimenzia 4.5 
pracuje  s energiou  na  vyššej  úrovni  Stvorenia,  energie  klasifikuje, 
oboznamuje  s ich vzájomnou  interakciou,  transformáciou,  detailnejšie 
pracuje s energetickými prejavmi celej stvorenej prírody.
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Táto  dimenzia  je  zdrojom éterickej  energie  (tzv.  ód),   ktorej 
transformáciou  vzniká  aj  elektrická,  magnetická,  svetelná,  zvuková 
a akékoľvek iné druhy energií. Táto éterická energia je odstupňovaná do 
7 stupňov. 

Každý stvorený objekt vykazuje určité množstvo tejto energie, 
bez ktorej  by svety Stvorenia  vôbec nemohli  jestvovať.  Na Zemi  ho 
majú  atómy  a molekuly,  minerály,  rastliny,  stromy,  zvieratá,  ale  aj 
atmosféra.  Rôzne procesy javiace sa ako prírodné energie,  alebo sily 
rastu a vývoja,  by bez týchto energetických tokov nemohli prebiehať. 
Bez spirituálnych  síl, ktoré sa premietajú do zjavených energií, by 
sa Zem stala peklom.

Éterická  energia  sa  líši  vibráciou,  určitými  zvukovými 
a svetelnými charakteristikami. Dnešná prírodoveda už časť  zvukovej, 
elektrickej,  magnetickej,  elektromagnetickej,  svetelnej,  laserovej, 
rádiovej,  rádioaktívnej...  formy energie pozná a využíva,  ale je to len 
zlomok  energetických  síl  a poznatkov,  ktoré  ešte  ľudstvo  má 
v budúcnosti objaviť. 

Brzdou  pokroku  výroby  a prenosu  nových  druhov  energií  je 
dnes predovšetkým tendencia všetky poznatky zneužiť na obohacovanie 
jedincov, zvýhodnenie mocenských skupín a na výrobu zbraní. 

O niektorých  jemných  bioenergiách,  ich  podstate,  prepojení, 
prírodných zdrojoch pojednávajú liečiteľské metódy starých Číňanov, 
Tibeťanov a Indov... a vykazujú pozoruhodné liečiteľské úspechy aj pre 
prípady,  keď neboli úspešné ani novodobé spôsoby liečenia západnej 
medicíny. Aj tu je dôležitý celostný prístup,  poznanie viacerých druhov 
energií a vyladenie ich harmonického fungovania.

V tejto  poddimenzii  sa  študujú  zákonitosti  polarít, 
rozdielnosti, kvality, produkcie a smerovania liečivých energií na Zem, 
ktoré  cestou  lúčov  energie  prinášajú  ľuďom  zdravie,  duševnú  silu, 
inšpiráciu a otvorenosť na vývojové podnety. 

Z charakteristiky  archetypov  vidíme,  že  spolu  s energetickou 
dostatočnosťou  je  táto  dimenzia  aj  centrom  šťastného  manželstva. 
Manželstvo  môže  byť šťastné len vtedy,  keď manžel  túži  urobiť 
šťastnú  manželku  a manželka  chce  urobiť  šťastným  manžela. 
A obaja sú si vedomí, že ich spoločný život nemôže fungovať bez 
ochrany, požehnania a patronátu Boha. 

Teda nie obojstranná priorita sebectva na úkor druhého. Partneri 
v dobrom  manželstve,  v ktorom  to  môže  občas  aj  trochu  zahrmieť, 
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pretože je to proces vzájomného učenia sa, manželia viac dávajú ako 
berú, viac počúvajú ako hovoria. Jednoducho chcú vzájomne obetovať 
svoje egoistické zámery pre starostlivé doopatrovanie svojich rodičov, 
radostný spoločný život a život svojich detí. Vnútorné šťastie a drobné 
šťastia sa stávajú ich stále častejším sprievodcom. 

Z duchovného  aspektu  je  vytvorenie  harmonického  domova 
najväčším úspechom, ktorý môže človek na Zemi dosiahnuť. Partnerov / 
partnerky nestretávame náhodou, ale sú to bytosti, s ktorými sme strávili 
desiatky  predošlých  inkarnácií  v rôznych  rodinných  väzbách,  teda 
nielen ako partnerov, ale aj  ako súrodencov, rodičov, blízkej rodiny, 
priateľov, známych... 

Edgar  Cayce  vo  svojich  duchovných  odkazoch  hovorí,  že 
manželstvo a domov sú inštitúcie vytvorené v súlade s Božím plánom 
pre  školenie  ľudstva.  (Gladys  McGarey,  William  McGarey,  O lásce 
a manželství).  Domov  je  jedinečná  príležitosť,  kde  ľudia  môžu 
porozumieť  významu  života  a kde  môžu  duchovne  rásť.  Domov  je 
zdrojom ideálov, cieľov národa. A tie sú posvätné pre tých, ktorí Mu 
oddane slúžia. 

Vplyv na orgány

Pozitívny účinok na žalúdok a trávenie, na plodnosť a šťastný pôrod. 

Pôsobenie na fyzickú dimenziu

Moderný  človek  žijúci  v dnešnej  informatizačnej  spoločnosti 
žije  obklopený  všetkými  formami  energií,  z ktorých  stále 
dominujúcejšou  sa  stáva  elektrická  a elektromagnetická  energia. 
Dôležitú úlohu má samozrejme primárna energia z fosílnych palív, ale 
obmedzené prírodné zdroje dnešné ľudstvo núti postupne sa orientovať 
na alternatívne zdroje – biomasu, vietor, slnko, vodu... 

Využívanie atómovej energie pri dnešnom agresívnom spôsobe 
života vyvoláva otázky užitočnosti a bezpečnosti pre obyvateľstvo, ako 
ukázali nedávne vážne komplikácie v Černobyli (1986, Ukrajina), alebo 
Fukušime (2011, Japonsko). 

Skutočne  najväčšie  zdroje  energie  však  ľudstvo  využíva  len 
okrajovo  –  slnečnú  energiu,  statickú  elektrinu  a neviditeľné  energie, 
o ktorých  sile  vieme  len  z pozorovania  Vesmíru.  Objav  umelého 
„pestovania“  červých  dier,  ktoré  dnes  ľudstvo  využíva  nevedome 
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a spúšťa  obrovské  likvidačné  množstvá  deštruktívnych  síl  napríklad 
krízovými  prejavmi  počasia,  by  bolo  možné  využiť  ako  alternatívny 
zdroj, ktorého výskum by sa mal urýchlene zahájiť. 

Bez  trvalého  mierového  spolužitia  všetkých  národov, 
postaveného na tolerantnom duchovnom základe, ľudstvo tieto vyššie 
technológie  získavania  a distribúcie  energie  nedostane,  lebo  by  si 
urýchlene  mohlo  spôsobiť  záhubu,  ktorá  už  dnes  hrozí  z jadrových 
zbraní a ignorancie vyššieho poznania. Pokiaľ si ľudstvo uvedomí svoje 
miesto  v Božom Pláne v Makrokozme  a namiesto  honby za mocou  a 
ziskami  sa  rozhodne  pre  obetavú  spoluprácu,  otvorí  sa  podnetom 
„vyššej civilizácie“ z vedľajších dimenzií, mnohé problémy by sa mohli 
pomerne  rýchlo  riešiť.  Dnešné  ľudstvo  je  starostlivo  pozorované 
vyššími civilizáciami, ktoré už cestovanie prostredníctvom červých dier 
a využívaním  vedľajších  dimenzií  dávno  zvládlo.  Ako  povedal 
vatikánsky  kardinál  z astronomickej  vedeckej  obce,  tieto  vesmírne 
bytosti sú naši starší bratia.

V súčasnosti  ľudstvo  vo  svojej  sebeckej  slepote  odmieta 
správne vidieť aj také základné spoločenské bunky, akou je manželstvo. 
Manželstvo  je  v období  moderného  ľudstva  vo  vážnej  kríze.  Strata 
hodnotového systému a neznalosť zmyslu života človeka ako duchovnej 
duše  vo  vývoji,  priviedlo  dnešnú  západnú  civilizáciu  do  krízovej 
situácie,  ktorá sa každým rokom,  dnes možno už každým mesiacom, 
zhoršuje. 

Strata  hodnoty  čistoty  srdca  v  živote  väčšiny  mladých  ľudí, 
neschopnosť  stabilizácie  rodiny,  stúpajúci  chaos  pohlavného  života 
mladých aj starších ľudí... sú len niektoré problémy.  Omyly a zmätky 
vyplývajú častokrát z neznalosti fungovania karmy pri znovuzrodzovaní 
človeka.  Táto  neznalosť  prináša  do  dnešného  zrýchleného  času 
intímneho  života  osôb  ďalšie  prvky  chaosu,  strachu,  nervozity 
a neistoty.

Pre hlbšie poznanie psychohygienických zákonitostí je dôležité 
poznať určité pravidlá vstupovania duchovnej duše do fyzického tela. 
Človek  sa  opätovne  inkarnuje  v období  asi  po  tretine  dĺžky  svojho 
fyzického  života.  Keď človek napríklad  žil  60  rokov,  tak  by sa  mal 
znovu inkarnovať asi po 20 rokoch. Táto doba medzi životmi v tele je 
dôležitá  pre  spracovanie  svojich  vitálnych,  citových  a mentálnych 
zážitkov  zo  svojej   poslednej  inkarnácie.  Keď  toto  „spracovanie“ 
a transformácia starých vyšších tiel neprebehne, tieto v mladom tele po 

129

129



zrýchlenej  inkarnácii  do materiálnej  dimenzie  zostávajú  „trčať“  ako 
rušičky z príslušnej dimenzie.

Dnešní karmicky zaťažení  ľudia nechcú dlho čakať do ďalšej 
inkarnácie. Vo vyšších svetoch si uvedomujú tlak obdobia a tak chcú 
nazbierať čo možno najviac „učebného materiálu“. A tak sa inkarnujú 
veľmi  rýchlo –  už  za  niekoľko rokov po smrti  fyzického tela. Takto 
dostávajú  pri  narodení  nové  fyzické  telo   a nové  zárodky  citového 
a mentálneho  tela.  Duchovná  duša  je  v novom  telíčku  dieťaťa,  ale 
vibrácia osobnosti  sa  nezmenila a tak „staré“ citové aj mentálne telá 
rušivo  pôsobia  na  rast  a vývoj  nového  citového,  mentálneho  telíčka 
dieťaťa a teda aj na jeho nervovú a endokrinnú sústavu. 

Zoberme si  príklad,  že  dieťa si  vyberie  pri  inkarnácii  zmenu 
pohlavia zo ženy na muža. Novonarodený chlapček však s vekom veľmi 
silne  pociťuje  prítomnosť  svojho  nerozpusteného  „starého“  ženského 
citového a mentálneho tela a tak sa mylne stotožňuje so svojou „starou“ 
existenciou, ktorá  nadobudla v predošlom „starom“ živote za 60 rokov 
veľkú silu. Namiesto toho, aby už naplno žilo vo svojom novom tele, 
jeho život je plný rozporov a chaosu. 

Tento  jav  pohlavného  zmätku  je  zapríčinený  zrýchleným 
vývojom  21.storočia, kedy  mnohé  duše  chcú  urýchlene  získať  čo 
možno najviac skúseností „v silnej škole fyzickej dimenzie Zeme“, zo 
života vo fyzickom tele. „Nápoj zabudnutia“ síce vypijú, uvedomenie 
o minulom  živote  sa  vymaže,  ale  „staré“  nerozpustené  pocitové 
a mentálne  energetické  telá  robia  obrovské  problémy  pri  hľadaní 
integrity svojej novovznikajúcej osobnosti dieťaťa. 

Keby  sa  ľudia  dôsledne  naučili  hlbšie  poznať  reinkarnačné 
zákonitosti a súvislosti s vteľovaním, bol by proces rastu taktiež ťažký, 
ale  pri  dobre  vedenej  rodinnej  výchove,  dobrom  príklade  rodičov, 
absencii  televízie,  primeranom  náboženskom  živote  a správnom 
učebnom systéme by  dieťa hľadanie svojej identity mohlo ustáť oveľa 
ľahšie. 

Je veľký rozdiel, keď má človek prioritu vo fyzickom tele, alebo 
keď  má  prioritu  v správnom   náboženskom  vnímaní  a smerovaní 
opierajúcom sa  o priateľskú  komunikáciu  s anjelom strážnym.  Vtedy 
dieťa  má  výraznú  oporu  v modlitbe,  v príkladoch  zbožnosti  rodiny, 
v náboženskej  komunite,  v činorodej  skautskej  družine,  v podpore 
duchovných spriaznených duší, ktoré chcú neustále pomáhať, ale musíte 
ich o to  požiadať... 
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      Šťastné manželstvo a vytvorenie domova je dlhodobý proces 
a na jeho tvorbe  sa  musia  zúčastňovať obaja partneri  rovnakým 
pomerom. Keď sa dopustí jeden z parterov chyby,  nedovoľte, aby sa 
stala prekážkou, ale snažte sa veci vysvetliť.  Budovanie domova nie je 
športový zápas, ale spoločné tkanie vzácneho gobelínu.

Keď budete  jeden  druhému pomáhať,  potom vám pomôže  aj 
Boh.  Spoločne strávené zážitky,  záľuby,  večery,  vzájomné rozhovory 
plné  úcty  a lásky,  hlboká  chápavosť  a úcta  k obohacujúcej  inakosti, 
prinášajú  spokojnosť  a napomáhajú  budovať  charakter,  vzájomnú 
dôveru aj priateľskú závislosť. Vytvárať krásne a harmonické prostredie 
pre  jednotu  cieľov  je  beh  na  dlhé  trate,  ale  plnosť  vzájomného, 
tvorivého obdarovávania prináša spokojnosť a šťastie.

Pre  vytváranie  šťastného  domova  je  dôležité  sústavné 
vysielanie kladných mentálnych a citových vĺn,  pestrosť podnetov, 
ďakovania  za  radosť  z prítomnosti  partnera  /  partnerky,  drobné 
pozornosti  úsmevu,  pohladenia,  pomoci.   Je  dôležité  naučiť sa  prosiť 
Boha  o trpezlivosť,  pokoj,  miernosť  pri  načúvaní  aj  rozhodovaní, 
držanie sa nadhľadu a humoru aj v nepríjemných situáciách. 

Prosba o Božie požehnanie a múdrosť, môžu potom naplniť váš 
nový domov šťastím a radosťou, ktorá bude oázou pokoja v rozbúrenom 
mori života. Tam, kde je Boh, sú mnohoraké a všestranné príležitosti. 
Tam, kde nie je Boh, láska a šťastie nevstupuje, tam môže vstupovať len 
negativizmus a rozdelenie.

V našom  materiálnom  svete  sa  bez  modlitby  človek 
nezaobíde.  Ideálne  je  v rámci  miestnej  komunity  vytvárať 
modlitbové  spoločenstvá, ktoré  presadzoval  už  počas  svojho  života 
Páter  Pio,  alebo  aj  Edgar  Cayce.  Desaťročiami  overená  skúsenosť 
dosvedčuje,  že  modlitby  veriacich  ľudí  napomáhajú  stabilizovať 
manželstvá,  uzdravovať  chorých,  riešiť  rôzne  sociálne  problémy, 
napomáhajú smerovaniu detí... 

Vedecký  experiment  juhokórejského  gynekológa  Kwang  Cha 
a amerického profesora Roger Loba ukázal silu modlitby pri otehotnení 
po umelom oplodnení. Experimentu sa počas 3 týždňov  zúčastnilo 219 
žien vo veku od 26 do 46 rokov. Ženy boli rozdelené náhodne do dvoch 
skupín.  Fotografie  žien  z jednej  skupiny  boli  rozoslané  veriacim  do 
rôznych častí krajiny. Výsledok prekvapil svojou jednoznačnosťou, keď 
z premodlievanej skupiny otehotnelo 50% žien, oproti 26% úspešnosti 
druhej skupiny. 
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Podobne ako v celom vesmíre aj tu rozhoduje pravda, múdrosť, 
láska, radosť, druh a sila vibrácií a formovanie biopola človeka a rodiny, 
ktoré  je  dôležité  starostlivo,  trpezlivo,  sústavne  a možno  aj  detsky 
naivne a romanticky poznávať a si vážiť.

Moderné ľudstvo využíva rôzne druhy energií a výskumami, pokusmi, 
aplikáciami  a  výrobnou  praxou  pozdvihlo  civilizáciu  na  podstatne  vyššiu 
existenčnú životnú úroveň.  Podľa  názoru autora  sme však stále  na začiatku 
odkrývania tajuplného sveta energií.

Každý človek vie, čo je to životná energia. Alebo ešte lepšie si 
uvedomuje, ako to je, keď je životná energia v období choroby, úrazu, 
straty  imunity,  alebo  staroby  oslabená.  Túto  energiu  bežne  človek 
dostáva zo stravy, nápojov, vzduchu... a hlavne zo slnka. Avšak dnes sú 
tisícky ľudí, ktorí túto energiu vedia získať priamo  zo slnka. Nazývajú 
sa brethariáni a naučili sa túto energiu, pránu, éter, ód, čchi, prijímať 
priamo  zo  zdroja.  Na  Internete  sú  o  tom  záznamy  z  vedeckých 
pozorovaní  prevádzaných  špičkovo  vybavenými  diagnostickými 
prístrojmi na renomovaných klinikách v Rakúsku, alebo v Indii.  Mnohí 
bretariáni (dýchači svetla) majú vysokoškolské vzdelanie...

Na základe najnovších poznatkov astrofyziky sa  zrejme budú 
nanovo formulovať poznatky o hmote a energii. Vesmír sa odmieta 
správať  podľa  vzorcov  modernej  fyziky  a  rozpínanie  vesmíru  sa 
nespomaľuje, ako by tomu malo byť pod účinkom gravitačných síl, ale 
zrýchľuje.  Posledných asi  5  miliárd  rokov,  čo je  približne  vek  našej 
slnečnej sústavy, sa viditeľný kozmos rozpína stále rýchlejšie.

Podľa tých istých kvantových fyzikov Vesmír je tvorený 73% 
neviditeľnou  tmavou  /  čiernou  hmotou  a  energiou  a  len  5%  tvoria 
viditeľné galaxie a rôzne hviezdne útvary. 

Čo keď podobné pomery panujú aj na našej planéte? Čo keď 
zmrazená,  latentná,  neviditeľná,  temná hmota tvorí  rovnako základnú 
„pevnú“ energetickú štruktúru našej Zeme, ako je to vo Vesmíre? Veda 
sa  doteraz sústreďovala  len na viditeľné a  experimentálne overiteľné 
javy, má však sotva päť storočí a podľa môjho názoru stále ešte nevyšla  
z detského obdobia. Smutné je, že svojou nepružnosťou, dogmatizmom 
a predpojatosťou experimentuje na utrpení živých ľuďoch a národoch... 
Viditeľné  prehmaty  eviduje  predovšetkým  farmácia,  ale  aj  mnoho 
producentov,  ktoré  za  sebou  kvôli  zisku  zanechávajú  smrť  prírody, 
jedovaté jazerá, znečistenia morí a oceánov, pôdu bez života. 
Osobnosti  Thomas  Alva  Edison,  K.  Reichenbach,  Nikola  Tesla, 
František Křižík, Werner von Siemens, Michael Faraday

132

132



Je zlý taký boj, kde vlajku nesie diabol.
Anglické príslovie

4.6 Poddimenzia vibrácií  dobra a pokoja

Archetypy biopola

Poddimenzia dobra a pokoja. Prináša mier na Zem. 
Oblasť  biopola  bytostí  podnecujúcich  ľudí 
k dobru. Zo Zeme sem prichádzajú ľudia, ktorí za 
života ťažko trpeli.  Je to oblasť,  ktorú je možné 
nazvať Nebo. Planéta Jupiter a znamenie Blíženci. 
Živel  Vzduch.

Energetická analýza osobných vlastností

Pre  charakteristiku  dobra,  ktoré  výrazne  formuje  biopole 
človeka, rodiny, alebo národa a ľudstva sa obrátime k múdrosti majstra 
Petra Danova a jeho knihe Princípy (www.sirosa.sk). 

Dobro je základ Života.  Dobro je pôda života a súčasne jeho 
výživa.  Len  dobro  môže  udržovať  život,  len  dobro  ho  môže 
vyživovať. Bez dobra život človeka nemá žiadny základ.

Dobro je prvým článkom v Živote.  Dobro je prvým zväzkom 
medzi ľuďmi. Je to jediné skutočné puto, ktoré správne spája ľudí a tak 
nastoľuje pochopenie a mier. Naviac, dobro je prvým skutočným putom 
medzi dušami všetkých ľudí na Zemi, alebo v Nebi. 

Bez dobroty nemôžete nadobudnúť žiadne poznanie. Poznanie 
začína zoznámením sa s dobrom. Dobrý skutok nie je nikdy zabudnutý. 
Zaznamenáva sa do Božej Knihy,  pretože je to čin Lásky a ako taký 
bude pamätaný v Božom svete navždy. 

Keď je v srdci človeka dobrota, nemusí mať ani bohatstvo, ani 
moc, ale je v mieri a plný radosti. Jeho vonkajšie podmienky môžu byť 
zlé,  ale  jeho  vnútorné  podmienky  sú  dobré.  Taký  človek  má  v sebe 
niečo mocné a kvôli tomu je všetkými milovaný. Len dobrí ľudia sú vo 
svete skutočne silnými ľuďmi. 

Z rozhovoru  Dr.  Alexandra  so  Stvoriteľom  v jeho  jedinečnej 
správe „Pohľad do večnosti“ vieme, že v celom nekonečnom Univerze 
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panuje dobro, že zlo sa vyskytuje  len v nepatrnom množstve. Zlo má 
v podmienkach planéty Zem predovšetkým výchovný charakter pre rast 
osobnosti človeka. 

Dobro začína malými  bezvýznamnými  vecami,  ktoré  však 
neustále  rastú,  zväčšujú  sa  a rozmnožujú  a potom  sa  usporiadajú 
a spájajú do jedného stále silnejšieho  a harmonickejšieho celku. V zle 
je  vždy  rozklad,  rozdelenie.  Práve  v intímnom  zväzku  rodiny  sa 
vytvárajú ideálne podmienky pre pestovanie dobra.

Dobro môže  byť  prirovnané k prameňu,  ktorý neustále  prúdi. 
Zlo je na druhej strane ako vysušený prameň, ktorý sotva kvapká. Dobro 
je cena rozumnosti a zlo cena nerozumnosti. 

Zlo sľubuje mnoho, ale nedáva nič. Dobro nesľubuje nič, ale 
dáva  mnoho.  Musí  prameň  sľubovať,  že  bude  prameniť? 
Jednoducho tečie. Tak je to aj s dobrým človekom. V ňom je dobro ako 
prameň. Zostáva dobrý za všetkých okolností. Bol by klam myslieť si, 
že by ho okolnosti mohli zmeniť. Dobro preniká celú jeho bytosť, jeho 
biopole je silné a žiarivé, stáva sa  základnou substanciou jeho životnej 
štruktúry.

Skutočné  dobro  sa  z pohľadu  duchovnej  vedy  vyznačuje 
tromi  kvalitami:  prináša život,  svetlo a slobodu.  Ak nemá tieto tri 
kvality, nie je to dobro.

Život  prichádza  cez  Lásku,  svetlo  prichádza  cez  Múdrosť 
a sloboda prichádza cez Pravdu. Ak si niekto želá konať dobro, musí 
byť v spojení s týmito tromi Božskými vlastnosťami.

Majster  Danov  hovorí:  Moje  dobré  skutky  musia  za  mnou 
nasledovať. A aby tak činili, musia  prinášať život, svetlo a slobodu pre 
mňa, rovnako ako pre tých, pre ktorých boli konané. Pretože Boží zákon 
je hromadným zákonom, pôsobí na všetko súčasne. Keď niekomu činíte 
dobro, toto dobro pôsobí na celý svet. Či o tom ľudia vedia, alebo nie, to 
v Božskom svete nehrá žiadnu rolu. Napriek tomu však je pravdou, že 
všetci budú mať z tohto dobra prospech. Preto hovorím: konať dobro je 
posvätný čin, pretože touto cestou spôsobíte, aby sa Boh cez vás prejavil 
vo svojej Dobrote, Láske a Múdrosti.

Nejestvuje väčší čin, ako tento – Konať dobro.
Aj keby to bola len minúta dobra, je to ušľachtilý skutok, ktorý 

všetci  v Nebesiach chvália,  pretože v dobrote  je  ukrytý  Boh.   Konať 
dobro znamená vyzývať Boha, aby konal prostredníctvom vás. A keď 
Boh jedná, robí tak nielen pre jednu osobu, ale pre všetkých. Preto keď 
sa koná dobro, zapájajú sa všetky Nebeské bytosti. Tak každý čin, na 
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ktorom sa nepodieľajú Nebesia,  je  ľudský a každý čin,  na ktorom sa 
Nebesia podieľajú, je Božský.

V konaní dobra nesmie byť žiadne otáľanie. Keď si prajete 
vykonať  dobro,  musíte  to  urobiť  ihneď,  bezodkladne.  Ak  ho 
odkladáte, stratíte vhodnú príležitosť. V týchto slovách je zakódovaný 
úspech a rýchlosť premeny neušľachtilého na svetlé a žiarivé bytie.

Vplyv na orgány

Pri výstavbe tela je dôležité nielen obdobie rastu a dospievania. 
Podľa  duchovnej  vedy  sa  každá  časť  tela  obnoví  každých  7  rokov. 
Mäkké  tkanivá  samozrejme  častejšie,  približne  raz  za  mesiac.  Táto 
dispozícia  vnútorných  premien  orgánov  a ich  štruktúr  musí  byť 
vnútorným  spirituálnym  prístupom  priamo  podporovaná  a žitá,  inak 
nefunguje. 

Dobrý človek sa v stavbe tela podstatne líši od zlého. Nervový 
systém dobrého človeka je spletitejší a precíznejšie skonštruovaný. Jeho 
mozog má viac buniek, lepšiu prepojiteľnosť a viac záhybov, je odlišne 
vybudovaný.  Jeho  obehový  systém  taktiež  tvorí  bohatšiu  a hustejšiu 
sieť. Pleť dobrého človeka má viac buniek a je jemnejšia ako pleť zlého. 

Preto  aj  príznaky  starnutia  sa  u dobrých  ľudí  tak  výrazne 
neprejavujú,  majú  lepší  energetický  systém  a zväčša  ľahšie  znášajú 
stresy  a rôzne  skúšky  života.  Spirituálne  vyspelejší  človek  to  nemá 
v živote  ľahšie,  ale  predovšetkým  žije  svoj  život  slobodnejšie 
a kvalitnejšie, ako človek zahľadený do matérie a svojho egoizmu.

Pôsobenie na fyzickú dimenziu

Všetky deje,  ktoré  sa  odohrávajú  na  Zemi,  majú  svoj  pôvod 
v duchovných dimenziách. Tu „hore“ je možné vidieť budúce vynálezy,  
stavby, urbanistické celky,  ultramoderné technológie. Tu je možné tušiť 
náčrt svetlej, mierovej budúcnosti, alebo aj tiene skúšok pre národy a 
ľudstvo všetkých oblastí a  kontinentov. 

Na nízkych energetických, neviditeľných poddimenziách však, 
žiaľ, vznikajú aj vojny,  nákazlivé choroby,  alebo hromadné nešťastia, 
podľa  scenára,  ktorý  sme  popisovali  v prvom  diele.  Pokiaľ  by  sa 
ľudstvo neotváralo negatívnym energiám,  keby nebudovalo negatívne 
scenáre, tak by sa neurýchľovali zhubné scenáre rôznych negatívnych 
udalostí na Zemi. 
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Pripomeňme si, že v celom Univerze platí zákon: Duch je život, 
myseľ je konštruktér a city sú silné urýchľovače pozemského diania. 

Majster  Danov  poukazuje  na  to,  ako  je  dôležité  robiť  dobro 
v správny čas a na správnom mieste. Ak človek nekoná dobro, rodí sa 
zlo.  Zlo,  ktoré  je  teraz  vo  svete,  je  nevyužité  dobro  minulosti.  Zlo 
vyplýva  z nestabilného  poriadku,  zo  svojvoľných  pravidiel  egoizmu, 
túžby po moci a sláve, ktoré idú mimo Božie zákony. 

Zlo  je  však  v súčasnej  etape  Zeme  nevyhnutné  vo  vzťahoch 
medzi  silami  a bytosťami.  Zlo aj dobro sú v Živej Prírode sily,  ktoré 
rovnomerne využíva. V pozadí dobra a zla je veľká inteligencia, ktorá 
zužitkováva všetko. Bez zla by človek nevedel rásť v osobnej slobode 
a samostatnej  zodpovednosti.  Človek,  ktorý  so  zlom  bojuje  najviac, 
najviac chybuje. Jediná bytosť, ktorá môže zapriahnuť zlo do práce, je 
Boh. 

Človek  nesmie  bojovať  so  zlom!!!  Musí  mu  uniknúť. 
Postaviť  sa  nad  neho.  Nesmie  bojovať  so  zlom,  ale  radšej  proti 
nemu  postaviť  dobro. Príroda  je  veľmi  pozorná  dokonca 
k najmenšiemu úžitku.  Keď človek koná vo svete  dobrý skutok,  keď 
uskutočňuje inteligentný akt, v neviditeľnom svete je ohromná radosť a 
jasanie. Interakcia je okamžitá.

Ku zlu sa odporúča stavať sa s láskavou ľahostajnosťou. Keď by 
ste  chceli  so  zlom  bojovať,  dodávate  mu  silu  a zlo  rastie.  Tejto 
základnej  pravde  sa  majú  učiť  ako  jednotlivé  osoby,  firmy,  ale  aj 
inštitúcie spravodlivosti, polície, justície, politiky...

Ľudia  si  z minulých  životov  prinášajú  podvedomé  zvyky 
a tendencie,  ktoré  sú  veľmi  blízke  vibráciám ich  biopola.  Napríklad 
účasťou  vo  viacerých  vojnových  stretnutiach.   Podvedome  tieto 
elementály  nabíjajú  pozeraním  sa  na  filmy  s podobnými  témami. 
Vyhľadávajú  si  priateľov,  zbierajú  predmety,  obliekajú  sa,  alebo  aj 
pestujú životný štýl podrobený určitej „vojenskej“ disciplíne.

Problémom  je,  keď  sa  vnútorné  nižšie  ja,  personalita,  začne 
vylaďovať na vibrácie násilia, agresivity, netolerancie, ktoré ho pohltia 
tak,  že  stráca svoju dôležitú  úlohu láskavého otca,  dobrotivej  matky, 
milujúceho dieťaťa a súrodenca, alebo empatického kolegu. Nezáleží na 
pohlaví  jedinca,  pretože  dôležité  sú  zážitkové  skúsenosti  minulých 
životov, ktoré pri negatívnom životnom štýle v rodine, v škole a v práci 
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akoby  pohltia  súčasnú  osobnosť.  Preto  je  človek  chránený 
nevedomosťou pred priamym poznaním minulých životov.

Človek, v ktorom je pánom zlo, žije v neustálom nepokoji a v 
strese. Navonok môže mať veľké bohatstvo, môže byť u ľudí uznávaný, 
ale v sebe samom nemá   mier a pocit šťastia. Je v neustálom nepokoji 
od zlých obáv, strachu. Postupne stráca svoje zdravie, pokoj a svoju silu 
a ako sme písali v prvom diele, prichádzajú choroby v dôsledku blokov 
vnútorných energií. 

Preto je také dôležité,  aby človek na sebe sústavne, trpezlivo, 
mieruplne, zbožne, ale aj radostne duchovne pracoval, aby si postupne 
budoval nové, harmonické citové a mentálne telo a postupne odkrýval 
tajomstvo  znovuzrodenia  duchovnej  duše.  Mimoriadne  vzácnou 
pomocou  v tejto  práci  je  detstvo  strávené  vo  veriacej  rodine,  dobrý 
vplyv starých rodičov a vzájomná ihravá súhra manželov a detí. 

Je  tu  vždy  aktuálna  potreba  prizývať  si  do  tejto  rodinnej, 
výchovnej práce anjelské bytosti. Tento zvyk sa má stať prirodzenosťou 
ako dýchanie sviežeho vzduchu, alebo pitie čistej pramenistej vody.

V dnešných zrýchlených časoch nie je treba utekať mimo svet 
do  náboženských  komunít,  pretože  skutočnú  zbožnosť  a spiritualitu 
môžete  najlepšie  budovať  uprostred  služby  v dianí  rodiny 
a v skautskom,  v  mládežníckom,  v  školskom  alebo  v  pracovnom 
kolektíve. Tak ako sme to nezištne a s plným nasadením videli u Matky 
Terezy z Kalkaty, alebo uprostred mnohopočetnej rodiny / spoločenstva, 
ktoré  si  vyžaduje  obrovské  množstvo  operatívnych  rozhodnutí, 
sústavných  obetí,  drobných  prejavov  lásky  a priateľstva,  bystrenia 
mysle  a situačných  epizód,  v ktorých  sa  najlepšie  vieme  otvoriť 
impulzom  Ducha  Svätého.  Iný  nádherný  príklad  vidíme  v živote 
a fungovaní spoločenstiev mladých saleziánov Dona Bosca.

Znalosť  duchovných  zákonov:  Náhody,  Príčiny  a následku, 
Rastu,  Príťažlivosti,  Karmy  veľmi  pomáhajú  vytvárať  atmosféru 
šťastného  a pokojného  domova  /  spoločenstva  mladých,  skautingu, 
v ktorom  všetci  členovia,  alebo  aj  náhodní  návštevníci,  pociťujú 
dobrotu, bezpečie a prítomnosť Požehnania Pána. 

Nie  všetky  problémy  sa  riešia  ľahko,  pretože  rodina  / 
spoločenstvo  svojimi  dynamickými  vzťahmi  prináša  príležitosti 
protirečivých pohľadov, ktoré sa v diskusiách / rozhovoroch majú učiť 
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kompromisom,  novým  pohľadom,  trpezlivosti  a ohľaduplnosti,  ktoré 
vyplývajú z vyladenia sa na Božiu Vôľu. 

Do vzťahov veľmi častokrát vstupuje karma ako „nezaplatené“ 
podlžnosti  z minulých  životov,  ktoré  je  potrebné  „vybrať  ako 
nepríjemne  horký,  ale  liečivý  liek“.  V prípade  rodinných  a 
príbuzenských  vzťahov  môže  byť  karma  obzvlášť  nepríjemná 
a bolestivá. Bez viery,   nádeje a lásky opierajúce sa o prosbu o pomoc 
Pána sa mnohé tieto životné lekcie riešia len veľmi ťažko.

Preto je  také  dôležité  neustále  sa  pokúšať  presvetľovať  život 
láskou, priateľstvom, chápavosťou, seba analýzou, humorom. Aj drobný 
pokus  sa  počíta.  Preto  sa  odporúča  neustále  študovať,  vzájomne  sa 
navštevovať,  vzdelávať  a modliť  sa  v rôznych  spoločenstvách,  aby 
človek  vo  svojej  slobode  mohol  využívať  stále  širší  a rozmanitejší 
repertoár riešení. Nové pohľady môžu premieňať k stále väčšej radosti 
a inšpirácii už nielen seba, ale stále viac druhých ľudí a podnecovať ich 
k životu v mieri, radostnosti, viere a v pokoji.

Už sme si povedali, že zlo je dobro, ktoré nebolo využité. Zlo 
nemôže a nechce byť zo sveta vyhnané.  Keď Pán hovorí:  nevytrhujte 
burinu  až  do  času  žatvy  –  do  obdobia  konca  sveta,  mieni  tým,  že 
v budúcnosti, a tá budúcnosť už začala,  prichádza nová éra a všetko, čo 
je  teraz  vo  svete  zlé,  vstúpi  do  odlišného štádia  vývoja,  do  procesu 
transformácie. 

Človek aj vďaka pravideľnému čítaniu Nového Zákona sa radšej 
stáva  „maličkým“.  Prechádza  v  mnohých  pozíciach  života  do  stavu 
pozorovateľa a necháva sa inšpirovať a pôsobiť múdrosť a moc Ducha 
Svätého.  Obzvlášť je to ťažké pre mnohých mužov,  ktorí chcú riešiť 
veci rýchlo, silou, urgentnými rozhodnutiami... Pritom práca Univerza 
sa uskutočňuje v dlhších cykloch,  inými  kritériami  a meradlami,  ako 
používa  človek  na  základe  svojho  rozumu  a  nízkej  prirodzenosti. 
Pohľad dobra a zla sa mení aj v rámci inkarnácie jedného človeka, keď 
napríklad ofrflal a ohundral čas strávený v detstve pri učení sa hre na 
hudobný nástroj, až neskôr si uvedomí dôležitosť umenia v praktickom 
živote.

Karma  z minulosti  je  ukrytá  za  všetkým.  Bolo  by chybou  si 
myslieť, že zlo sa niekomu „prepečie“, zostane nepotrestané. Aj keď sú 
oficiálne úradnícke, sociálne, politické, právnické...  inštancie a polícia 
zreteľne   častokrát  nespravodlivé.  Kozmické  „váhy“  práva 
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a spravodlivosti  sú  veľmi  jemné,  avšak diamantovo  tvrdé  a presne 
načasované. Práve o týchto pohľadoch sa dozvedáme s faktografických 
výskumov psychiatrickej školy Michaela Newtona v živote „na druhej 
strane“. 

Svet je utkaný z Lásky. Božia moc a  súd majú svoje vlastné 
cesty a každý človek sa predovšetkým má zriecť pomsty, tvrdosti srdca, 
nenávisti, zlých myšlienok, ktoré by mu otrávili krvný obeh, endokrinnú 
sústavu,  ba  celú jeho existenciu a pripravili  ho o energiu a radosť zo 
života. 

Majster  Danov  hovorí,  že  každý,  kto  koná  dobro,  stáva  sa 
ideálom pre iných.  Človek by si nemal myslieť, že keď koná dobro, 
že  o niečo  prichádza.  Naopak,  dobro  človeka  pozdvihuje. Z tohto 
dôvodu nikdy človek nesmie ustupovať potiažam, keď by mal vykonať 
dobro.  Nech  je  statočný,   rozhodný,  nech  koná  dobro  a má  dovoliť 
tomuto dobru prinášať život, svetlo a slobodu svojim blížnym. 

Podstata každého človeka je láska a potreba žiť v harmónii  a 
šťastí  je  hlboko  zakorenená  v  srdci  človeka.  Všetci  môžeme  konať 
dobro, pretože dobro existuje v životnom kóde každého človeka, nemal 
by však zabudnúť, že človek musí pri konaní dobra zostať anonymný. 
„Podľa ovocia a skutkov poznáte človeka“.

Majster upozorňuje, že sa netreba  ponáhľať stať sa dobrým, má 
sa však o to usilovať. A dobro mu samé pomôže, pretože dobro v ňom, 
ako Vesmírna Sila,  postupne začne ožívať.  Dobro je cesta, ako nájsť 
božskú Lásku, ktorá oslobodzuje od všetkého ťažkého a temného.

Neodporúča sa zmeniť život o 180 stupňov, ako to robia mnohí 
ľudia z príležitosti  Nového roku.  Netreba robiť prevratné skutky,  ale 
robiť niečo drobné, čo prináša radosť vám aj okoliu. Už len obyčajný 
úsmev, ako základná súčasť oblečenia a výzoru a s tým spojené láskavé 
vyžarovanie postupne premení nielen vaše okolie, ale postupne aj vašu 
imunitu a pokožku.

Osobnosti:  Matka Tereza z Kalkaty, Damián De Veuster, Ján z Boha, 
Alžbeta Uhorská – Durínska
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 „Svet nebude zničený ľuďmi, ktorí konajú zlo, ale tými,
ktorí sa na nich pozerajú bez toho, aby niečo urobili.“

Albert Einstein

4.7 Poddimenzia ochranného pola pred 
nebezpečenstvom.  Vibrácia biopola vôle
 
Archetypy biopola

Poddimenzia  duchov  ovplyvňujúcich  vôľu  a 
chrániacich  pred  nebezpečenstvom.  Duchovná 
pomoc pri smrti  fyzického tela. Prípravný stupeň 
pre  znovuzrodenie.  Planéta  Venuša  a znamenie 
Strelec. Živel Oheň.

Energetická analýza osobných vlastností

Planéta  Zem  má  podľa  správ  prevzatých  Michaelom. 
Newtonom, PhD. (Učení duší) a Robertom A. Monroeom (Daleké cesty) 
povesť najtvrdšej „duchovnej školy“ vo Vesmíre. Na našu planétu sa 
nemôže  inkarnovať  hocijaká  bytosť,  ale  musí  sa  vyznačovať  určitou 
odolnosťou,  húževnatosťou,  vytrvalosťou,  bojovnosťou...  Tieto 
vlastnosti  sú samozrejme ešte len v zárodočnej fáze a budú  postupne 
s mnohými  ďalšími  vlastnosťami  rásť  a integrovať  sa  do  špecificky 
jedinečných  duchovne  –  duševných  vlastností  charakteristických  pre 
každého  človeka  zvlášť.  V Biblii,  alebo  v  iných  posvätných  textoch 
vidíme náznak zámeru Hospodina a veľkolepý náčrt Jeho Plánu nielen 
v zemskom, ale aj v Kozmickom vývoji.

Podľa  pani  Vayovej  sa  rozdeľuje  táto  poddimenzia  do  troch 
oblastí.  V prvej  oblasti  sa  pripravujú  duše   na  vstup  do  5.dimenzie. 
Musia  si  osvojiť  určité  poznatky  a zvládnuť  prípravné  schopnosti, 
v dôsledku čoho dostanú nové, vyspelejšie telo pre možnosť prebývania 
vo  vyšších  svetoch.  Táto  oblasť  disponuje  všetkými  možnými 
školiacimi, výskumnými, trenažérskymi, výchovnými možnosťami.

V druhej oblasti sa duša pripravuje na znovuzrodenie na Zem. 
Možno jej zostalo ešte niekoľko drobných „nezaplatených“ podlžností 
z minulých životov,  možno chce pomôcť niektorým svojim rodinným 
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príslušníkom,  alebo  napomôcť  šíriť  cestou  misie  duchovné  svetlo 
v ubiedenom ľudstve,  vo  svojom národe...  Toto  znovuzrodenie  je  už 
dobrovoľné a záleží len od slobodnej voľby duchovnej duše človeka. Pri 
inkarnácii má možnosť voľby rodičov, národa, orientačne si naplánuje 
karmický plán, ktorý zväčša spája s inkarnáciou viacerých iných duší. 
Takže v určitej lokalite, v určitom časopriestore ľudstva doslova zostúpi 
svetlo na Zem, aby prinášalo požehnanie a múdrosť vybraných oblasti, 
národu, ľudstvu... 

Tretiu  oblasť  tvoria  duchovné  duše,  ktoré  napomáhajú 
umierajúcim pri  oslobodzovaní  sa z materiálneho tela.  Dnes vo svete 
vplyvom dopravných nešťastí, katastrof, alebo vojen dochádza k úmrtiu 
pomerne veľa mladých ľudí, ktorí na smrť ešte nie sú pripravení a od 
materiálneho tela sa len ťažko oddeľujú. Aby sa predišlo vnútornému 
chaosu duše, jeho zbytočnému utrpeniu, vysoké duchovné duše z tejto 
poddimenzie  upokojujú  duše  po  traume  náhlej  smrti  a pomáhajú  ju 
transportovať  do  „rekondičného“  očistca,  alebo  do  vyšších  dimenzií 
podľa ich vibrácie.  Niekedy túto službu vykonávajú príbuzní s vyššie 
vyvinutou  duchovnou  dušou,  alebo  blízke  osoby  /  inštruktori  zo 
spriaznenej  skupiny  (Raymond  Moody:  Život  mezi  životy,  Michael 
Newton: Cesty duší).

Aby  človek  lepšie  chápal  správne  smerovanie  a  „výcvik“ 
duchovnej  duše počas  jeho mnohých  inkarnácií,  mal  by si  uvedomiť 
niektoré dôležité súvislosti a pravidlá. Mnohé z nich sme už spomínali 
v prvom diele,  alebo  v predchádzajúcich  kapitolách,  takže  vám budú 
pripadať známe, len sa budú líšiť formuláciou. 

Predovšetkým je dôležité si uvedomiť, že človek bol stvorený 
na  božiu  podobu,  to  znamená,  že  jeho  podstata  je  duchovná, 
inteligentná, zrodená z Božej lásky a úlohou je osvojiť si správny postoj 
ku prejavom slobody vôle. 

Prvou  a základnou  múdrosťou  je  potreba  prepojenia 
človeka na Božiu prítomnosť, pretože sme Jeho deti. Človeku v tejto 
dimenzii  nepatrí  nič  –  má  zapožičané  materiálne  telo  do  poslednej 
bunky.  Od Boha  závisí  nielen dýchanie,  aj  všetky životné funkcie  – 
metabolizmus,  krvný  tlak,  toky energií  a biochemických  reakcií,  cez 
nervový, alebo hormonálny systém... všetko zrkadlí fungovanie Božích 
Zákonitostí.

Materiálne  telo  je  dar,  ktorý  apoštol  Pavol  nazýva,  že  je  to 
chrám boží. Určite by sa človek mal ku telu správať minimálne tak, ako 
sa mnohí ľudia správajú ku svojmu autu, alebo ku bytu či domu. Telo by 
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mali  udržiavať  čisté,  upratané  (dobré  city),  voňajúce  (správnym 
myslením),  vyzdobené  (cnosťami),  kŕmené  dobrým  palivom  (jedlo 
fyzické aj jedlo citové – napríklad dobrou, posilňujúcou hudbou).

Každý  človek  má  v sebe  posilňovať  a sústavne  živiť  lásku 
a vďačnosť za všetky dary, ktoré človek dostáva 24 hodín denne, 365 
dní  do  roky,  celý  život,  každú  sekundu.  Len  srdce  za  jeden  rok 
„prepumpuje“  asi  3,5  milióna  litrov  krvi,  pri  asi  sto  tisíc  srdcových 
úderov  za  deň!  Pri  stále  detailnejšom  poznaní  biochemického 
a biofyzikálneho  „fungovania“  človeka  sa  každý  musí  skloniť  pred 
múdrosťou,  mocou  a  milosrdenstvom  „Vesmírneho  Architekta“. 
Osvojiť  si  pestovanie   vďačnosti  za  život,  za  prírodu,  za  všetky  tie 
krásy, ktoré má človek k dispozícii... a vedieť spojiť lásku ku všetkým 
živým bytostiam s láskou k Jedinému. 

Aj múdri ateisti a „tvrdí“ prírodovedci  sa skláňajú pred silou 
prírody,  jej  krásou,  rozmanitosťou  a prepojenosťou,  ktoré  dnešné 
ľudstvo začína sotva chápať, možno tesne pred jej zničením. Nevratné 
zmeny  v mnohých  oblastiach  Zeme  –  zamorené  územia,  zničené 
rastlinné  a živočíšne  druhy,  otrávený  vzácny  podmorský  život... 
a nekončiaca  žravá ziskuchtivosť podnikateľov typu „po mne potopa“ 
ukazuje,  ako  málo  ľudí  si  uvedomuje  svoju  zodpovednosť  voči 
materiálnej prírode, alebo aj voči svojej duchovnej duši, ktorá to bude 
musieť  všetko  zaplatiť.  Pretože  títo  ničitelia  sa  vynútene  budú 
inkarnovať práve do oblastí, ktoré zničili a budú žiť životom chudákov 
a bedárov,  pre  ktorých  zúfalstvo  zdevastovaného  prostredia  bude 
každodenný horký chlieb.

Boh  nie  je  len  darca,  ale  živiteľ  a potešiteľ  v skúškach 
a v utrpení.  Múdri  ľudia  sústavne  vzdávajú  vďaku  a  lásku  k 
Absolútnemu  Bytiu  čo  najčastejšie  a nespomínajú  ho  len  v období 
trápenia.  Boh  nepotrebuje  naše  modlitby,  obete,  obrady,  ani  chvály. 
Potrebuje  to  každý  človek,  ktorý  si  týmito  úkonmi  očisťuje  svoje 
biopole a učí sa prepájať na archanjelské spoločenstvá Dobra Univerza.

Podstata človeka je láska, podobne ako Boh je Láska.  Každá 
Božia vec vo svete súvisí s prejavom Božej Mysle, preto by človek 
mal byť veľmi opatrný a obozretný na to, aké myšlienky a pocity 
v sebe  pestuje. Podobne  ako  je  ryba  umiestnená  vo  vode  oceánu, 
podobne aj človek sa pohybuje v oceáne bdelého Božieho Myslenia, kde 
panujú Božie Zákony. Také sú fakty.
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Keď si človek uvedomuje svoje postavenie a úlohu, o ktorej sme 
písali v predošlých kapitolách, mal by si uvedomiť, že bol stvorený pre 
veľké  veci.  Každý  človek,  nielen  tzv.  celebrity,  má  svoje  jedinečné 
a osobitné poslanie, kvôli ktorému „chodí“ do tejto zemskej, duchovnej 
prípravky, škôlky Ducha. 

Podobne ako svätý Pavol, aj my môžeme  siahnuť po športovej 
terminológii  „každý  človek  preteká  svoj  beh“.  Mal  by  si  uvedomiť 
a vypracovať čo najlepšiu pozíciu na štartovej čiare (zdravé telá), mal 
by sa postarať o svoju čo najlepšiu športovú výstroj (dobré poznatky, 
viera,  morálka,  odvaha,  pokora,  súcit,  humor,  dobrá  komunikácia 
s okolím,  komunikácia  s anjelom  strážnym...)  a samozrejme  zdravo, 
vytrvalo, veselo, kreatívne bežať a rovnako zdravo, radostne v dobrom 
spoločenstve stvoreného alebo neviditeľného sveta odpočívať. 

V tomto behu nie sú dôležité viditeľné vzdialenosti. Podstatne 
dôležitejší  je  správny  smer  a dobré  výsledky  na  všetkých 
základných  štyroch  úrovniach  (materiálnej,  citovej,  mentálnej, 
duchovne – duševnej) a morálnom spevňovaní.  Už sme si v kapitole 
o symboloch  hovorili,  že  pôvodné  ľudové  rozprávky  popisujú  rôzne 
„technológie“, postupy na tejto Ceste. Každý človek beží svojim osobne 
jedinečným spôsobom a potrebuje rásť v odvahe,  pružnosti,  zbožnosti 
a sile, aby uspel.

Dôležitým  faktorom  je  naučiť  sa  pozitívne  myslieť  a žiť. 
Fňukanie, sťažovanie si, alebo plané vyčkávanie človeku nepomôžu. 
Naopak, tieto negatívne prejavy ho pripravujú o energiu, ktorú by mohol 
využiť pre seba, alebo pre pomoc druhým. Tzv. zlé časy, nepríjemnosti, 
problémy sú zväčša výzvy na osvojenie si niečoho nového a namiesto 
úteku pred nimi sa im treba postaviť čelom a riešiť ich. 

V ťažkých,  zložitých  situáciách  napríklad  zastavením  sa 
a modlitbou  poprosiť  o správnu  radu  svojho  anjela  strážneho,  ale  aj 
o pokoru,  aby  sme  túto  radu  vedeli  rozoznať,  prijať  a použiť  ju. 
Skvelým príkladom prevencie pred problémami nám môže byť príklad 
Matky Terezy z Kalkaty, ktoré svoje slávne obdobia VIP pri cestovaní v 
lietadle išla tráviť čistením toaliet do lietadiel.

Medzi „drobné“, dobré poznatky patrí dôvera, ktorá je vlastne 
pre „postavenie sa na štartovú čiaru“ najdôležitejšia.  Mnohí ľudia  sú 
jednoducho vychovaní v pochybnostiach – voči sebe, voči okoliu, voči 
tomu, či naozaj fungujú tieto neviditeľné zákony. Zaujímavé je, že tieto 
pochybnosti  sa dostavujú  aj  v čase,  keď  človek  ubehne  aj  pomerne 
veľkú časť Cesty. 
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Práve  tu  je  možné  vidieť  vplyv  karmy  minulých  životov 
a návrat  elementálov  pochybností  z minulosti,  alebo  „prevzatie  časti 
osudu“  od  svojich  príbuzných  a blízkych.  Tomuto  testu  sa  hovorí 
„skúška temnej noci“ a je to obdobie, kedy zlé bytosti majú právo na 
niekoľko mesiacov, alebo aj rokov,  podľa osobnej karmy,  skúšať, 
hrýzť a znepokojovať...  

Toto  temné  obdobie  sa  najlepšie  trávi  službou  núdznym, 
chorým,  bezdomovcom,  umierajúcim...  nezištnou,  činnou  láskou, 
službou, pomocou v praxi bez očakávania vďačnosti, či odmeny. 

V tejto dimenzii počas „behu“ po Ceste človek nevidí súvislosti, 
beží  tak trochu naslepo,  preto je  dobré študovať,  poznávať,  pamätať 
a zapisovať  a analyzovať  sny.  Spolu  s ubehnutou  vzdialenosťou  si 
človek stále viac uvedomuje, že všetky veci majú dobrú aj  zlú stránku, 
ktorá  nie  je  vždy  viditeľná  na  prvý  pohľad.  Človek  sa  má  naučiť 
prijímať skúšky také aké sú a poznatky duchovnej  vedy mu umožnia 
vidieť  skrytú  zlatú  niť  gobelínu  Stvorenia.  V tomto  svetle  vidí,  že 
v skutočnosti tzv. šťastie je nešťastím, a naopak utrpenie je zväčša  dar 
pre vzostup.

Ľudia sa inkarnujú dobrovoľne a materiálne telo je, ako sme už 
uviedli, zrkadlom ich predošlých životov, preto jediný, na koho môže 
každý nadávať, je on sám. 

Veľkým  pomocníkom  poznania,  posily  a všeobecne  dobrým 
základným  pomocníkom  je  modlitba.  Obzvlášť  výnimočne  pôsobí 
Pánova modlitba „Otče náš“ a uvedomenie si  tých siedmych dôležitých 
obrazov a prosieb, ktoré zahŕňa. 

Jedným  z dôležitých  pravidiel  je  milovať  a odpúšťať,  keď 
chceme,  aby  aj  nám bolo  odpustené.  Tak  ako  Boh  „maže“  históriu 
hriechov bez  nejakého „keď...“,  podobne  bezpodmienečne  a úplne  sa 
musí  naučiť  odpúšťať  aj  „športovec  na  Ceste“.  Okamžitým 
odzrkadlením  odpustenia  je  váš  energetický,  vitálny  stav,  pretože 
človek,  ktorý odpustil  je  plný ľahkosti,  radosti,  otvorenosti  pre  nový 
pokrok...

Biblia  nám  opäť  prináša  viaceré  užitočné  rady  pre  riešenie 
krízových  situácií. Sústavná modlitba a hľadanie toho, za čo sa máme 
vlastne modliť, pretože krízové časy sú časy chaosu a karma z minulosti 
ukrýva skutočné príčiny. Dôležitým pravidlom je nepresadzovať vlastnú 
vôľu, dokonca naopak prosiť o ustanovenie Božej vôle a spravodlivosti. 

Neznamená  to,  že  sa  z človeka  stane  pasívna  bábka  osudu. 
Práve  naopak.  Na  príklade  Pána  Ježiša  Krista  vidíme,  že  bol 
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mimoriadne  aktívny  a aj  jeho  úteky  do  ústrania   k modlitbe  boli 
sprevádzané láskyplným povzbudením okolia. Jeho stálou odpoveďou 
na výčitky farizejov a zákonníkov bola reč: Robím Otcovu vôľu. Môj 
Otec sústavne pracuje. Nie moja ale Jeho vôľa nech vchádza do života...

Aj to je súčasťou behu na Ceste, že človek stále viac poznáva 
svoju úlohu v živote, ktorú mu Pán na určitej úrovni potvrdzuje svojou 
pečaťou. Človek potom pracuje v súhlase s Božím Plánom, ktorý nie je 
stereotypný,  pretože  pre  mnohé  situácie  a pre  rôznych  ľudí  platia 
niekedy  aj  výrazné  odchýlky  usmerňované,  aktualizované  Duchom 
Pravdy. 

Len takto je možné riešiť zložité situácie správnym spôsobom, 
so  správnymi  ľuďmi,  v správny čas...  a úsilie  prináša  optimalizované 
a časom overiteľné spoľahlivé, radostné riešenia.
Vplyv na orgány

Harmonizácia  celej  bytosti  človeka,  predovšetkým  na  úrovni 
zdravého  vývoja  pohybového  aparátu  človeka  a pružnosti  chrbtice  a 
ohybnosti kĺbov končatín.
Pôsobenie na fyzickú dimenziu

Pobyt  v ľudskom  tele  v rôznych  klimatických  podmienkach 
Zeme, ktorá miestami pripomína raj, inde ľadové, alebo horúce peklo, 
ponúka podmienky pre všestranný rast osobnosti. Skutočné peklo však 
nerobia ani tak vonkajšie podmienky, ale sebectvo, nevraživosť,  zloba, 
alebo ziskuchtivosť „civilizovaných“ ľudí. 

Všade tam, kde sa dostala dnešná „civilizácia“ do Afriky, Ameriky, 
Ázie..., zanechala za sebou mŕtvoly, otroctvo, infekčné choroby, rozvrátené 
domorodé sociálne – kultúrne systémy, nenávisť, vykorisťovanie, chudobu, 
odkázanosť...  Pozrime  sa  na  bývalé  kolónie  Portugalska,  Španielska, 
Francúzska, Holandska, Anglicka... Všetky tieto násilné okupácie sa diali 
v mene šírenia kresťanstva, v mene učenia stelesnenej lásky Boha, Ježiša 
Krista!!! 

Šírenie  „kultúry“  smrti,  ktoré  začalo  v 16.storočí  postupnou 
kolonizáciou  sveta  a náboženskými  vojnami,  odzrkadľovali  aj  etapy 
ochladzovania striedané s etapami ničivého sucha „šíriteľov takzvanej 
kultúry“ v Európe a vo svete, možno skôr mäsiarov, tak ako to  bolo 
popísané  v prvom  diele  knihy.  Otrokárstvo,  náboženské  rozbroje, 
nespravodlivosť  voči  slabším,  boj  o teritóriá,  vykorisťovanie   sú 
príznakom nezrelého ľudstva, ktoré sa potrebovalo „vykúpať vo vlastnej 
krvi“. 
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Prvá  a druhá  svetová  vojna  mohli  ukončiť  násilnosti  vo  svete 
historickým „zmúdrením“, ale na začiatku 3.tisícročia vidíme, že ľudstvo sa 
nepoučilo. Určitý posun je zrejmý, ale agresívna politika, neznášanlivosť a 
skryté  boje  na  ekonomickom  pozadí  hrozia  fanatizmom,  rasizmom, 
zneužívaním  moci  a  spejú  k zániku  dnešnej  civilizácie  chemickou, 
biochemickou, alebo atómovou vojnou. 

Vyššie  sme  spomínali  o neviditeľných,  astrálnych  zdrojoch 
nenávisti a pomsty určitých duchov, ktorí chcú presadiť svoju fiktívnu, 
pošliapanú „spravodlivosť“ z dávnej minulosti. V materiálnom svete sa 
vždy sa  nájdu  fanatici,  ktorí  túto  nenávisť  a krutosť  chcú  uviesť  do 
života. Žiť priateľstvom, porozumením, láskou pokladajú za zženštilosť 
a pre dokazovanie svojej mužskosti a sily potrebujú mučiť, terorizovať, 
zabíjať, klamať... Žiaľ aj náboženskí vodcovia smerujú zverených ľudí 
mimo Boha – do nenávisti, neprajnosti, krutosti, do vojen proti svojim 
bratom a sestrám z iného náboženstva. 

Pripomeňme  si  základný  zákon  stvorenia:  Boh  je  Láska, 
Múdrosť  a Pravda.  Ako by Boh  mohol  schvaľovať  akúkoľvek vojnu 
a prenasledovanie? Na obyčajnej lipe vidíme, že každý list je odlišný, 
nenájdete  medzi  všetkými  stromami  sveta  rovnako veľký,  tvarovaný, 
sfarbený, žilkovaný... ďalší list lipy. 

Pán miluje rozmanitosť, teší sa z harmónie  súžitia,  vzájomnej 
pomoci a podpory.

Prečo  píšem  o týchto  minulých  epizódach  ľudstva?  Pretože 
ľudia  zúčastňujúci  sa  všetkých  tých  barbarstiev  sa  v rámci  zákona 
reinkarnácie  museli,  a povinne  musia  aj  v prítomnosti  a  v budúcnosti 
vrátiť späť a napraviť to, čo zničili, pokazili, zneužili... 

V prvom diele  sme  v rámci  jednotlivých  dimenzii  uviedli,  ktorá 
choroba je „odmenou“ za čo. Platí sa predovšetkým smrteľnými chorobami, 
ťažkými psychickými ochoreniami, nešťastím vo svojom osobnom, alebo v 
rodinnom živote, ktoré môže dať do poriadku – nie vyliečiť, ale osvetliť 
nádejou – len viera v Boha, zmena hodnotového rebríčka a zmena štruktúr 
štýlu života. 

Po  fyzických  chorobách  nasleduje  aj  psychická  a sociálna 
„kúra“,  ktorou  títo  fanatici  zla  budú  musieť  zaplatiť  aj  ďalšie 
psychologické a sociálne dôsledky a podieľať sa na náprave. Tak aby si 
osvojili elementárnu lekciu anjelskej ľudskosti, čo je základná učebná 
látka každého človeka.

Pri  dnešnom prístupe  vyučovania  v štátnych  školách  v duchu 
„Oko za oko, zub za zub...“ a darvinovskom prístupe  „Vyhráva tvrdší 
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a silnejší  ...“  však  k zmierovaniu  nemôže  dôjsť.  Naopak,  vidíme  že 
chudobní sa  stávajú chudobnejší,  stredná vrstva chudobnie,  bohatí  sa 
stávajú bohatší a všade vládne klamstvo, korupcia, zlovôľa, kriminalita 
a nastupuje chaos a teror. 

Poriadok  sa  dnes  „nastoľuje“  nie  poznávaním  Božích 
zákonitostí  –  teda  vnútorným  sebapoznaním  a osvojením  si 
spravodlivého,  láskavého  videnia  sveta,  ale  vodnými  delami,  slzným 
plynom,  políciou,  osobnými  strážcami,  bezpečnostnými  systémami 
a klamaním verejnosti. 

Aké dôležité je, aby si všetci ľudia uvedomili platnosť ZÁKONA 
ZNOVUZRODZOVANIA,  ktorý   z  veľkých  náboženských  systémov 
vypadol  a v hinduizme,  či  budhizme,  kde  sa  s ním  pracuje,  sa  tento 
zákon berie pasívne a nekompetentne? Boh ukazuje na príklade svojho 
Syna,  aby sa utrpenie zdieľalo,  aby neustále fungovala pomoc nielen 
„triednym  súputníkom“,  ale  hlavne  najbiednejším  a najviac 
postihnutým. A táto pomoc má byť nezištná, tak ako to robili svätí alebo 
mnohí neznámi, bezmenní všetkých náboženstiev.

Západný svet sa zatiaľ má pomerne dobre, ale klimatické zmeny 
a predpovedané  záplavy  zvýšenou  hladinou  morí  a oceánov  o metre 
ukazuje,  že  obdobie  blahobytu  môže  razantne  skončiť.  V predkladaných 
knihách  sa  upozorňuje  na  to,  že  drastické  prejavy  počasia  a klimatické 
zmeny  spôsobuje  predovšetkým  človek  svojim  zvieracím  a konzumným 
smerovaním.  Vlády  namiesto  podpory  kultivovanosti  svojich  občanov, 
zlepšovaním  školstva  a podporou  mladých  napríklad  cestou  skautingu, 
umožňujú v rámci tzv.  slobody prejavu posilňovať amorálne vzdelávanie 
a výchovu k agresivite. 

Zavádzanie IT zariadení namiesto zlepšovania kvality výchovy 
a zážitkovej etiky na školách k všeobecnému dobru, preháňanie učiteľov 
pri zbieraní „kreditov“, bezduché učebné plány a formalizmus výstupný 
efekt lepšieho občianskeho života komunít neprinesie.

Dôležité sú nielen preventívne opatrenia na zbrzdenie výroby 
skleníkových  plynov.  Zásadné  zmeny  sa  musia  urobiť  v smerovaní 
morálneho  myslenia  a  cítenia  ľudí  a začať  sa  musí  v  školstve. 
Predovšetkým  legislatíva  má  moderné  školstvo  usmerniť  viac  na 
výchovu  k dobrému,   tvorivému,  samostatnému  občianstvu,  ako 
k vedomostnému vyučovaniu, kde viac ako 60% vedomostí žiaci nikdy 
v praktickom živote nevyužijú.

Dnešná veda berie správy o zaniknutých civilizáciách s rezervou, 
ale veľkí učitelia, ako aj písomné záznamy napríklad indických archívov 
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o týchto civilizáciách podávajú celkom presné informácie. Okrem iného aj 
informácie o vysokej technickej a duchovnej vyspelosti týchto civilizácií, 
ktorých  stopy  zostali  na  mnohých  miestach  v Tichom  oceáne,  v Indii, 
v Egypte, v Severnej aj Južnej Amerike.

Ako  vo  všetkom  aj  pri  zániku  týchto  civilizácií  stál  ľudský 
egoizmus, túžba po moci, nenávisť a obmedzená schopnosť vidieť svoj 
život v jemnom prepojení na všetky tvory planéty. Sociálne podmienky 
života  a vyspelosť  civilizácie  sa  dnes  ustanovili  do  takej  miery,  že 
mnohí  ľudia  žijúci  v Atlantíde  sa  po  dlhých  tisícročiach  inkarnujú 
v dnešnej spoločnosti

Človek sa môže učiť v rôznych duchovných systémoch nielen 
našej  slnečnej  sústavy,  ale  niektorí  jedinci  si  môžu  „odskočiť“  aj  do 
iných planetárnych aj galaktických systémov. Zaplatiť karmické dlžoby 
sa však musia tam, kde vznikli.

Takto pri pohľade do blízkej aj vzdialenej histórie vidíme, ako 
postupne civilizácie rástli  v hojnosti  a prepadali  sa do ničoty niekedy 
zmenou klimatických pomerov, inokedy pod vpádom silnejších a lepšie 
vyzbrojených civilizácií. 

Len v priebehu známej 5,5 tisícročnej histórie sa temer každý 
človek  stal  účastníkom  vojen  a všetkých  sprievodných  zločineckých 
prejavov, ktoré vojny sprevádzali. Práve preto človek – duchovná duša – 
musí  vypiť  „nápoj zabudnutia“, aby sa mohol do života postaviť ako 
relatívne slobodný tvor akoby nezaťažený minulosťou. 

Skutočná  pravda  v biblickej  knihe  milosrdenstva,  v Novom 
Zákone, hovorí, že každý musí zaplatiť do posledného haliera. Morálne 
zlyhanie  je  v prípade  úprimného  oľutovania  na  duchovnej  úrovni, 
napríklad prostredníctvom spovede odpustené, ale hriech proti  Duchu 
Svätému, voči činnej láske, je potrebné na materiálnej úrovni vyrovnať. 

Človek si samozrejme nepamätá,  čo spáchal  možno pred 500 
rokmi, ale všetko má zapísané vo svojom biopoli. Svedčí o tom  stav 
jeho orgánov,  končatín,  vybavenie  intelektom,  psychikou,  talentami... 
Celý človek v najmenších detailoch zrkadlí  históriu svojho pôsobenia 
v tejto dimenzii a nieto úniku. 

Znalosť  duchovných  zákonov  a milosrdenstvo  Božie  však 
dávajú veľkú nádej a skvelé perspektívy, ktoré sa rysujú už po prvých 
odvážnych  krokoch  správnym  smerom.  Evidencia  je  presná  „na 
spočítané  jednotlivé  vlasy  na  hlave“,  pohnútky mysle,  citov,  pokusy 
v činoch, skutky...
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V obyčajnej škole môže žiak utiecť z vyučovania „poza školu“, ale 
v škole života akákoľvek „skratka, nekorektnosť, ľahkovážnosť...“ počká za 
„najbližším  rohom“.  Preto  sa  oplatí  študovať  duchovné  zákonitosti 
prostredníctvom Biblie, alebo cez iné inšpirované texty. Tieto pravidlá sú 
rovnako dôležité ako sú pre šoféra pravidlá cestovnej premávky. Čím menej 
ich človek pozná, tým tvrdšie bude platiť. Aj toto spirituálne poznanie sa 
musí  dostať  na  základné  a stredné  školy  a opäť  najlepšie  zážitkovým, 
dramatizačným spôsobom.

Utrpenie  a rôzne  nešťastia  nutne  musia  ťažko  a vytrvalo 
doliehať  na  celé  ľudstvo.  Dlhy  sú  vysoké  a skutočných  „robotníkov 
v žatve“ akosi ubúda. Podľa pani Vayovej modlitba o pomoc umožňuje 
na základe milosrdenstva Božieho zásah práve za pomoci duchov z tejto 
poddimenzie,  pokiaľ  to  karmické  okolnosti  dovolia  a nejedná  sa 
o sebecké, nezištné ciele a modlitbou prosí úprimné srdce.

A tu  sa  dostávame  k téme  nebezpečných  situácií  v živote. 
V skutočnosti  množstvo „nebezpečných situácií“ ukazuje na karmické 
problémy, ktoré majú určitú vzdelávaciu úlohu v živote človeka. Sú to 
výzvy pre použitie rozumu, srdca, potreby naučiť sa veci vnímať, vidieť 
inak, ako dosiaľ.

Jednou z dôležitých  poučiek,  ktorú  nám Pán prostredníctvom 
evanjelia odkazuje, že človek dostáva len také veľké bremeno, koľko 
unesie. Keď dostávate od „osudu“ poriadnu nádielku, je to dobrá správa 
o tom, že máte poriadne „široké a mocné ramená“ a teda môžete toho 
veľa uniesť.

Dôležité  je  mať  stále  na  pamäti,  že  človek  je  predovšetkým 
duchovno  –  duševná  bytosť  s úlohami  predovšetkým  v tejto  oblasti. 
Duchovné  snahy  nesmú  ísť  nikdy  na  úkor  povinností  voči  svojim 
deťom, rodine, pracovným povinnostiam, či iným záväzkom. 

Materiálny  svet  má  tendenciu  nás  tak  opantať  a zaujať,  že  nám 
naskládkuje  obrovský  kopec  povinností,  ktoré  sú  úplne  mimo  hlavný, 
osobný kurz človeka. Workoholici si vymyslia pracovné „problémy“, aby 
skutočné osobné a rodinné problémy nemuseli riešiť. Riešenie problémov 
hmoty vykresľuje situácia psa, ktorý sa naháňa za svojim chvostom, alebo 
behá v kruhovej  zrkadlovej  sieni dokola a šteká na svoje obrazy...  až do 
totálneho vyčerpania a kolapsu.

Preto  sú  v živote  človeka  také  dôležité  zásady,  ktoré  sme 
zdôrazňovali  v prvom  diele:  ideál  a smerovanie  človeka,  jeho  stále 
pestovaná a oživujúca viera, dobročinnosť, pomoc druhým, drobné dary 
–  aspoň  úsmev,  pravidelná  meditácia,  častá  modlitba,  čítanie  dobrej 
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inšpirovanej  literatúry,  pozeranie  dobrých  filmov,  počúvanie 
harmonickej  hudby...  Pritom  sa  odporúča  stíhať  bežať  plnokrvný 
hodnotný, nie 3D, ale aspoň 5D život Cesty.

Človek sa nesmie brať vážne. Jeden ľudský život na Zemi je len 
jedno nadýchnutie  vo večnosti.  Čím skôr  do svojho života  dostanete 
pískanie, spievanie, tvorivosť, humor a radosť, tým ľahšie sa vám bude 
bežať  aj po náročných a ťažkých terénkach cesty života.  Človek toho 
môže  veľa  načítať,  alebo  aj  vidieť,  ale  až  osobne  zažité  nešťastie 
a utrpenie robí človeka odvážnym a súcitným. 

Človek  na  Zemi  musí  byť  neustále  v strehu  a chrániť  si 
duchovnú  dušu,  čo  je  jeho  najvzácnejší,  ale  aj  veľmi  zraniteľný 
„klenot“. Veľmi nebezpečná je skúška života bohatstvom a hojnosťou, 
pretože tam, kde chýba múdrosť duchovnej vedy a kde je veľa peňazí, 
tam burina neresti vie nebadane, alebo drasticky a rýchlo zadusiť všetko 
jemné, krehké, dobré... 

Z tohto dôvodu si pripomeňme z prvého dielu nebezpečenstvo 
tzv. „psychického smogu“, ktorým je dnešný moderný svet preplnený. 
Tieto  „psychické  zvratky  a  exkrementy“  sú  nebezpečné  pre  všetky 
vekové  kategórie,  ale  obzvlášť  nebezpečné  sú  pre  malé  deti  a 
teenagerov, ktorí nemajú pravé náboženské vedenie a dnes sú sústavne 
vystavené tvrdému, špinavému tlaku médií a okolia. 
       Znovu si pripomeňme aj mimoriadne efektívne a lacné riešenie 
temer všetkých osobných, psychických aj sociálnych problémov detí 
plynúce  z nezvládnutého  voľného  času  mladých  (aj  starých)  ľudí  – 
zapojenie detí do skautingu. Možnosť vytvorenia skautských klubovní 
na školách, všestranných športovísk v obciach a v mestských štvrtiach si 
nevyžaduje temer žiadne financie a efekt je nezmerateľný. Sú tu viac 
ako  storočné  skúsenosti  zo  samoorganizovania,  skvelej  miestnej  aj 
zahraničnej  spolupráce,  perspektívnej  vzájomnej  náboženskej 
spolupráce...,  prípravy  pre  pracovný  trh,  výchova  k zodpovednému 
rodičovstvu a občianstvu...

V čom  je  realizačný  problém  tohto  jednoduchého  riešenia? 
Prestať  byť  starý.  Vedieť  vidieť  veci  po  novom  a bez  predsudkov! 
A predovšetkým legislatívne aj  realizačne uviesť zákony „povinného“ 
skautingu do praxe. Urýchlene. Včera bolo neskoro. Pokiaľ nechceme, 
aby nás zahltila taká vlna terorizmu, že už nebude čo opravovať!!!
Osobnosti:  František z Assissi, Morihei Uyeshiba (zakladateľ aikido), 
Robert  Baden-Powell  (generál,  zakladateľ  skautingu),  Pierre  de 
Coubertin (zakladateľ novodobých olympijských hier).
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„Život strávený robením chýb, nie je
 iba dôstojnejším, ale aj  užitočnejším,

než život strávený robením ničoho.“
George Bernard Shaw

5. Dimenzia

Tak ako vibrácie  biopolí  prvých troch  dimenzií 
ukazujú  na  vibrácie  primitívneho,  živočíšneho 
stupňa  histórie  ľudstva,  vibrácie  biopola  štvrtej 
dimenzie  ukazujú  na  potrebu  budovania 
civilizácie  na  základe  hlbšieho  poznania  pre 
aktuálne  dnešné  ľudstvo.  Od piatej  dimenzie  sa 
ukazujú  nové,  revolučné  spôsoby  vedeckého 
alebo  umeleckého  smerovania,  vnímania 

a budovania budúceho sveta ľudstva. 
V skutočnosti len málo veľkých objavov, skvelých umeleckých 

diel  a revolučne  nových nápadov môže  prichádzať  do  našej  vyspelej 
technickej spoločnosti bez duchovných vplyvov hlavne z tejto dimenzie. 
Deje  sa  tak  prostredníctvom inšpirácie  morálne  vyspelých  a odborne 
pripravených  jedincov,  ktorí  chcú  naozaj  nezištne  a  pravdivo  slúžiť 
dobru, kráse, pokroku ľudstva. 

Predely  histórie  sú  postupné  –  týka  sa  to  rovnako  vývoja 
osobnosti, ako aj vývoja ľudstva. Niekde dobiehajú ešte predošlé stupne 
vývoja,  ale  prichádzajú  inovatívni  revolucionári   s  objavmi,  ktoré 
reformami  výrazne  posúvajú  ľudstvo  do  iných  podmienok  kvality 
života. Takýmito revolučnými objavmi v technike bol vynález parného 
stroja,  ktorý  odstránil  ťažkú  ľudskú  prácu,  elektrina,  ktorá  umožnila 
predĺžiť  deň,  alebo  umelé  hnojivá,  ktoré  umožnili  zintenzívniť 
poľnohospodársku rastlinnú výrobu.

Na  ľudských  osudoch  vidíme,  že  kde  je  veľmi  veľa 
bohatstva, nadbytku a slobody bez múdrosti, pokory a súdnosti, tam si 
neznalosť  vyberá  svoju  „daň“.   Špičkové  celebrity,  speváčky,  herci, 
športovci,  alebo  aj  ich  deti  zomierajú  predčasne  pod  vplyvom drog, 
alkoholu, alebo „civilizačnými chorobami“ ako sú depresie, pohlavné 
choroby, HIV... 

Na úrovni ľudstva má sebecké bohatstvo podobné účinky,  len 
efekt  je  dlhodobejší  a tragickejší.  Tak zvané spriemyselňovanie  a boj 
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o zisky  „cez  mŕtvoly“,  bez  udržiavania  stupňa  morálky  a základov 
spirituality, vedie ľudstvo ku stále strašnejším katastrofám. Dôsledky  sú 
všeobecne známe, likvidácia dažďových pralesov, ničenie života morí 
a oceánov, chemická otrava rozsiahlych čistých, prírodných území, riek 
a jazier, strácanie úrodnosti pôdy, erózia a vznik púští, ničenie ozónovej 
vrstvy, alebo aj spoločensky likvidujúce vzájomné ozbrojené konflikty 
medzi náboženskými a nacionálnymi skupinami,...

Predkladané  knihy  ukazujú  ešte  na  vyšší,  pritom  jemnejší 
vibračný  efekt,  ktorý  má  podstatne  ničivejší  účinok  na  ľudstvo. 
Zrieknutie  sa  a odmietanie  vyšších,  vesmírnych  zákonov  spirituality 
spúšťajú  efekt  „informačnej“  rezonancie  s  vedľajšími  dimenziami. 
Katastrofy predtým v období stoviek rokov sú dnes stále častejšie,  aj 
viackrát  za  rok  a vo  väčších  meradlách.  Takže  hurikány,  záplavy, 
zemetrasenia, tsunami... postihujú už priamo mnohé vyspelé civilizácie, 
tak ako sme to videli koncom roka na záplavách Anglicka v decembri 
2015, alebo povodniach v Južnej  a Severnej Karolíne v októbri 2015 
alebo ničivého požiaru v provincii Alberta v Kanade v máji 2016.

Ničivým efektom sú  postihnuté  zväčša  vzdialené,  zbedačené, 
chudobné oblasti, mimo skutočný vznik energetickej deštrukcie biopola, 
ale pozorovaním geopolitických a katastrofických udalostí vo svete tieto 
sa presúvajú stále bližšie k „centru“ vzniku deštrukcie biopola makro 
červej diery, tak ako sme to popisovali v prvom diele.

Jeden z najväčších prínosov správy barónky Vayovej je detailný 
popis  vonkajších  dimenzií  okolia  planéty  Zem,  ktoré  majú  podľa 
Zákona  Podobnosti  svoje  zrkadlenie  aj  v štrukturálnej  osobnosti 
každého  človeka.  Ľudstvo  takto  dostalo  v 19.storočí  presný  popis 
„energetických zón“, ktoré dovtedy poznalo len z indických spisov ako 
čakrový systém. Tento systém sa preberá zväčša nevedome a spája sa 
s ním tradícia, ktorá  nemá ani tisíc rokov. Medzitým sa však človek 
posunul  vo  svojom  vývoji  do  iného,  vyššieho,  rozvinutejšieho 
postavenia biopola, do vyššieho uvedomenia sa. 

Takže jednotlivé dimenzie podľa názoru autora štúdií je možné 
spájať  s vnútorným energetickým,  kresťanským systémom. Jednotlivé 
poddimenzie detailnejšie popisujú kvalitatívne silové vlastnosti  týchto 
tzv.  lotosových lístkov,  alebo prenosových energetických kanálov  na 
dané  oblasti  „podvedomia  alebo  nadvedomia.“  V týchto  popisoch 
môžeme  vidieť  aj  súvislosti  a  zdanlivé  protirečenia,  ktoré  systém 
prevzatý z inej, indickej kultúry, nerieši.
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Po noci strávenej odbornou prácou nad bezdrôtovým rádiovým 
prenosom Marconi povedal: „Zasvätil som rádiu vlastne 

celý svoj život, ale jednu vec stále nie som schopný pochopiť.“
„Ty nechápeš niečo, čo sa týka rádia? A čo to je?“ opýtal sa 

priateľ.
„Ako je možné, že to funguje?“ zareagoval Marconi.

5.1 Poddimenzia objavov a vynálezov. 
Biopole nezištnej služby ľudstvu.

Archetypy biopola

Biopole  sveta  myšlienok  a umu,  objavov 
a vynálezov.  Duchovia  tejto  dimenzie  pomáhajú 
zabraňovať  vojnám   v duchovne  vyspelých 
štátoch. Planéta Jupiter a znamenie Býka. 

Energetická analýza osobných vlastností

Mnoho ľudí si myslí, že už všetko bolo objavené a vynájdené, 
ale  opak  je  pravdou.  Žijeme  uprostred  prekvapivých  zázrakov  tzv. 
„obyčajných vecí“, len moderný človek musí mať otvorené oči dieťaťa 
a môže ich uvidieť. 

Krásny experiment profesora Manfreda Hoffmanna ukázal, aké 
úžasné  objavy  sa  môžu  urobiť  pri  obyčajnom  pestovaní  paradajok. 
Prostredníctvo bavorského rádia „Hier und Heute“ v r.1991 z niekoľko 
stoviek  záujemcov  bolo  náhodne  vybraných  100  poslucháčov,  každý 
z nich dostal 6 sadeníc paradajok s presným návodom na starostlivosť, 
rozsadenie, zálievku, hnojenie, svetlo a teplo. Všetky rastové údaje sa 
zaznamenávali,  rajčiny  sa  nekonzumovali  ale  odovzdávali  na 
laboratórne expertízy. 

Podstata  experimentu  bola  v stálej  „priateľskej  komunikácii“ 
s tromi rastlinami a s ignoranciou zvyšku vzorky. Výsledky prekvapili. 
Pozitívna komunikácia sa na rastlinách prejavila už po prvom týždni, 
skôr nasadili kvety, boli silnejšie, mali viac plodov, boli krajšie a väčšie 
a ich listy zostali  dlhšie zelené.  Aj  keď chuťovo a kvalitatívne plody 
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všetkých  rastlín  boli  totožné,  rozdiel  v hmotnosti  pozitívne 
oslovovaných mentálnym aj hovorovým slovom bol až 22,4%! 

Oslabené,  poškodené  rastliny  pri  prejavení  zvýšenej 
starostlivosti  priniesli  najlepšie  pokroky  a najdlhšie  zostali  zelené. 
Podobné je to  aj  v živote človeka, ľudia ktorí sú vystavení  skúškam 
utrpenia  častokrát  prinášajú  viac  a lepšie  plody,  ako  ľudia  žijúci 
v hojnosti a prepychu – ľudovo povedané v „bavlnke“.

Podobných experimentov, ako je vyššie zmienený, môže urobiť 
každý  človek  nespočetne.  Možno  poznáte  konkrétnych  ľudí,  alebo 
určité  skupiny  ľudí,  ktorí  na  svoje  okolie  pôsobia  veľmi  pozitívne, 
povzbudivo, radostne, alebo inú skupinu ľudí s opačným pôsobením. 

Výskum biopola  rastlín,  stromov,  živočíchov,  človeka  sa  zdá 
byť nekonečný a Internet dnes umožňuje okamžité medzinárodné fórum 
na  zdieľanie  pokusov,  hodnotenia,  porovnávania,  zapojenia  rôznych 
laikov aj expertov...

Aby  sme  urobili  aspoň  úvod  do  jemných  oblastí  sveta 
myšlienok, obrátime sa k Princípom majstra Petra Danova. 

Sú  štyri  veci,  ktoré  musí  mať  človek  vždy  na  pamäti:  Boh 
stvoril  zem,  aby sa ľudia mohli  stať dobrými.  Boh stvoril  vodu,  aby 
ľudia mohli  byť  čistí.  Boh vytvoril  vzduch,  aby ľudia mohli  správne 
myslieť. Boh vytvoril svetlo, aby ľudia mohli ísť správnou cestou.

Človek dosiahne pravý život  štyrmi  cestami:  prostredníctvom 
zeme,  prostredníctvom  vody,  prostredníctvom  vzduchu 
a prostredníctvom svetla. Človek nemôže dosiahnuť pravý život, ak nie 
je dobrý. Môžete sa opýtať: „Ako môže byť človek dobrý? Ako môže 
človek konať dobro?“

Dobro sa nerobí. Človek musí kráčať po ceste dobra.  Musí 
vždy ísť. Človek nemôže dosiahnuť pravý život, ak nie je čistý. Voda ho 
urobí čistým. Voda je dobrý nosič života. Voda pritom nie je len fyzické 
médium darujúce  život  rastlinám,  ale  aj  médium,  ktoré  dáva  vitálnu 
energiu chorému, alebo občerstvuje unaveného.

Ak človek dýcha vzduch, naučí sa správne myslieť. Keď človek 
kráča  po  ceste  svetla,  naučí  sa  čítať  z veľkej  Božej  knihy.  Ale  pre 
človeka to nestačí, len kráčať. Na tejto ceste sa musí naučiť čítať, aby 
poznal, čo mu svetlo prináša. Svetlo – to je list poslaný Bohom. Ľudia 
sa pozerajú na svet, ale nerozumejú ničomu. 

Svetlo sú dopisy!  Je tam niečo, čo má byť čítané každý deň. 
A ak človek nečíta, stáva sa zaostalým. 
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Pokročilá  duša  je  duša,  ktorá  je  dobrá.  Ona  vie,  prečo  bola 
vytvorená zem. Pokročilá duša je duša, ktorá je čistá – vie, načo bola 
vytvorená voda. Pokročilá duša je duša, ktorá myslí správne – ona vie, 
načo  bol  vytvorený  vzduch.  Pokročilá  duša  je  duša,  ktorá  kráča  po 
správnej ceste. Vie, prečo bolo vytvorené svetlo.

A ak  sú  ľudia  zlí,  tak  je  to  preto,  že  nevedia,  prečo  bola 
vytvorená zem. Sú zlí, pretože nevedia, prečo bola vytvorená voda. Sú 
zlí, pretože nevedia, načo bol stvorený vzduch. Sú zlí, pretože nevedia, 
prečo bolo vytvorené svetlo. Žijú izolovane od pravej skutočnosti.

Ak ste dobrí, zem je vaša. Ak ste čistí, voda je vaša. Ak kráčate 
správnou cestou, svetlo je vaše. Potom sa opýtam:  Môže byť človek, 
ktorý má všetky tieto veci, chudobný?

Len  dobrí  ľudia  zdedia  zem.  Zlí  ľudia  zaostanú  a budú 
vyčerpaní. Nebudú mať prospech zo zeme, ani z vody, ani zo vzduchu, 
ani zo svetla. Vskutku, môže chorý, slabý človek pracovať? Len dobrý 
človek, čistý človek, človek ktorý správne myslí a ide správnou cestou, 
môže pracovať.

V súčasnosti ešte riadi Zem zlo, ale to je len dočasné. Boli časy, 
keď Zem ovládali a riadili zvieratá. Teraz ju riadi živočíšny človek. Ale 
prichádza čas a už prišiel, keď „pokorní zdedia zem“ a ovládnu ju.

Pravdivý človek je dobrý človek. A dobrý človek, čistý človek, 
človek, ktorý správne myslí a ide po správnej ceste, je silný človek. Je 
človekom  narodeným  z Boha.  Môže  byť  človek  narodený  z Boha  a 
žijúci v Ňom slabý?

Človek  sa  musí  narodiť  z Boha,  nie  jednoducho  veriť 
v Boha. Viera je len cesta smerom k Láske.  A Láska je len vnútorná 
väzba s Ním, ktorý vás splodil. 

Ak  si  želáte  byť  silní,  slúžte  Bohu!  Prostredníctvom  služby 
Bohu,  človek  získava  v živote  silu.  Toto  je  jediný  spôsob,  akým sa 
môžete stať v živote skutočne silným.

Ľudia sa pýtajú: „Existuje Boh, alebo nie?“ Dokiaľ jete chlieb, 
existuje Boh. Boh je v chlebe. Dokiaľ pijete vodu, existuje Boh. Boh je 
vo  vode.  Dokiaľ  dýchate  vzduch,  existuje  Boh.  Boh  je  vo  vzduchu. 
Dokiaľ vnímate svetlo, existuje Boh. Boh je vo svetle. 

Ak neveríte v Božské, ktoré je ukryté vo veciach, s ktorými ste 
spojení, ako nájdete Boha inde?

Majster  Danov  upozorňuje:  Ak  sa  zháňate  po  Bohu  vonku, 
nájdete  zem.  Ak  sa  zháňate  po  Bohu  vonku,  nájdete  vodu,  vzduch, 
svetlo. A ak nejete chlieb, ktorý vám dáva zem, očakáva vás smrť. Ak 
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nepijete vodu, zomriete od smädu. Ak nedýchate vzduch, udusíte sa. Ak 
nevstrebávate svetlo, stanete sa slabí a potácajúci sa životom.
Vplyv na orgány

Mozog  a solar  plexus  sú  orgány  vzájomne  prepojené.  Solar 
plexus  umiestnený  v hornej  časti  brucha  je  spojený  nielen 
s energetickým systémom,  ale  taktiež  s myslením.  Pokiaľ  má  človek 
bolestivé problémy v oblasti brucha, stráca aj schopnosť sústredenia sa 
a rozumového uvažovania. 
Pôsobenie na fyzickú dimenziu

Aj  keď  sa  história  ľudstva  zdá  byť  plynulá,  určité  objavy 
posúvajú ľudstvo výrazne vpred, povedali by sme že skokom. Takými 
vynálezmi bol štiepateľný pazúrik, schopnosť ovládať oheň, pestovanie 
obilnín,  vynález  kolesa,  zdomácnenie  koňa,  výroba  bronzu  a neskôr 
železa, vynález kníhtlače, telefónu, rozhlasu, televízie, výroba a využitie 
energie uhlia, pary,  elektriny,  jadrovej energie, vynález integrovaných 
obvodov a počítača, objav mikrosveta bacilov a vírov, moderné prístroje 
medicíny...  pre všestranný úžitok ľudstva. 
        Akosi bokom ľudstvo vynašlo aj alkohol, tabak, drogy, „vylepšilo“ 
kuše na delá, objavilo pušný prach, dynamit,  atómovú zbraň, filmové 
motáky,  hazard  a automaty,  ktoré  ako  mocná  burina  omotávajú 
a sťažujú každý pokrok ľudstva. 

Vidíme  len  za  posledné  storočie,  ako  vďaka  pokročilej  vede 
a technike sa  radikálne sa  zmenila  kvalita života po stránke bývania, 
hygienickej  vybavenosti,  zdravotníctva,  kultúrneho  vyžitia,  dopravy, 
komunikácie,  alebo  technickej  pomoci,  vzdelávania  a školstva  vo 
všetkých oblastiach praktického civilného a žiaľ aj vojenského života. 

Otázka,  alebo  až  výstraha  znie,  či  by  ľudstvo  nemalo  viac 
pestovať  historické  a  kultúrne  tradície,  pevnejšie  strážiť  ekologickú 
rovnováhu, dobré náboženské tradície... a zriecť sa nenávisti a zbraní. 
Falošný komfort západnej civilizácie sa javí ako totálna prehra vývoja 
voči  ľudskosti.  Vyspelá  civilizácia   sa  má  opierať  o pestovanie  sily 
a kultúry ducha a nie  erotiky a brucha.

Autor knihy je toho názoru, že  pravé, prelomové objavy ešte 
len  prídu.  Jeden  z dôležitých  praktických,  staronových  objavov 
ponúkajú  aj  tieto  knihy:  Nie  sme  tu  sami.  A  pre  komunikáciu 
s vyspelejšími  bytosťami  nepotrebujeme  zložité,  drahé  zariadenia 
alebo  cestovanie  do  Vesmíru  stovky  svetelných  rokov.  Stačí  začať 
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pracovať  na  sebe,  prebudiť  svoj  vnútorný  zrak   a sluch,  a naučiť  sa 
počúvať  signály  znútra.  Nejedná  sa  o nejaké  teoretické  úvahy,  ani 
pokusy.  Túto  oblasť  desaťročia  skúmal  a testoval  Robert  Monroe, 
medzinárodne uznávaný podnikateľ, experimentátor a priekopník vedy 
v skúmaní  ľudského  vedomia,  na  tisíckach  klientoch,  skeptických 
a nedôverčivých intelektuáloch. 

Stačí  sa  obrátiť  dovnútra  do  sveta  vyšších  vibrácií,  odkiaľ 
čerpali viac menej náhodne, inšpiráciu naši predkovia.  Tam sa nutne 
obracajú  aj  dnešní  nadaní  objavitelia,  ako  boli  univerzitne  vzdelaní 
a dlhoročnou praxou podkutí Dr. Carl Gustav Jung,  Dr. Brian L. Weiss, 
Dr.  Eben Alexander,  či  Dr.  Raymond  A.  Moody,  akademik sociológ 
Kyriakos C. Markides. Určite to nie sú ľudia, ktorí by uverili hocičomu. 

Tieto  medzinárodne  uznávané osobnosti  odborného života  by 
nevyšli  na verejnosť s nejakými pochybnými, neoveriteľnými faktami. 
Každý z nich priniesol hodnotné vedecké správy, preosiate zo všetkých 
strán,  ktorých hlavným cieľom bolo priniesť  ľudstvu  pravdu a znížiť 
utrpenie ľudstva. Ich prístup má všeobecnú základnú črtu – je finančne 
nenáročný, nevyžaduje si drahé prístroje a na určitej úrovni vie pomôcť 
každému  človeku.  Táto  úroveň  je  daná   vnútornými  limitmi  a 
otvorenosťou na pravdu daného človeka.

Pozrime sa  teraz  na kvalitu dimenzií  z iného hľadiska.  Podľa 
kozmológie  Adelmy  Vayovej  princíp  tiaže  platí  v každom  mieste 
Vesmíru. Takže najťažšie, „najhustejšie“ pôsobia vibrácie biopolí prvej 
dimenzie  a prvej  poddimenzie  a smerom  k vyšším  dimenziám  sa 
biopolia „vyľahčujú“. 

Predbehneme  trochu  popisy  vyšších  dimenzií  a všimneme  si 
umiestnenie dogmatických, sfanatizovaných náboženstiev. Podľa názoru 
autora,  opierajúce  sa  o vyjadrenia  Biblie,  je  toto  rozmiestnenie  dané 
etickými  princípmi,  ktoré  sú  najdôležitejším  merítkom  nielen 
individuálneho rozvoja osobnosti, ale aj rozvoja skupín a národov. 

Biblia  nás  učí  o určitých  prioritách,  medzi  ktoré  patrí  príkaz 
spravodlivosti:  „Hľadajte  Kráľovstvo  Nebeské  a jeho  spravodlivosť 
a všetko ostatné vám bude pridané.“ Pre iné kritérium cesty a kvality 
života  hovorí  Pán:  „Ja  som Cesta,  Pravda  a Život“.  Alebo  kritérium 
hodnotenia života: „Podľa ovocia poznáte strom“, alebo „... skrze Slovo 
ste čistí“ Takže medzi kritéria „rebríčka hodnôt“ patria vlastnosti ako 
spravodlivosť, pravdivosť, putovanie po ceste vývoja, všestranná pomoc 
vývoju  a udržiavania  života...,  dobré  skutky,  poznávanie  Božieho 
Slova....
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Nechcem ísť do detailov, pretože sa jedná o predbežné úvahy. 
Tu  skutočný  vedecký  výskum  čakajú  merania,  klasifikácia 
psychických  vlastností,  presná  analýza  a váženie dnes  „ťažko 
vážiteľných“ ľudských vlastností = kvantovaných vibračných energií, a 
potreba   spracovať  ich  napríklad  štatisticky  cestou  váhových 
koeficientov  a previesť  do  matematických  modelov  v prepojení 
napríklad na civilizačné choroby.  

V 19.storočí  počas  písania  knihy  A.  Vayovej  malo  silové 
biopole  dogmatickej  katolíckej  cirkvi  najnižšie  vibrácie,  kvôli 
základným,  nezvládnutým problémom pýchy a hnevu a bola vibračne 
„najťažšia“.  Trochu  lepšie  na  tom  boli  protestantské  cirkvi,  ale  s 
problémami tvrdohlavosti a neznášanlivosti... V druhej dimenzii medzi 
dogmatickými  náboženstvami  najlepšie  obstáli  čínske  a japonské 
náboženstvá, ale aj tam dominovala stagnácia a malé napredovanie...

Dynamika Univerza pracuje podobne ako fyzikálne, chemické 
alebo iné prírodné prejavy okolo nás. Pretože prírodoveda materiálneho 
sveta  je  v konečnom  dôsledku  len  odraz  a  podmnožina  veľkých 
univerzálnych  zákonov,  ktoré  popisujú  všetky  dimenzie.  Príklad: 
plávajúce,  záchranné,  slabo  nafúknuté  koleso  dieťa  vážiace  15  kg 
neudrží, ale keď sa koleso prifúkne vzduchom, vztlak kolesa toto dieťa 
vie okamžite vyniesť na hladinu a dieťa môže plávať. 
     Podobne reaguje správna spoveď a seba analýza pre energetický stav 
biopola človeka. Pretože biopole sa vyčistí z tiaže nízkych psychických 
vibrácií,  ktoré  sa  ešte  viac  môžu  podporiť  úpravou  stravy, 
psychohygienou mysle a citov a zlepšením životného štýlu..

Myslím  si,  že  po  dôležitých  reformách  katolíckej  cirkvi 
(2.vatikánsky koncil), alebo aj iných reforiem v iných náboženstvách sa 
poradie  poddimenzií  mohlo  behom  20.storočia  zmeniť,  pretože  svet 
pozemských  spoločenských  udalostí  a vyšších  dimenzií  je  priamo 
prepojený,  podobne  ako  spojité  nádoby  vo  fyzike.  Dve  nádoby 
prepojené  hadičkou  reagujú  vzájomne  –  stúpanie  hladiny  kvapaliny 
prilievaním  v  jednej  nádobe  má  za  následok  presun  kvapaliny  a jej 
stúpanie v druhej nádobe.

Keď budeme v rozbore kvality dimenzií pokračovať, vidíme, že 
ateistická  prírodoveda   a filozofia  usilujúca  o určitú  víziu  pravdy 
z 3.dimenzie  je  v čomsi  „lepšia“,  ľahšia,  svetlejšia  ako  akékoľvek 
sfanatizované náboženstvo v 2.dimenzii. 

V štvrtej  dimenzii  však  vidíme,  že  duchovná  veda  z 
poddimenzie  4.4,  ktorá prináša komplexnejšie poznanie Biblie,  sveta, 
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ľudstva a tiež pracuje s princípom hlbokej zbožnosti, je výrazne lepšia 
ako  fanatické  náboženstvo  2.dimenzie,  alebo  vyššie  vzdelávanie 
poddimenzie 4.1. 

Je  zaujímavé,  že  nezištne  žité  vynaliezanie,  objavovanie, 
umenie... v službe ľudstvu poddimenzie 5.1 je opäť „vzletnejšie“, ľahšie 
a svetlejšie  ako  duchovná  veda  poddimenzie  4.4,  či  sfanatizované 
náboženstvo  2.dimenzie.  To  už  vôbec  nehovorím  o živote  ľudského 
polo  zvieraťa  upätého  len  na  udržiavanie  živočíšnych  funkcií 
a inštinktov  z  1.dimenzie...  Zbožnosť  ľudí  z  každej  z  týchto  vyšších 
dimenzií je nutný predpoklad skutočne hodnotného umenia a vedy.

A vysoko  nad  týmito  geniálnymi  vynálezcami  a  umelcami 
5.dimenzie  sú  umiestnené  vznešené  cnosti  6.dimenzie  Viera,  Nádej, 
Láska,  Súcit.   Zo  7.dimenzie  svieti  biopole  ideálnej  rodiny,  alebo 
biopolia dobrotivých svätcov a strážnych anjelov... 

Autor  je  toho  názoru,  že  tieto  vyššie  dimenzie  6.  a  7.  len 
približne vieme  vyjadriť  termínmi,  ktoré  človek vie  pochopiť  svojim 
dnešným  životným  vnímaním  a  svojim  slabým  ľudským  rozumom. 
Zrejme  sa  jedná  o mimoriadne  intenzívne  silové  biopolia  s veľmi 
širokou škálou ďalších blízkych božských vlastností, ktoré ľudstvo na 
dnešnom  stupni  vývoja   nevie   uchopiť,  nanajvýš  len  ako  tieň  ich 
skutočného svetla. Asi podobne, ako živočích žijúci v plošnej oblasti 2D 
ťažko chápe deje odohrávajúce sa v priestore  3D.  

Tieto  vlastnosti   6.  a 7.  dimenzie,  napríklad  Viera,  Múdrosť, 
Rodina..., sú prítomné v dnešnom ľudskom svete v akýchsi zárodočných 
fázach, a určite potrvá zopár miliónov rokov, kým sa v ľudstve vyvinú 
tieto vlastnosti vo výraznejšej miere do sily a jasu, ktoré ešte dnes nie 
sme schopní energeticky ani kultúrne uchopiť.

Je však v silách každého človeka, aby sa podľa svojich možností 
otváral týmto Božím darom a pestoval svojim individuálnym spôsobom 
umelecké a kreatívne schopnosti, ktorými bude vedieť plnohodnotnejšie 
rozvíjať svoje jedinečné dispozície.

159

159



Už ste počuli o chlapíkovi, ktorý sa zúčastnil výpravy
do Nového sveta s Krištofom Kolumbom 

              a celý čas výpravy si robil starosti, že sa možno 
           nedostane včas späť a to miesto po starom

              obecnom krajčírovi uchváti niekto druhý?
Anthony de Mello, Modlitba žaby 2

5.2 Poddimenzia objaviteľov nových svetov. 
      Vibrácia biopola odvahy

 
Archetypy biopola

Dimenzia zahŕňajúca biopole ľudí vyznačujúcich 
sa  duchaprítomnosťou,  vôľou,  odvahou. 
Osobnosti s výnimočnou energiou a vytrvalosťou. 
Biopole  objaviteľov  nových  svetov.  Planéta 
Venuša a znamenie Raka. 

Energetická analýza osobných vlastností

Správy Emanuela Swedenborga (1688 -1772), Adelmy von Vay 
(1840  -1925),  ale  aj  moderného  multidimenzionálneho  cestovateľa, 
spisovateľa a scenáristu Stuarta Wilda (1946 - 2013) nám sprístupňujú 
vnímanie vedľajších dimenzií nielen Zeme, ale aj ostatných planét našej 
slnečnej  sústavy.  Podobné  výskumy  robil  napríklad  aj  podnikateľ 
a výskumný pracovník Robert Monroe (1915 - 1995), ktorý „navštívil“ 
odvrátenú stranu Mesiaca ešte pred odfotením družicou Luna 3 v roku 
1959.  K objaviteľom nových svetov – vedľa nás -  možno pridať Dr. 
Stylianosa Atteshliho (1912 – 1995) a jeho popularizátora, amerického 
akademika,  profesora  sociológie  Kyriacosa  C.  Markidesa  z  Mainskej 
University,  USA  s jeho  zaujímavými  detailnými  etnografickými, 
antropologickými štúdiami.

Vývoj  ľudstva  sa  dnes  uberá  cestou  hmotne  zameranej 
prírodovedy,  ktorá  vďaka  poznatkom  prírody  a techniky  priniesla 
ľudstvu  pokrok,  ale  ako  každý  pokrok  je  potrebné  ho  korigovať. 
Uľahčenie  ťažkej  práce,  ľahký  prístup  k inžinierskym  energiám, 
novodobé  lieky  a liečebné  postupy,  rozšírenie  rastlinných  plodov 
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a kultivarov,  ktoré  odstránili  hladomory,  likvidácia  negramotnosti, 
obmedzenosti  povier  a hlúposti,  uvedomenie  si  potreby hygienických 
a psychohygienických pravidiel  sú pozitívne hodnoty našej civilizácie.  

Zničené  kultúry  prírodných  národov,  vyplienené  džungle, 
zaniknuté rastlinné a zvieracie druhy, likvidácia morskej fauny a flóry, 
zdevastované  rozsiahle  krajinné  ekosystémy,  rozvrátený  osobný  aj 
všeľudský biosystém človeka až  na hranu totálneho zničenia  ľudstva 
však  volá  po  potrebe  prehodnotenia  dnešného  jednostranne 
ekonomického a technického materiálneho vnímania sveta, z ktorého si 
človek  urobil  odpadnú  stoku.  Naša  egoisticky  zameraná  technická 
civilizácia sa asi po 300 rokoch rozvoja materialistického smerovania 
vedy  dostala na hranicu seba záhuby.

Sociologička  Dr.  Marlo  Morganová  vo  svojej  cestopisnej 
etnografickej štúdii „Poselství od protinožcú“ popisuje najstarší národ 
na svete, ktorý si pamätá a archivuje cca 50 tisíc rokov svojej existencie. 
Civilizácia  Aborigingov  pritom  nezničili  ani  seba  ani  prírodu,  ale 
predovšetkým  si  zachovala  obojstrannú  komunikáciu  s tzv. 
neviditeľným Univerzom.  Nepotrebovali  náboženský obradný systém, 
pretože zbožnosť tvorila esenciálnu súčasť ich bytia.  Žili  bez potreby 
vykorisťovať, či zabíjať druhých, pretože boli spokojní s tým, čo mali. 
Navzájom  komunikovali  telepaticky  a preto  nepotrebovali  špeciálne 
komunikačné  prístroje.  Každý  z nich  hľadal  svoje  jedinečné  tvorivé 
poslanie  pre  službu  druhým,  vážil  si  jedinečný  talent  a tešil  sa  zo 
spolužitia s nimi. 

Surovo  a nekompromisne  vyhnaní  dobre  vyzbrojenými 
„civilizovanými  barbarmi“,   plnými  sebectva,  zloby  a chtivosti,  zo 
svojich  prímorských  obydlí,  odišli  živoriť  do  púšte  ako  poslední 
pôvodní  obyvatelia  Zeme,  ktorí  si  zachovali  vedomie  svojho pôvodu 
a cieľa, pre ktorý ľudstvo prišlo na Zem. 

V správe Dr. Morganovej dostávame náčrt duchovného domova 
celého ľudstva, ktoré sa má vrátiť k svojim koreňom prv, než sa samé 
vyhubí svojou nenávisťou a auto intoxikáciou. 

Posolstvo  z konca  20.storočia  múdreho  náčelníka  Majestátu 
Čierna  Labuť  Aborigingov znie  podobne,  ako  posolstvo  indiánskeho 
náčelníka  Seattlea  z konca  19.storočia.  Posolstvá  hovoria  o potrebe 
vážiť  si  prírodu,  pretože  zahubením života  Matky  prírody  sa  zabíja 
ľudstvo samé. Bez vzájomnej úcty jednej civilizácie voči druhej, úcty 
k prírode,   národy strácajú integritu posvätnosti  života a ich zdanlivý 
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krátky úspech záblesku kométy  sa  premení  na  bolesť  a smútok  seba 
zničenia. 

Dnes  len  veľmi  málo  ľudí  má  intuitívne  spojenie  s Matkou 
Zemou  a Univerzom,  tak  ako  náčelník  Majestát  Čierna  Labuť,  ktorý 
v prírode našiel také vážne porušenie rytmov cyklov dažďov a teplôt, 
také  hrubé  porušenie  spirituálnych  zákonitostí,  že  odmietol  spolu  so 
zvyškom svojho kmeňa ďalej sa inkarnovať na planétu Zem a dostali 
k tomu  povolenie  Absolútnej  Bytosti.  Keďže  je  vo  vedľajších 
dimenziách  množstvo  inteligentných,  dobrotivých  a  vyspelých 
civilizácií, dokončia si svoj inkarnačný cyklus mimo našej dimenzie.

Aj  keď má  západná  civilizácia  mimoriadne  vyspelé  prírodné 
vedy a vyspelú techniku, voči prírodným živlom je totálne bezmocná. 
Vidíme  to na nedávnych zemetraseniach v Taliansku, atakoch tsunami 
v Japonsku, zosuvoch pôdy Francie, živelných požiaroch Kalifornie, na 
záplavách riek a postupne stúpajúcej hladine svetových oceánov.. 

Myslím  si,  že  posolstvo  Aborigingov  prostredníctvom  Dr. 
Morganovej  je  potrebné  brať  rovnako  vážne,  ako  posolstvá  zjavení 
Panny Márie pred prvou a druhou svetovou vojnou. Aj vtedy ľudstvo 
odmietlo počúvať. Narušená ozónová vrstva a skleníkový efekt je len 
vrchol ľadovca našej bortiacej sa civilizácie.

Pred dnešnou civilizáciou stojí potreba jedného  z najvážnejších 
objaviteľských  skokov,  staronový  objav  svojej  duchovnej  duše  a  
úžasných  schopností  človeka,  ktorými  nás  na  našu  vývojovú  cestu 
vybavil Nebeský Otec. Tento objav je samozrejme starý ako ľudstvo, 
ale mal by sa stať základnou súčasťou výchovy a výučby podobne, ako 
základné zákony matematiky, fyziky, chémie a etiky...

Mnoho ľudí zaujme názov a jedna z tém, opakujúca sa v knihe – 
premena  zlata  z obyčajného  kovu.  Na  priamu  žiadosť  vedca  J.  F. 
Helvetia  neznámy  odmietol  prezradiť  spôsob  výroby  „kameňa 
mudrcov“. Povedal mu: „Ľudstvo nie je pripravené prelomiť sklenenú 
pečať Herma, s ktorou slnko s preveľkou nádherou lúče vo farbách kovu 
vyžaruje, ... a z ktorých pomocou prchavé kovy možno ustáliť na kovy 
najtrvalejšie, nech je to zlato, alebo striebro“. 

V tejto  vete  je  náčrt  k  „dielu  transmutácie  “  ako  k objavnej 
vnútornej  misii.  Prv,  ako  človek  začne  robiť  prvé  kroky  na  tejto 
objavnej  ceste,  musí  si  uvedomiť,  že  už  stopy  alkoholu  v krvi  ho 
nekompromisne  vrátia  na /pod  štartovú pozíciu.  Odporúča  sa  aspoň 
nepatrná  vnútorná  disciplína  opierajúca  sa  o vypracovanie  rytmu 
vonkajšieho života. 
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Ľudstvo  dostalo  ako  vzácny  dar  poznanie  využitia  energie 
atómového jadra a vieme všetci, aké bolo jeho prvé použitie v Japonsku. 

Všeobecné uvedomenie si úžasného poslania človeka, zahájenie 
nových praktických prístupov a nových drobných reálnych projektov, 
staronovej  obnovenej  kultúry ducha,  sústavné pokusy o transformáciu 
do nových vzťahov – osobných, národných, medzinárodných môžu byť 
realitou.  Ľudstvo o všetkých týchto pravidlách už dávno vie  a mnohí 
umelci,  básnici,  alebo aj vedci  v tomto duchu podali  svoje diela. Ale 
tento prístup „chytil“  zatiaľ  len nepatrný zlomok  obyvateľstva,  ktorý 
zásadné zmeny klimatických a geomorfologických zmien Zeme nemôže 
ovplyvniť.

Na  príklade  Pána  vidíme  rôzne  objaviteľské  úlohy,  ktoré  by 
múdre ľudstvo, každý človek, mal začať študovať, skúmať a objavovať, 
realizovať do všednej  praxe.  Asi  prvá,  najdôležitejšia úloha,  je začať 
v drobných úkonoch realizovať dobro voči sebe aj okoliu, a pokúsiť sa 
o seba  transformáciu  napríklad  každodenným čítaním zopár  veršíkov 
Nového  Zákona  a inšpirovaných  kníh.  Aby  sa  hľadajúci  dozvedeli 
priamo z prameňa, čo, ako, prečo, v akých súvislostiach sa má vlastne 
človek vydať na realizáciu Nebeského kráľovstva a jeho spravodlivosti, 
svojej hlavnej osobnej i rodinnej úlohy. 

Podobne  ako  dobré  dieťa  pristupuje  k matke  s láskou,  úctou, 
v dôvere, pravdivo a srdečne, podobne, ale navyše s posvätnou bázňou 
má pristupovať k riešeniu týchto novodobých úkonov. Prvá a zásadná 
úloha  je  vypracovanie  si  jemného  „nebeského  tela“  a vnútorných 
zmyslov, aby netápal ako slepec, ale aby videl. Možno len na jedno oko 
a nedokonale, ale aby zastavil svoj pád a postupne začal budovať a nie 
ničiť. Transformácia musí zachytiť všetko, ale je tu plná pomoc z druhej 
strany. Človek sám si ani nevie uvedomiť rozsah a dosah, zväčša všetku 
tú  prácu  robí  „druhá  strana“,  Trojjediný  Pán,  človek  vyjadruje  svoj 
súhlas a vyčleňuje vo svojom živote snahu, čas a priestor. 

Je dôležité uvedomiť si, že podobne ako v prírode sa začína od 
jemného semienka, aj pri zrode nového myslenia, cítenia a konania sa 
musí  začať  od  semiačka  duchovne  duševnej  úrovne  –  teda  od 
pozitívneho vedomia a myslenia.  Každé ráno aspoň 15 minút. 

Pán  Ježiš  Kristus  sa  vo  svojom  odkaze  cez  evanjeliá 
vyjadroval  nepriamo  v obrazoch  a podobenstvách,  takže  napriek 
mnohým  teoretickým  výkladom  a prístupom  je  tu  vždy  osobné 
posolstvo pre dekódovanie a odhalenie tajuplného zmyslu obrazov, 
ktoré sa navyše opierajú o písma a proroctvá Starého Zákona.
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Už sme si v prvom diele povedali, že  samotný príchod Pána 
nebol zvolený náhodne a že súvisel s „koncom časov“, ktorý je možné 
chápať  ako  koniec  určitých  starých  materiálistických  prístupov 
a potrebe otvoriť sa  novému spôsobu myslenia, cítenia, správania sa... 

Na Jeho životnom správaní môžete vidieť rôzne zručnosti  – Pán 
Ježiš  Kristus  čítal  myšlienky  druhých  ľudí,  videl  blízku,  alebo  aj 
vzdialenejšiu budúcnosť osôb aj národov, vedel chodiť po vode, vedel 
dematerializovať  a premiestniť  svoje  telo  do  iných  priestorov 
(bilokovať) navzájom kilometre vzdialených, materializoval predmety – 
viackrát zmaterializoval potraviny pre tisícky poslucháčov, liečil fyzické 
a psychické choroby, ale aj ťažké postihy – slepých, hluchých, nemých, 
malomocných... 

Pán  Ježiš  Kristus  predovšetkým  pôsobil  ako  revolučný, 
novátorský  a  odvážny  učiteľ  a vychovávateľ,  ktorý  už  počas  svojho 
života  zásadne  ovplyvnil  morálku  a názory  stoviek  a tisícov  ľudí 
rôznych  národností,  ktorí  si  ho  vypočuli,  alebo  boli  svedkami  jeho 
pôsobenia, alebo pôsobenia jeho učeníkov. Neohrozene vystupoval voči 
mocným  tohto  sveta,  pritom  mal  rovnaký  „meter“  k  bohatým, 
chudobným, hriešnikom, úradníkom, alebo mudrcom... 

Každá z vyššie načrtnutých vlastností si, podľa môjho názoru, 
vyžaduje novodobý vedecký prístup, analýzu, hľadanie referencií počas 
histórie známych aj menej známych príkladov svätých a mníchov, ale 
predovšetkým  rozoberanie  príkladov  a trénovanie  praxe  pre  využitie 
ľudstvom.  Aj  keď ubehlo  2000 rokov,  v skutočnosti  bol  práve  tento 
vedecký prístup hlavne politickými autoritami  alebo  nedoporučovaný, 
alebo priamo zakázaný, čo je úplne v rozpore  s priamym odporúčaním 
Pána:  pýtať sa, hľadať, klopať... a pravdu oznamovať a šíriť ďalej.

Obzvlášť  v zmaterializovanej   Európe, Severnej  Amerike 
a Austrálii  je  potrebné  nastaviť  nový  kurz  myslenia  a  svetonázoru 
človeka, pretože západná spoločnosť je evidentne v ťažkej kríze, ktorá 
bude  vystavená  náročnej  skúške  migrantov   a  svojim  všestranným 
vplyvom výrazne drží „v šachu“ predpojatosti aj mnohé ostatné štáty. 

Tento  výskum by sa  samozrejme  mal  robiť  v  rámci  vlastnej 
konfesie,  pretože  každé  skutočne  pravdivé  náboženstvo  malo  a má 
svojich  svätcov,  prorokov,  mystikov,  liečiteľov,  žrecov,  umelcov, 
revolucionárov,  bádateľov...  A tak  je  tu  priestoru  a materiálu  na 
objavovanie viac ako dosť. Bádanie samé o sebe, bez praxe a ovocia, 
bez výstupu vo forme osobného etického a duchovného pokroku však 
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nie je nanič. Človek potrebuje neustále vznášať otázku: Prečo som sem 
prišiel? Aká je moja úloha? Prečo sa okolo mňa dejú určité udalosti?

Aj  keď  viera  samotná  má  stále  najvyšší  možný  kurz  pre 
veriaceho človeka, pre mnohých hľadajúcich ľudí, ktorí sa dnes volajú 
dobrosrdeční ateisti, sa táto viera má opierať o štúdie, analýzy, dôkazy. 
Takými môžu byť napríklad štatistiky v oblasti NDE, novo zhodnotené 
štatistiky  civilizačných  chorôb,  hľadanie  historických  karmických 
súvislostí,  vyhodnotené  odkazy  a odporúčania  svätcov,  mystikov, 
liečiteľov, hľadačov pravdy...

Zopakujme  si  častokrát  opakovanú  tézu:  plné,  skutočné 
poznanie sa má opierať o vedecké pravdivé poznatky, ktoré musia byť 
spájané s umeleckým cítením a náboženskou intuíciou,  aby realizačné 
výstupy  zodpovedali  dlhodobo  použiteľným,  všestranne  humánnym 
výstupom pre prospech seba aj celého ľudstva. Na príklade matematiky, 
či fyziky vidíme logiku vedy, jej ušľachtilej krásy v rukopise Stvoriteľa, 
ale  aj  s hlbším  významom,  ktorý  je  zrejmý  predovšetkým  ľuďom 
s čistým a nadšeným srdcom.

Dôležitosť  štúdia,  analýz,  vyhodnocovania  otázky  biopolí, 
vedľajších  dimenzií  však  pokladám  za  existenciálnu  otázku  prežitia 
ľudstva a jeho smerovania v najbližších rokoch a desaťročiach, ktorá sa 
okrem iného premietne aj do mierového spolužitia na báze objasnenia 
karmických súvislostí a vzájomnej spolupráce národov.

Niečo  zo  života.  Stalo  sa  v 19.storočí  vo  Francúzsku,  keď 
mladík, ktorý cestoval vo vlaku so starším pánom modliacim sa ruženec, 
sa pozastavil nad jeho nemodernou zbožnosťou. Mladík ho presviedčal, 
že Boh neexistuje a že mu pošle knihy, ktoré to dokazujú. Pri rozlúčke 
mu starý pán dal svoju vizitku: Luis Pasteur, biológ, chemik, lekár. Bol 
členom  Francúzskej  akadémie  prírodných  vied,  jeden 
z najvýznamnejších  vedcov  19.storočia.  Profesor  Pasteur,  horlivý 
katolík,  stál  pri  zrode  revolučných  objavov  a zmien  v medicíne, 
v chémii,  v potravinárskom priemysle...  a celý  život  vystupoval  proti 
ateizmu  šíriacemu  sa  na  univerzitách,  ktorý  medzi  vedou  a vierou 
nevidel vôbec žiadny rozpor. 

Vplyv na orgány

Predovšetkým prevencia a liečenie rôznych mozgových a psychických 
chorôb,  zlepšenie  celej  imunity  človeka  pod  vplyvom  správneho, 
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celostného,  harmonického  chápania  smerovania  človeka.  Prejasnenie 
celého životného štýlu človeka optimizmom a radostnosťou.

Pôsobenie na fyzickú dimenziu

Aj  keď  mnoho  ľudí  sníva  o dobrodružných  zámorských 
objavných cestách a ďalekých krajoch,  je  len  málo  ľudí,  ktorí  majú 
dostatok energie, dobrodružnú povahu a odvahu, alebo aj vytrvalosť ísť 
za  svojim snom objaviteľa.  Pri  predstave útrap z cestovania,  neistoty 
pred  nepoznanými  problémami,  možnými  zraneniami  a chorobami, 
alebo  aj  pred  hrozbou  násilníkov,  zlodejov  a lupičov  sa  každý 
„obyčajný“ človek zastaví  a zostane pri snívaní. 

Len výnimočná osobnosť sa nezľakne týchto výziev dobýjania 
nových  svetov  a vie  byť  dostatočne  vytrvalá  pri  zháňaní  sponzorov, 
prostriedkov,  podkladov,  príprave výstroja,  štúdia,  očkovania...,  ktoré 
by primerane zodpovedali dobrodružnému zámeru objaviteľov. 

Môže tu byť samozrejme požiadavka na základe vízie múdreho 
panovníka,  veliteľa,  autority,  ktorá  si  je  vedomá  dôležitosti  misie 
a všeobecného  prospechu,  alebo  cieľavedomého  zámeru.  História 
objavovania  nových  svetov  od  15.storočia  je  plná  výnimočných 
osobností,  ktoré postupne vypĺňali  od 15.  do 18.storočia biele miesta 
mapy sveta: Bartolomeno Díaz, Vasco de Gamma, Krištof Kolumbus, 
Vasco de Balboa, Fernão Magalhães, Godinho de Eredia, James Cook... 

Každá zo zámorských výprav prinášala pre vysielajúcu krajinu 
nielen  nové  poznatky o krajinách,  národoch,  zvykoch,  ale  aj  dôležité 
plodiny a korenia, alebo aj poklady vzácnych drevín, kožušín a surovín, 
ktoré motivovali mnohé zámorské výpravy.

Novodobí hrdinovia,  ktorí  objavovali  severný pól  na začiatku 
20.storočia Nór Roald Amundsen, Angličan Robert Falcon Scott, alebo 
jeho krajan George Nares súťažili o česť vztýčiť pre svoju krajinu na 
severnom póle ako prvý vlajku svojej krajiny. Aj dnes máme viacerých 
objaviteľov,  ktorí  vďaka  slobode  cestovania  chcú  vyliezť  na  štíty 
veľhôr, alebo splaviť divoké rieky... 

Aj keď sa zdá byť naša planéta pomerne detailne preskúmaná 
a zmapovaná,  aj  v dnešných  časoch  prinášajú  média  stále  nové 
a zaujímavé objavy z ťažšie prístupných území Afriky, Južnej Ameriky, 
Nového  Zélandu.  Dobrodružstvo  poznávania  nových  druhov  rastlín, 
hmyzu, vtákov, živočíchov nie je menej dobrodružné, ako objavovanie 
nových krajín. 
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Dnešný  technický pokrok a túžba  po  vedení,  alebo stanovení 
stupňa deštrukcie životného štýlu ľudstva na prírodu, iniciuje moderné 
výpravy umožňujúce cestovať do hlbín oceánov, alebo do pátrania vo 
Vesmírnych hĺbkach s posádkou, alebo bez posádky.  A svet známy sa 
stáva  stále  veľmi  tajuplný.  Prekvapivé  objavy  sa  dosahujú  taktiež 
v oblasti  archeológie,  histórie,  rôznych  oblastí  prírodovedy,  takže 
neustále dochádza ku posúvaniu hraníc poznania, alebo aj k revolučným 
objavom, ktoré posúvajú ľudstvo vpred. 

Stále  sú  tu  dve  hlavné  skupiny  ľudí.  Jedna  je  spokojná 
s jestvujúcim  stavom  a nechce  žiadne  nové  prekvapenia,  pretože  im 
vyhovuje jestvujúci stav a pretože poznatkov čakajúcich na spracovanie 
je viac než dosť. Druhú skupinu ľudí tvoria „snílkovia“, ľudia s víziou 
hľadania nových vecí, prístupov, netradičných riešení.  Práve tú druhú 
kategóriu ľudí tvoria výchovou dobrí rodičia, podchycujú dobré školy 
a dobrí  učitelia  a práve  týchto  ľudí  by  mal  podporovať  aj  správny 
systému  obcí,  miest,  krajov,  štátu,  pretože  títo  ľudia  prinášajú  nový 
vietor rôznych inovácií do regiónov, nové sociálne a výrobné programy. 
Práve títo  ľudia prinášajú prúdenie a život  do inak zatuchnutých vôd 
stagnujúcich „rybníkov“ konzumnej spoločnosti. 

Vidíme na malých deťoch, ako sa tešia na školu, pretože tušia, 
že  poznanie je vzácne a tajuplné dobrodružstvo. Každé malé dieťa, 
ktoré ide do školy, je v roli takého „objaviteľa“ a je veľmi zlé „vyliať“ 
naň organizačnú rutinu a zvykovosť učebných plánov. Dobrý pedagóg 
vie  správnym  prístupom  túto  túžbu  po  vedomostiach  posilňovať 
a udržiavať.  Takéto  prístupy  ku  „zázraku“  detskej  duše  a  „zázraku“ 
nového  prístupu  k poznatkom  pestujú  waldorfské  školy  v Európe,  či 
slobodné školy v USA. Takéto deti sa tešia chodiť do školy, škola je pre 
ne hrou.  A sú smutné, keď príde víkend, lebo sa do školy nejde a oni sa 
tohto dobrodružstva poznávania zrazu nemôžu zúčastňovať.

Dnešné  štátne  školstvo  však  tento  prirodzený  entuziazmus 
dieťaťa  zadupe,  uškrtí,  zatlačí...  Namiesto  tvorivého  prístupu  učiteľ 
musí dodržiavať osnovy, namiesto individuálneho prístupu ku každému 
dieťaťu sa „nahodí“ norma... Deti to samozrejme vydržia, ale postupne 
strácajú  radosť  z poznatkov  a elán  z dobýjania  sveta...  A ľudstvo 
prichádza  o objaviteľov,  vynálezcov,  podnikateľov,  samostatných 
tvorivých občanov... 

Môžeme sa čudovať, že z väčšiny mladých ľudí sa takto stávajú 
pasívni prizerajúci sa občania, pre ktorých sa v ére počítačov objavnými 
cestami stávajú PC hry, gamblerstvo, drogy, alkohol, cigarety? Alebo sa 
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z nich  stávajú  chuligáni,  ktorí  pod  vplyvom alkoholu  pri  športových 
podujatiach z pocitu „dobrodružnej výpravy“ vymlátia zopár výkladov 
obchodov, alebo zdemolujú vagóny vlaku?

Je  na  počudovanie,  že  to  je  tak,  ako  to  je.  Teda  že  napriek 
„teroru  uniformity“  v školách  zostáva  ešte  nejaké  percento  žiakov 
a študentov,  ktorí  si  zachovávajú  aspoň  náznak  ideálov,  žiaľ  sú  to 
zväčša ideály trhového hospodárstva – Utrhni si z tohto „koláča  Zeme“ 
bezohľadne a skôr a viac ako iní! V postsocialistických krajinách je ten 
ideál zarobiť veľa peňazí, mať super „fáro“ a pritom sa nenarobiť. Tí, 
ktorí poznali západné systémy práce zistili, že tam sa robí veľmi tvrdo 
a peniaze neprichádzajú „len tak“. 

Ideálny stav vyspelej spoločnosti by bol, keby aj dospelí ľudia 
v sebe  živili  a pociťovali  detský,  mladícky  stav  kreativity, 
dobrodružstvo  tvorenia,  poznávania,  hľadania,  ako  dôležitú  súčasť 
svojej osobnosti. Aby si tento svoj ideál nenechali za žiadnych okolností 
zobrať  závisťou,  ohováraním,  hnevom,  kariérou,  vidinou  zárobku,  či 
tlakmi z okolia, alebo stresmi z práce.

Tu  autor  vidí  jeden  z významov  slov  Pána:  „Nechajte 
prichádzať  deti  ku  mne...“,  čo  je  podmienka  pre  bdelé  vedomie 
otvorených očí pre novosť vnímania a pripravenosť na dianie zázrakov 
stvorenia okolo nás. 

Naopak život v stereotypoch, správanie sa a myslenie v tuhých 
koľajniciach  zvykov robí z ľudí naprogramované automaty, ktoré stále 
viac skĺzavajú do materialistickej, konzumnej sféry – jedlo, práca, telka, 
občas žúr, spánok... a stále dokola a dokola. Ale to už sme sa dostali do 
poddimenzií 1.4 krádeží a korupcie, 1.7 straty povedomia svojej kultúry, 
v tom lepšom prípade do poddimenzie 3.1 ateistickej prírodovedy, kde 
panujú zákony „darvinovskej  humanoidnej opice“ a džungle ega.

Moderná veda  vďaka špičkovej zobrazovacej technike objavuje 
mikro  svet  na  úrovni  baktérií,  vírusov,   hmyzu.  Už  „obyčajný“  svet 
koberca,  kuchynskej  výlevky,  alebo  počítačovej  klávesnice  šokuje 
svojou  rozmanitosťou,  hádankami,  alebo  aj  nebezpečenstvami. 
Množstvo bežných vecí okolo nás zrazu vôbec nie sú bežnými a každý 
človek sa môže stať výskumníkom a vďaka Internetu aj publicistom. 

Štúdiu  a objavovaniu  biopola  človeka sa  môže  venovať 
každý.  Ba  dokonca  sa  venovať  musí,  pretože  stav  biopola,  jeho 
energetická  stabilita,  priamo  súvisí  s jeho  fyzickým,  psychickým 
a mentálnym zdravím a duchovným smerovaním. Je však dôležité ísť do 
hlbšieho výskumu a rýchleho premietnutia do pedagogickej praxe.  Do 

168

168



tréningového osvojovania si poznatkov už na základnej, strednej škole, 
či  cestou  školských  osnov,  rodičovskej  výchovy,  alebo  napríklad  aj 
cestou týždenných skautských stretnutí. 

Pretože práve tu sa tvorí štruktúra biopola, ktoré môže ohroziť 
šťastie  a zdravie  jedinca,  celistvosť  rodiny,  alebo ohroziť  spoločnosť 
agresivitou.  Nemocnice,  alebo  štatistiky  polície  o kriminalite  majú 
dostatočné množstvo dôkazov.

Samozrejme aj v externej prírodovede  a technike je obrovské 
množstvo  neobjavených  súvislostí  a dôležitých  výziev,  pretože  7 
miliardové  ľudstvo  stojí  pred  vážnymi  energetickými  problémami. 
Neustále  sa  posúvajú  hranice  v rôznych  spôsoboch dopravy,  odevov, 
potravín,  poľnohospodárskych  produktov.  Každé  jedno  technické 
odvetvie potrebuje racionalizovať, zlepšovať, šetriť... Rovnako je to aj 
v medicíne, farmácii, v spoločenských vedách. 

Osobnosti  Bartolomeno  Díaz,  Vasco  de  Gamma,  Krištof  Kolumbus, 
Vasco de Balboa, Fernão Magalhães, Godinho de Eredia, James Cook... 

Raffael Santi, Athénska škola
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„Len búrky a vlny dávajú moru dušu a život.“
Alexander von Humboldt

5.3 Poddimenzia geniálnych prírodovedcov, hvezdárov, 
priekopníkov.

Archetypy biopola

Poddimenzia  prírodovedcov  a hvezdárov. 
Narodenie  géniov  na  Zemi.  Biopole  slávnych 
a šťastných ľudí. Slnko a znamenie Leva. 

Energetická analýza osobných vlastností

Skutočné prírodné vedy,  keď chcú byť  pravdivé, 
musia  vychádzať  z reálnych  základov.  Paradoxom  je,  že  realita 
poznatkov skutočného duchovného vedca  je  úplne  odlišná  od  reality 
poznatkov bežného materialistického vedca.  Poznatky prírodovedy sa 
pritom  nelíšia  od  spirituálnych  poznatkov,  rozdiel  je  predovšetkým 
v komplexnosti  pohľadu. Takto kde materialistický vedec povie svoje 
„neviem“, tam spirituálny vedec vidí komplex súvislostí...

Až poznanie majstra opierajúce sa o široké, viacdimenzionálne 
duchovné poznanie, vieru, osobnú skúsenosť prinášajú celostný obraz 
reality,  kde zázraky neexistujú, pretože všetko je len prejav pravdivej 
reality  Vyššieho  Vnímania.  Tu  zázraky  nemôžu  existovať.  Je  len 
obmedzenosť  poznania.  Zázraky,  ktorých  je  história  svetových 
náboženstiev  plná,  v skutočnosti  vôbec  nie  sú  zázrakmi,  ale  len 
komplexnejším prejavom ducha v  hmote,  ktorý  je  možné  vnímať  na 
základe  dlhodobého tréningu a mimo hmotných poznatkov. 

Tak  ako  si  človek  hneď  nesadne  do  auta  bez  osvojenia  si 
pravidiel  cestnej  premávky,  poznania  stavby  auta, základov  údržby 
a cvičných  jázd,  podobne  ani  nepripravený  človek  nemôže  hneď 
vnímať,  zažívať a poznávať neviditeľný svet okolo nás.

Bez  tohto  špeciálneho tréningu  a širšieho  poznania  Univerza, 
ktoré je postavené na spolupráci so super inteligentným, super láskavým 
a super mocným Absolútnym Bytím, aj ten najmúdrejší, ale odmietavý 
človek, bude stagnovať. 
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      Mnoho objavov ľudstvo urobilo, ale agresivita a materialistická 
jednostrannosť  pokrok  ľudstva  zastavili.  Farmaceutické  firmy  aj 
medicína sa pokúšajú predĺžiť a skvalitniť život človeka, nie vždy sa im 
to však darí. 

Na  začiatku  knihy  sme  spomínali,  ako  v 17.storočí  navštívil 
v Haagu  uznávaného  lekára  a vedca  Johanna  Friedricha  Helvetia 
neznámy pán, ktorý sa predstavil ako Eliáš. Cudzinec sa predstavil ako 
zlievač mosadze a veľký milovník umenia pyrotechnického. Rozhovor 
návštevník začal o možnom všelieku, prášku, ktorý by nielen liečil, ale 
by dokázal predĺžiť ľudský život. 

Eliáš dal  Helvetiovi   na vyskúšanie  „kameňa  mudrcov“ malý 
kúsok  hmoty,  deliteľnej  nechtom,  o veľkosti  okrúhlicového  / 
kalerábového  semiačka.  Roztavením  olova  a pridaním  tohto  malého 
kúska  neznámej  látky zabalenej  do  vosku došlo  v priebehu niekoľko 
minút k premene olova na rýdze zlato. 

Zlato  otestoval  zlatník  ochotný hneď ho odkúpiť.   K rýdzosti 
zlata sa vyjadrili aj štátni mincoví úradníci. Nejedná sa o nejakú fantasy 
story, pretože udalosť potvrdil aj racionalistický filozof Baruch Spinoza, 
ktorý podobným príbehom určite nebol naklonený. 

Eliáš povedal Helvetiovi, že kameň mudrcov sa vyrába z dvoch 
kovov a minerálov a rozpúšťadlo je „prudko slané a silne pôsobiace“. 
„Kameň“ je možné vyrobiť za 4 dni.  Z iných prameňov je známe, že 
neoddeliteľnou zložkou pre výrobu tohto zázračného božského diela je 
biopole človeka. Vibrácia biopola musí mať kvalitu duchovného zlata. 

Už v prvom diele sme faktor kultivovaného biopola pripomínali 
a zopakujme  si,  že  Pán  Ježiš  Kristus  ako  Boží  Syn  nám  priniesol 
o tomto Absolútnom Bytí komplexnú správu a to nielen náukou, ale aj 
svojim príkladom života.  Preto o Ňom hovorili  ľudia,  hoci  ho  videli 
prvý raz, že učí inak, ako učenci a zákonníci. Pán učil živými slovami 
o miernosti, odpúšťaní, láske s uplatnením sily a moci. 

Predovšetkým však týmito slovami žil, žil v pravde svojich slov, 
v Božej   vibrácii.  Takto premenil  vodu na víno,  uzdravoval,  vyháňal 
zlých duchov,  ospravedlňoval  a odpúšťal.  Zázrak zmnoženia  chlebov 
a rýb  je,  podľa  môjho  názoru,  určite  zložitejší,  ako  výroba  zlata. 
Z Biblie vieme, že „vyrobil aj peniaze“  svojim vtipným spôsobom, keď 
od neho žiadal Peter peniaze na chrámovú daň. 

Jeho  učeníci  našťastie  zachytili  Jeho  učenie  do  evanjelií 
a Zjavenia a tak  sa stalo dostupné pre mnohé ďalšie generácie a pre nás. 
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Tu ľudstvo západnej civilizácie dostalo prvý náčrt potreby pestovania 
kvality  osobného  biopola  v živote  v obrazoch  pozvania  na  hostiny 
a potreby sviatočného oblečenia.

V príbehu boháča a žobráka Lazára s „fungovaním“ mimo telo 
po  smrti  zas  máme  správu  o  viacerých dimenziách  nášho sveta  a to 
popis  tzv.  „pekla“  ako  dimenzie  o nízkych  vibráciách  a  vyššie 
umiestnených  dimenziách  s vysokými  vibráciami  biopola.  Vyššie 
dimenzie – príbytky Otca, do ktorých Kristus vstupoval svojou Mocou 
a božími  tvorivými  vlastnosťami  a ktoré  očakával  aj  od  svojich 
učeníkov.

Pre  dnešnú  informatizačnú  spoločnosť  je  odkaz  jasný:  „Na 
počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha.... svetlo vo tmách svieti a tmy 
ho neprijali... prišiel do svojho vlastného a vlastní ho neprijali...“ (Jn 1, 
1-7).  Slovo  ako  energia,  ktorá  v novom  človeku  postupne  silnie  až 
opakovaním a mnohočetnosťou  dostáva  razanciu,  ktorá  spúšťa  určité 
procesy v človeku samom aj v krajine. 

Hnevom, rozčuľovaním sa a zvýšením krvného tlaku sa človek 
môže zabiť (mozgová / srdcová príhoda), vytvoriť si žalúdočné nervy, 
oslabiť  imunitný  systém.  Rezonančným  efektom  sa  môže  otvoriť 
makročervia  diera,  prepojiť  nás  s vedľajšou  dimenziou  a spustiť 
horúčavy, lejaky, alebo studenú vlnu počasia. 

Preto  vyzývame  k systematickému  výskumu,  komplexnejším 
pohľadom makro aj mikro sveta, podobným prvému dielu našej štúdie s 
ďalšími faktografickými údajmi, ktoré umožnia predikciu a profylaxiu.

Nielen  Zem  má  základný  stavebný  systém  sedem  dimenzií 
a sedem poddimenzií, ale aj každá planéta. Tento „sedmičkový“ systém 
ba sme mali pozorovať v celom viditeľnom aj neviditeľnom Vesmíre. 

Aj keď sa môžu zdať niektoré planéty, napríklad Venuša, alebo 
Mars na bežnej fyzickej  úrovni nehostinné, na vedľajších dimenziách 
inžinier  a  vedec  Swedenborg,  barónka  Vayová,  alebo  aj  novodobý 
multidimenzionálny  cestovateľ  Stuart  Wilde  pozorovali  život  na 
podstatne vyššej úrovni, ako má dnešná časť najvyspelejšieho ľudstva. 
Táto vyššia úroveň je dosiahnutá hlavne hlbším chápaním spirituality 
ako súčasti svojej existencie, ktorá umožňuje aj vyšší technický pokrok 
a skvelú  udržateľnú  environmentálnu  situáciu  vo  všestrannej mieru 
plnej spolupráci.

Prírodovedci  a astronómovia  tejto  dimenzie  jednak  napravujú 
chyby  predošlých  vedcov  o vnímaní  nášho  Kozmu.  Takto  sa 
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v 16.storočí  zo  Zeme  ako  centra  Vesmíru  stala  malá,  bezvýznamná 
planétka  krúžiaca  okolo  slnka  spolu  s desiatkami  a stovkami  iných 
väčších, či menších planét. 

Výskumné  a pedagogické  pracoviská  týchto  vedcov  sú 
vybavené tými najlepšími zariadeniami a možnosťami, ktoré pri vysokej 
odbornosti, čistote, otvorenosti mysle a láskavosti srdca, umožňujú úzku 
spoluprácu s vedcami vyšších dimenzií, alebo aj iných systémov. 

Pre  vedcov  z tejto  poddimenzie  však  stoja  oveľa  dôležitejšie 
úlohy,  ktorých  úspešné  prvé  kroky  už  kvantová  fyzika  dosiahla. 
Hovoríme o multidimenzionálnom Vesmíre,  ktorý napríklad vo forme 
teórie strún už fyzika vie teoreticky popísať, ale svojou orientáciou na 
vonkajšie  hmotné  videnie  sveta  sú tieto teórie  bezzubou fraškou bez 
využitia. 

Vedci  tejto  poddimenzie  popisujú,  že  aj  pre  život  na  Zemi 
nepostrádateľné slnko je len sluhom väčšieho, duchovného Slnka, ktoré 
ho prekonáva v sile, vibračnej škále aj intenzite svetla. Vo Vesmíre je 
len jeden stred večného svetla: Boh.  Z Neho vychádza všetok život, 
všetka  sila.  Silou  svojich  vibrácií  je  Boh  všade  prítomný,  v celom 
Vesmíre.  Táto  vibračná  sila  a všade  prítomnosť  udržuje  svet 
v rovnováhe a riadi celé Univerzum. 

Títo  bádatelia  upozorňujú  na  to,  že  planéta  Zem je  miestom 
učenia sa a skúšok, nie miestom odpočinku. Pravdaže aj tu, na planéte 
Zem,  je  večný Boh všadeprítomný.  Naše viditeľné slnko je  miestom 
pobytu  polepšených,  dobrých  a osvietených  duchov  (viď  kozmológia 
Vay A.: Tajemství kosmu. Duch – síla – hmota, 6.trieda sĺnk). Zo slnka 
k nám prichádza   nielen  svetlo  a život,  ale  aj  dobré,  silné  a  láskavé 
duchovné bytosti,  ktoré  ľuďom vždy pomáhali  počas  histórie  vývoja 
ľudstva  a aj  dnes  pomáhajú  a prinášajú  duchovné  svetlo  múdrosti 
a duchovný život v službe tým, ktorí sú ochotní tieto posolstvá prijať.

Tieto  silné  a dobré  bytosti  ovplyvňujú  nielen  vývoj  planéty 
Zem,  ale  aj  vývoj  ostatných  planét  našej  slnečnej  sústavy.  Taktiež 
bytosti z ostatných planét ovplyvňujú život obyvateľov a spoločenstiev 
na Zemi- planéty Jupiter, Neptún a Venuša majú dobrý vplyv. Planéty 
Mars a Saturn majú vyššie civilizácie, ako sú na Zemi a ich vplyv môže 
byť  kladný  aj  záporný,  podľa  Zákona  Príťažlivosti.  Vplyv  planét 
Merkúr a Mesiac, keďže nedosiahli stupňa vývoja našej planéty, je na 
ľudí skôr negatívny.

Na každej planéte sú tri kategórie duchovných bytostí:
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1. duchovné  bytosti,  ktoré  obývajú  niektorú  zo  siedmich 
dimenzií planéty,

2. duchovné bytosti, ktoré sa narodili na iných planétach, aby 
prinášali dobré vplyvy svojej planéty na nižšie dimenzie,

3. duchovné  bytosti,  ktoré  sa  zúčastňujú  vyučovania, 
organizovania,  riadenia  a  kontroly  zhromaždení  celej 
slnečnej sústavy v slnečnom cykle vývoja.

Všetky  planéty  našej  slnečnej  sústavy  sú  obývané  ľuďmi  na 
rôznych  duchovných  a materiálnych  úrovniach,  ktorí  podliehajú 
zákonom  narodenia,  smrti  a znovuzrodzovania  /  reinkarnácie.  Viac 
preduchovnené  planéty  sú  pod  vplyvom  jemnejších,  spirituálnych 
zákonov,  lebo tam kde vládne duch,  odumiera  disharmónia  telesnosti 
a smrť  neexistuje.  Na  každej  planéte  je  príroda  a zvieratá  podobná 
pozemskej,  lebo každá planéta je dieťaťom jednej matky – slnka a je 
svetom vtelenia  padlých  duchovných  bytostí,  ktorých  všetkých  spasí 
úcta a láska k Stvoriteľovi. 

Na dnešnej úrovni ľudstva sú vedľajšie dimenzie planét slnečnej 
sústavy  skryté,  kvôli  jednostranne  materiálne  zameranému  životu 
a primitivizmu  vládnucemu  na  Zemi.  Mnohých  pozemšťanov 
s duchovne vyvinutým biopolom už takéto vyspelé duše z iných planét 
slnečnej sústavy oslovili, ale keďže  je ich málo (zasvätenci tibetských 
kláštorov, indiánskych šamanov, niektorých kresťanských mystikov...), 
svoje kontakty udržujú v utajení, aby ich okolie nepokladalo za bláznov. 

Aj keď je to paradox, Pán Ježiš Kristus, Panna Mária, apoštol 
Ján a ďalší vierozvestovia prichádzajú akoby z „budúcnosti“. Hoci prišli 
pred 2000 rokmi, prišli k prebúdzajúcemu sa ľudstvu z vyšších dimenzií 
večnej Pravdy a pravdivých prírodných zákonov. V období, keď ľudský 
život nemal žiadnu hodnotu, zabíjanie,  zmyselnosť, krutosť a zvieracia 
surovosť  nadobúdali  všeobecný  charakter  politiky  mocných  a ich 
pätolizačov. Bez Kristovho učenia, obete a učenia by ľudstvo skončilo 
ako  zvieratá  –  možno  aj  horšie,  lebo  zvieratá  na  rozdiel  od  ľudí 
dodržiavajú určité inštinktívne pravidlá a ctia si tieto vlastné zákony.  

Tu  nemôže  byť  rozpor  medzi  vedou  a náboženstvom 
a harmóniou kultúry,  pretože Pravda je Jedna a zákon znie, že Boh je 
osvetľujúca a ohrievajúca, uzdravujúca a inšpirujúca Láska prinášajúca 
skutočný, pravdivý život.

Mudrci  z tejto  dimenzie  nás  upozorňujú,  že  pravdy  tzv. 
ezoteriky  k  ľudstvu  prichádzali  neustále  prostredníctvom  Starého 
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a Nového  zákona,  prostredníctvom  gréckych  filozofov,  alebo  iných 
starovekých  učení  a historických  odkazov.  Novodobé  ľudstvo  sa  má 
vrátiť k uznaniu vzniku chorôb vplyvom bakteriálnej čí vírovej vibrácie 
zlých  duchov,  ktorí  môžu  mať  mimoriadne  zhubný  vplyv  taktiež  na 
oblasť zárodkov vojen,  na  teroristické činy,  šťastie  osôb aj  rodín,  na 
rozvoj národov, na politické rozhodnutia...

Z tejto  dimenzie  odzneli  aj  ďalšie  odkazy  niektorých 
neviditeľných pravidiel a zákonov: 

Každý  duchovný  prejav,  či  už  je  to  láska,  sympatia,  alebo 
nenávisť, závisť, odvaha, strach, či choroby sa zakladajú na vibráciách 
éteru (ódu), ktoré sa znásobujú alebo tlmia duchmi, ľuďmi, zvieratami, 
rastlinami,  nerastmi  a vibráciami  svetla  či  tmy.  Tieto zákony skúmať 
a pochopiť, znamená vedieť všetko! Naučiť sa priťahovať, odpudzovať, 
alebo  vyrábať  vibrácie  éterickej  energie  predstavuje  najvyššiu  vedu, 
súčasne však aj najvyššiu zodpovednosť. 

Medzi  ľuďmi  vibruje  veľa  druhov  éterickej  energie 
s najrozličnejšími  vlastnosťami  a vplyvmi,  na  zistení  ktorých  pracujú 
výskumné  teamy z tejto  poddimenzie  a na  výskume  ktorých by  mali 
systematicky  začať  pracovať  aj  pozemské  vedecké  teamy.  Takto  by 
vedecké ústavy mohli  napríklad plnšie chápať vznik a rozvoj  chorôb, 
alebo  aj  epidémií  na  úplne  inom  základe  a s podstatne  lepšou 
schopnosťou prevencie, liečenia a tvorenie ozdravných podmienok. 

Éterické  vibrácie  nečistých  duchov  a negatívne  mysliacich, 
cítiacich  a konajúcich  ľudí  sú  zaťažené  hriechom  nevedomosti 
a kliatbou.  Aj  slovo,  reč  a spev  majú  svoju  éterickú  vibráciu.  Slovo 
kliatby má dlhotrvajúcu éterickú vibráciu a prenáša sa z generácie na 
generáciu.  Táto vibrácia  sa  šíri  ďalej  priťahujúc zlých duchov,  ktoré 
slová kliatby premenia na skutok. 

Práve  tak  trvale  dobrý  vplyv  majú  slová  vďaky  a lásky, 
priťahujú vyspelých duchov, ktorí dokončia dobré dielo. V slovách je 
ukryté  energetické  vlnenie  s ohromnou  silou.  Kristovo  jediné  slovo 
zahnalo  zlých  duchov,  oživilo  a uzdravilo.  Modlitba je  takisto veľmi 
účinným slovom. Pri bohoslužbách v kostole  vzniká veľkolepá éterická 
energetická vibrácia – vlnenie – v ktorej je ukrytá veľká sila schopná 
prekonávať zlo, očistiť a inšpirovať otvorených ľudí. 

Účinok éterických vibrácií od ľudí a duchov vnímame na troch 
úrovniach: duchovnej, duševnej a telesnej. 

Uzdravujúce, magnetické, éterické energie, modro sfarbené sú 
teplé,  expanzívne a pozitívne, spôsobujú radosť, lásku, sympatie, vieru 
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a dôveru a pochádzajú  z Jupitera, Venuše, Slnka a dobrých zemských 
duchov  a ľudí.  Čisté,  dobré  éterické  vibrácie  pôsobia  uzdravujúco, 
pokojne, prípadne  inšpiratívne.

Elektrické, éterické energie, červenkavo sfarbené sú horúce, iné 
zasa studené,  kontraktívne a negatívne a oslabujú zdravie a harmóniu. 
Nečisté,  nesympatické  éterické vibrácie spôsobujú kŕče a napomáhajú 
rozmnožovaniu  baktérií  a vírusov  a rozširujú  nákazlivé  ochorenia. 
Vyvolávajú  hnev,   smútok,  bolesť,  hrôzu,  hnus,  tvrdohlavosť, 
materializmus  a pochybnosti.  Pochádzajú z Merkúra,  Mesiaca,  Marsu, 
Saturna, od nízkych pozemských duchov a vývojovo zaostalých ľudí.

Antroposofia  rozdeľuje  éterické vibrácie  vo veľmi  rozmanitej 
pôsobnosti  na  éter  –  životný  (prána),  zvukový (chemický),  svetelný, 
tepelný éter. Každý druh éteru má štyri základné vlastnosti: kinetickú, 
formujúcu,  citovú  a tvorivú.  Na  poslednú  vlastnosť  má  rozhodujúci 
vplyv  Duch Svätý,  takže práca s éterickými  energiami  ide vždy ruka 
v ruke s Božou Milosťou,  múdrosťou a Jeho požehnaním pre dobré a 
krásne použitie.

Zvierací magnetizmus je vlastnosťou krvi a nervov. Všetko, čo 
žije, má magnetické vyžarovanie a šíri éterické vibrácie. 

Sídlom  čistej  dynamickej  prasily  je  Prasvetlo.  Degradáciou 
alebo zhutnením tejto dynamickej Prasily sa vytvorilo celé stvorenie a 
hmotný  vesmír.  Elektrina  vznikla  v dôsledku  pádu  duchov,  opačnou 
rotáciou  a odmietnutím  prazákonov.  Elektrina  z pohľadu  duchovnej 
vedy je protisilou magnetizmu.  Vo vyšších dimenziách,  kde zanikajú 
všetky protiklady, magnetizmus  pohltí elektrinu.

Vplyv na orgány

Otváranie sa pozitívnym inšpiratívnym a intuitívnym pravdivým 
vibráciám  prináša  každému  človeku  energiu  magnetizmu,  radosť 
osobnú, rodinnú a tvorivú zo zdieľania harmónie a dobrej spolu vibrácie 
v dobrom kolektíve. Títo ľudia zväčša nie sú chorí a vyhýbajú sa im aj 
rôzne  chrípkové,  alebo  iné  epidémie.  Dobré  zvyky  vypestované 
v detstve im napomáhajú v celom ich živote robiť správne rozhodnutia 
v správny čas a so správnymi ľuďmi.
Pôsobenie na fyzickú dimenziu

Moderná  materiálna  veda  vníma  okolitý  fyzický  svet  ako 
kmitanie mikročastíc hmoty,  ktoré sa vlastne sústavne menia.  Zmeny 
prichádzajú  s teplotou,  so  silovým  mechanickým  pôsobením  iných 
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telies, alebo elektromagnetických polí, neustále prichádza ku drobným 
chemickým zmenám, alebo rôznym hlavne vonkajším účinkom... 

Štruktúru  atómu  dnes  poznajú  už  školáci  základných  škôl 
a vedia,  že  svet  okolo  nás  je  totálne  „deravý  a prázdny“.  Tento 
neviditeľný svet sa skladá z atómov a molekúl, pritom atóm je tvorený 
kladne nabitým jadrom a negatívne nabitými elektrónmi, ktoré obiehajú 
okolo jadra  v energetických zónach.  Elektróny sú  vzdialené od jadra 
atómu  v obrovských  vzdialenostiach.  Taktiež  svet  molekúl  /  látok 
v živej  aj  tzv.  „neživej“  prírode  podlieha  sústavným  zmenám, 
premenlivosť  je  podmienená  teplotnými  gradientmi,  chemickou 
interaktivitou, skupenstvom a nestabilnou premenlivosťou...

Zmysly človeka sú v skutočnosti klamári  a podávajú človeku 
ilúzie o ňom samom aj o jeho materiálnom okolí. Zrak, sluch a ostatné 
zmysly „reálne“  vnímajú len mimoriadne úzky výsek viditeľného / 
počuteľného, vnímateľného spektra farieb, zvukov, pachov... 

Škála premenlivosti pocitov a mysle u človeka je pravdaže ešte 
väčšia  ako  u zmyslami  vnímanej  prírody.  Eufória  citov  sa  ľahko 
vystrieda s únavou, podráždenosť s ľahostajnosťou, hnev s urazenosťou, 
radosť  s otupením...  Myseľ  netrénovaného  človeka  vykazuje  totálny 
chaos,  vodopád  neusporiadaných  útržkov  pocitov,  spomienok, 
vnímaných, osvojených, alebo fantazijných poznatkov. 

Moderné poznatky kvantovej fyziky by malo ľudstvo urýchlene 
zaviesť do praxe, pretože aj keď sú mentálne polia neviditeľné, vidíme 
ich deštruktívny účinok cestou kultivácie makročervých dier na kvalitu 
života cestou búrlivých vplyvov na počasie, havárie zariadení, výbuchy, 
tornáda, či geomorfologické zmeny. 

Nemajú  nás zaujímať len fyzikálne prejavy a vonkajšie teórie 
fungovania slnečnej sústavy, našej galaxie a vesmíru, ale predovšetkým 
výrony  deštruktívnych,  negatívnych  energií  nás  samých,  alebo 
„neviditeľné“ interaktivity z okolia a z našich vedľajších dimenzií.

Na predpovediach silných slnečných búrok vidíme, že ich tzv. 
ničivé  účinky  niekedy  „fungujú“,  ale  inokedy  skoro  vôbec  nemajú 
účinok  a tak  úplne  porušujú  fyzikálne  predpovede  odborníkov.   Ich 
„spúšťací“  efekt  –  požiare  rozvodných  trafostaníc,  by  podľa 
predkladanej  teórie  mohla  spúšťať  rezonancia  s poddimenziou  1.7  – 
strata  kultúrnosti  národa.  Negatívny  vplyv  na  prenos  informácií  zas 
prostredníctvom poddimenzie 3.6 vibrácie mentálneho chaosu národa. 

Možné sú obidva mechanizmy „pestovania červých dier“, ako 
ukazujú požiare elektrických rozvodov v Kanade a vo Švédsku v r.2015, 
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alebo  narušené  elektronické  riadiace  a komunikačné  systémy 
pozemných aj leteckých počítačových systémov. 

Pozorovania  astronautov  misií  NASA  priniesli  svedectvo 
o vyspelých, inteligentných, nehmotných bytostiach, ktorých život nie je 
viazaný  na  kyslík  a ich  pomoc  pre  správne  fungovanie   rôznych 
vesmírnych  prístrojov  a zariadení  je  možné  ovplyvniť  modlitbou 
a prosbou. Takýchto príbehov je v celej histórii letov NASA do Vesmíru 
plno a nie všetky je treba hádzať do ríše fantázie. Jedná sa predsa len o 
svedectvá   výnimočne fyzicky,  psychicky,  vôľovo, citovo aj mentálne 
vyspelých  pilotov  vojenských  stíhačiek  s tréningom  v extrémnych 
podmienkach.  Títo  ľudia  nie  sú  nejakí  magori  a znevažovanie  ich 
svedectiev len predlžuje agóniu dnešného trpiaceho ľudstva. 

Pripomeňme si dôležité pravidlo, ktoré poznáme už z Biblie – 
len bytosti pracujúce v zhode s Božím Plánom majú moc, tak ako to 
každodenne dokazoval svojim životom Pán Ježiš Kristus.. Takúto moc 
„náhodného“  sfunkčnenia  a všestrannej  pomoci  preukazovali  rôznym 
vesmírnym prístrojom a zariadeniam (aj  Hubblovmu teleskopu)  práve 
tieto láskavé vesmírne bytosti, aby napomohli poznávaniu ľudstva. 

Aj  keď  sú  vo  Vesmíre  bytosti  rôzneho  charakteru,  Božia 
ochrana  vývoja  ľudstva  svedčí  o tom,  že  ľudstvu  nehrozí  žiadna 
mimozemská  nepriateľská  civilizácia.  Naopak  sú  tu  silné,  vyspelé, 
inteligentné, láskavé archanjelské bytosti, ktoré nám chcú pomáhať, len 
sa ich pomoci musíme otvoriť a prosiť o ňu. Nazačiatku predovšetkým 
zvyšovaním  stupňa  vnútornej  dobrotivosti  a odpúšťaniu,  zlepšovaniu 
svojej  viery,  spirituality,  vzájomnou  spoluprácou  a ustanovením 
zmierlivých snáh. 

Jediným nepriateľom ľudstva je jeho ignorancia, predsudky 
a strach fyzického tela pred neznámom.  Práve tu je jeden z „tvrdých 
orechov“ dnešnej materialistickej existencie, ktorý predvídal a vyriešil 
Pán svojim odkazom: „Ak budete žiť podľa tela, zomriete, ale ak žijete 
v duchu ovládania materiálneho tela, budete žiť (par. Rim 8,12-14)...“ 

„Ak pšeničné zrno ... odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje 
svoj život, stratí ho a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si 
ho pre večný život (Jn 12,24-25). Len uvedomenie si svojej duchovnej 
duše na Ceste dáva zmysluplný život. Nie v askéze, alebo seba mučení 
tela,  ideologickom  fanatizme,  či  dogmatizme  vlastnej  konfesie,  ale 
v transformácii a kultivácii Pavlovho  Božieho chrámu v svetle Cesty k 
duchovnému Slnku. 

178

178



Pokiaľ  nevidíte  kozmickú  „logiku“  stvorenia  človeka  ako 
materiálnej  opice,  máte  samozrejme  pravdu.  V materializme  človek 
vychádza z ničoty živých buniek a končí v ničote spolu s ich zánikom. 
Opica  potrebuje  klamať  iné  opice,  silnejší  aligátor  chce  zožrať 
slabšieho, nešikovného aligátora! To je inteligencia darvinovskej opice!

Až  náčrt  človeka  na  ceste  vývoja  duchovnej  duše 
prostredníctvom  reinkarnácie  ukazuje  na  všestrannú  zmysluplnosť 
stvorenia  a zmysel  zbožnosti  ako  dôležitého  rozmeru  popri  intelekte, 
cite  a  vôli.  A ešte  lepšie  súvislosti  môžete  vnímať  na  základe 
kozmológie  Adelmy  Vayovej  ako  ceste  nesmrteľnej  duše 
k znovuobjaveniu svojej pôvodnej krásy, sily a súčinnosti so Stvorením 
a Stvoriteľom.

Keď si človek uvedomí,  že je urobený na „obraz Boží“, teda 
predovšetkým,  že  je  energetická  bytosť,  duchovne  duševná  bytosť, 
s individuálnym  silovým  biopolom,  dieťa  odrážajúce  Moc  Otca, 
uvedomí  si,  že  naozaj  nepotrebuje  nejaké  vonkajšie  materiálne 
pomôcky,  ktorými  sa  dnes  obklopuje  –  autá,  motocykle,  lietadlá, 
telefóny,  mobily,  počítače,  rádia  a televízory...  Potrebuje  hlavne 
uvedomenie si seba, vytrénovanie a využívanie vlastných super jemných 
vlastností, ktoré mal a má neustále pri sebe od veky vekov. 

Preduchovnením a prebudením sa k lepšiemu životu ľudí môže 
vzniknúť medzi Slnkom a Zemou harmonická spolupráca, ktorá je dnes 
narušovaná  nečistými  duchovnými  vplyvmi  s nízkymi  vibráciami, 
ktorým sa väčšina dnešného ľudstva otvára. Práve tieto nízke vibrácie 
umožňujú spúšťanie rôznych ničivých udalostí, prejavov a pochodov. 

Práca sa robí ako v spoločenstve rovnako veriacich, tak aj 
vo  vnútri  v Božom  Chráme,  v  srdci  človeka. Jedná  sa  o súčasnú 
interaktivitu  Mocných,  Inteligentných  vonkajších  neviditeľných  síl 
dobra, ktorých predošlé generácie nazývali Archanjelské hierarchie pod 
vládou  Krista,  spájaných  so súčinnosťou  vnútorných,  citových, 
mentálnych,  duševne  –  duchovných  síl,  ktoré  má  každý  človek 
v zárodku v sebe. 

Túto vnútornú energetickú výbavu má každý človek.  Preto aj 
Biblia upozorňuje už u prorokov na meno Kráľa Kráľov - Immanuel, 
ktoré znamená Boh s nami. Immanuel,  Boh uzdravovateľ, sprievodca, 
pomocník, spasiteľ, učiteľ, priateľ, potešiteľ.... Pastier, ktorý sa obetuje 
za svoje ovce, ochranca núdznych...
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Niektorí  ľudia  majú  výhodu,  že  začali  prácu  na  svojich 
vnútorných silách už v predošlých životoch a majú lepší morálny základ 
a mentálny tréning. Od snahy človeka však záleží,  pretože v dnešnom 
zrýchlenom období  je  možné  uskutočniť  obrovské  skoky vnútorného 
vývoja za relatívne krátky čas...

Práve  z tejto  poddimenzie  dostávame  dôležitú  štatistickú 
kritickú veličinu udávajúcu,  že na pokrok a  prevenciu pred ťažkými 
kataklizmami je potrebné opravdivé zblíženie,  vyladenie v láske, viere, 
v pravde  a vyššom  poznaní  aspoň  9000  ľudí,  slovom  deväť  tisíc 
„spravodlivých“.  Potom pre  túto  časť  Zeme  môžu  zostúpiť  ochranné 
sily dobrých, svetlých a mocných bytostí. 

Odvodíme  si,  že  posolstvo  bolo  napísané  pre  Rakúsko  – 
Uhorsko, ktoré malo ku koncu 19.storočia cca 50 mil. obyvateľov. Aj 
keď je údaj len približný, jeden spravodlivý človek  vie „zaštítiť“ päť 
tisíc  „normálnych“  občanov. Samozrejme  sa  predpokladá,  že  za 
normálnych  ľudí  sa  pokladajú  ľudia,  ktorí  nie  sú  zločinci,  grázli, 
kupliari, lichvári, gambleri, klamári,  a pokúšajú sa žiť vo svojom srdci 
aspoň základným životom dobra, etiky a / alebo viery svojej konfesie. 

Pre pomerne harmonické fungovanie počasia a prevencie pred 
katastrofami by napríklad pre Košický kraj Slovenska, ktorý má asi 195 
tis. obyvateľov (2016), malo intenzívnejšie duchovne pracovať asi 160 
ľudí  a  pre  celú  Slovenskú  republiku  sa  predpokladá  asi  1100 
„spravodlivých“ ľudí duchovne na výške. 

Toho času na Slovensku pôsobí v rámci rímsko katolíckej cirkvi 
(kňazi, diakoni, rehoľníci, rehoľníčky, biskupi...) do 6800 zasvätených 
osôb,  v  grécko  katolíckej,  vo  viacerých  evanjelických  cirkvách,  v 
pravoslávnej cirkvi  a v židovskej konfesii  asi 700 zasvätených osôb, 
spolu  asi   7500  zasvätených  osôb.  Mohli  by  sme  si  myslieť,  že 
Slovensko  je  pod  „dáždnikom“  bezproblémového  požehnania 
a duchovnej ochrany. Vysoké letné horúčavy  a miestne ničivé víchrice 
vo  Vysokých  Tatrách,  či  inde  na  Slovensku  však  zrkadlia  inú 
skutočnosť, čo by malo predstaviteľov našich cirkví viesť k zamysleniu.

Pripomeňme si vibrácie 2.dimenzie dogmatických a fanatických 
náboženstiev.  Zákony  karmy  pracujú  na  podvedomej  úrovni.  Medzi 
dnešnými jednotlivými cirkvami, a mnohými príslušnými veriacimi, je 
tak  málo  snahy  o porozumenie,  toľko  zvýrazňovania  formálnych 
rozdielov  a len  veľmi  málo  snahy  o ústretovosť  a zjednotenie 
v pravdivej  láske  =  užitočnej  nezištnej  pomoci,  viere,  pravde 
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a skutočnom  poznaní  Jediného  Boha,  ktorý  sa  volá  Láska  a obeť 
a vzájomné odpúšťanie inakosti.

Z minulých  životov  má  človek v sebe  na  úrovni  podvedomia 
vrstvy protirečení, ktoré sa musia duchovnou prácou vyplaviť, vyčistiť, 
pretransformovať.  Nejedná  sa  o dokonalosť,  ale  o sústavnú  snahu... 
Milosť  Božia  spočíva  v možnosti  Božej,  Kristovej  pomoci,  pokiaľ 
človek  o ňu  požiada,  ale  prvý  krok  a  snaženie  musia  vyjsť  z 
každodennej snahy samého človeka.

Je  dobré  uvedomiť  si,  že  kvôli  titulu  „spravodlivý  človek“ 
nemusí byť občan v nejakej konfesii, alebo v nejakom združení, pretože 
merítkom je  rýdzosť a vzťah srdca k Pánovi.   Jediným skutočným 
kritériom je  obetavosť  života  v láskavej  službe  druhým  bez  výhrad, 
ktorú  sme  videli  napríklad  u Jána  Amosa  Komenského,  u kalkatskej 
Matky Márii,  Jozefa  z  Boha,  Františka  z Assisi,  alebo  u Pátra  Pia  z 
Pietrelciny. 

Pri aplikácii Zákona Príťažlivosti na dnešné ľudstvo na základe 
pozitívneho prijatia  rôznych  filmov  o anjeloch,  o živote  Ježiša  Krista 
a učeníkov,  miliónmi ľudí po celom svete,  sú dnes ľudia stále viac 
otvorení  na  komunikáciu  s  „druhou“ stranou,  ktorá  si  však vyžaduje 
poctivú spirituálnu a morálnu prípravu a dlhodobý tréning. 

Na túto predovšetkým vnútornú prípravu a tréning nepotrebuje 
človek vonkajšieho majstra, pretože Učiteľa má každý človek vo vnútri 
v sebe. Pán, Immanuel,  Boh s nami,  je jednotiaci princíp tradície, top 
aktuálnej  modernosti,  aj  zárukou  trpezlivej,  spoľahlivej  a bezpečnej 
budúcnosti. 

Ideálne  je  pridružiť  sa  k jestvujúcemu  náboženskému 
zoskupeniu, pomôcť vytvoriť vlastnú modlitbovú / meditačnú skupinu, 
aj  keď práca  zostane  vždy individuálna.  Metodikou  je  kontemplácia 
Božieho  Slova,  častá,  strelná  modlitba  a sústavná  ranná  meditácia. 
Pravidelná,  systematická,  rytmická,  mravčia  práca  –  stačí  20  minút 
denne, spolu s 5 minútovým čítaním / kontempláciou Nového Zákona, 
prináša  už  po niekoľko týždňovej  práci  prvé  úspechy,  presvetlenie  a 
spevnenie Cesty k skutočnému životu. Spätná väzba je temer okamžitá 
vo  forme  obnoveného  dialógu  so  svoji  anjelom strážnym,  napríklad 
prostredníctvom živých, zmysluplných snov.

Dôležitým   pravidlom  je  odvaha  a  pokora  pre  vnímanie 
vnútorného pokoja, pestovanie vnútornej radosti a vďačná otvorenosť na 
pocity šťastia s reakciou okamžitého poďakovania, ktoré stále častejšie 
prichádzajú  ako  záblesky  Večnosti.  Veľký  Majster  potrebuje  pre 
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budovanie  novej  civilizácie  pracovitých  žiakov,  dobrých  bratov 
a verných služobníkov. Už vieme, že menom tejto novej civilizácie je 
Láska.

Podľa svedectva duchovných majstrov sme dnešný krásny 
svet dostali  ako výsledok spirituality predošlých generácií. Pokiaľ 
ľudstvo  nebude  na  sebe  pracovať,  odkáže  svojim potomkom temnú, 
vysušenú,  neradostnú prírodu bez kvetov,  zelene,  potokov a riek,  bez 
spevu vtákov a úchvatných lesných zátiší čistín, kríkov a stromov... 

Všetci ľudia kresťanskej orientácie milujú Vianoce, ale v zhone 
konzumu  zväčša  strácajú  rozprávkový  odkaz,  ktorý  každoročne 
prinášajú. Obraz chudobných pastierov otvorených na hlas Boží: „Sláva 
Bohu na Výsostiach a na Zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“ a vnútorná 
potreba ísť hľadať a pozdraviť Jezuliatko, ktoré sa narodilo do stajne, do 
tmy studenej jaskyne. 

Všetky tieto obrazy zostávajú vždy a stále aktuálne pre každého 
človeka, ktorý má toto vnútorné Jezuliatko objaviť v sebe a chrániť ho 
pred  vraždiacimi  vojakmi  Herodesa  (egoizmom,  chamtivosťou, 
hádavosťou,  tvrdosťou  srdca...).   Každý  človek  sa  má  zo  svojej 
slobodnej vôle otvoriť tomuto volaniu, zobudiť a ochrániť toto Vnútorné 
Božie  Dieťa,  Jezuliatko,  prinášajúce  nádej  vyššieho,  krajšieho, 
slobodného života.   Po 12 sekundách úprimnej,  dobrej  meditácie  ste 
odštartovaní  na  cestu  vesmírneho  dobrodružstva.  Na  základe  našich 
skúseností  už  po  3  mesiacoch  usilovnej,  každodennej,  hlavne  rannej 
práce sa z nádeje stáva realita, radostný, šťastný, stabilizovaný život.

Tak  ako  milióny  rokov  duchovné  bytosti,  ktoré  sú  dnes  na 
úrovni  anjelov  a archanjelov,  pripravovali  svojimi  životmi  tento  náš 
svet, tak dnešné ľudstvo pripravuje svet nasledujúcich pokolení. Desivé 
katastrofy  hurikánov,  záplav  a zemetrasení  odohrávajúce  sa  okolo 
dnešného  ľudstva,  ukazujú,  že  ľudstvo  stratilo  hlavnú  ideu  svojho 
smerovania,  ba  dokonca  sa  dá  povedať,  že  už  dnes  stavia  a šíri 
nebezpečné vibrácie krutosti pekla a ľahostajnosti k utrpeniu druhých na 
Zemi. 

Osobnosti  Galileo Galilei, Isaak Newton, Tycho de Brahe
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Či ste chorí, alebo zdraví, mali by ste spievať a hrať. 
Hudba človeka zušľachťuje a súčasne lieči. 

Ten kto nikdy nespieva, je často chorý.
Peter Danov

5.4 Poddimenzia geniálnych skladateľov a hudobníkov. 
      Milosrdní dobrodinci

Archetypy biopola

Túto  poddimenziu  charakterizuje  predovšetkým 
hudba.  Pochádzajú  z nej  čisté  duchovné  bytosti, 
nositelia  lásky  k ľuďom,  s otvorenosťou  pre 
vibrácie  dobročinnosti  a  čistej  morálky.  Vplyv 
planéty Venuša a znamenia Panny. 

Energetická analýza osobných vlastností

Hudba  sprevádza  človeka  od  začiatku  dejín  ľudstva.  Od 
počiatku bola hudba a spev chápaná ako spojivo človeka s duchovnými 
sférami.  Mala  nielen  obradný,  duchovný  rozmer,  ale  sprevádzala 
človeka ako súčasť výchovy matkou a rodinou, vyjadrenie citu či oslavy 
sviatkov a stretávania blízkych,  alebo vyjadrenia smútku pri rozlúčke. 
Hudba  bola  súčasťou  celého   života  ako   jednoduchého  poddaného, 
otroka, občana, tak  aj  náboženskej, vojenskej či mocenskej veličiny. 

Majster Danov hovorí:  Ako je pre zdravie človeka na úrovni 
fyzického tela dôležitá správna fyzická strava, tak hudba je základ 
pre duchovný život a modlitba pre nebeský život. 

Hudba  nám  ukazuje  a zjavuje  mystérium  stvorenia  a jeho 
výstavbu krásy prostredníctvom tónov, ich harmónie  a rytmu.  Keď sa 
Mozarta opýtali, ako komponuje, odpovedal: „Boh hovorí ku mne a ja 
to zapisujem.“

Dnešná  moderná  fyzika  sa  vracia  k  múdrosti  Pythagorejcov 
a iných starých duchovných majstrov,  keď svojou M- teóriou strún / 
membrán  hovorí,  že  podstata  celého  Vesmíru,  od  najmenších 
kvantových častíc,  až  po tie  najväčšie  kozmické  útvary sú vytvorené 
z hudby.  Vesmír  znie  hudbou  Stvorenia podľa  veľmi  presných 
matematických a fyzických zákonov, ktoré neznesú žiadnu odchýlku.
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Prostredníctvom  hudby  sa  človeku  zjavuje  krása  Pravdy, 
kódovanie Múdrosti stvoreného sveta a teda aj človeka, alebo súznenie 
Lásky a harmónie na všetkých úrovniach ľudského bytia. 

Kým  človek  podlieha  zákonom  karmy,  otvára  sa  vonkajšej 
hudbe  a nie  vždy  vie  rozoznať  jej  užitočnosť,  alebo  škodlivosť. 
Moderná medicína už vie, že pamäť nevykazujú len nervové bunky, 
ale  že  si  pamätajú  všetky  bunky  tela. Disharmonická, príliš  hlasná 
hudba sa zrkadlí do úrovne stresu, ktorá sa premieta do funkcie ľadvín, 
nadľadvín,  pečene,  srdca,  sluchových  orgánov,  endokrinných  žliaz, 
alebo  iných  telesných,  ale  hlavne  vitálne  energetických  štruktúr  tela 
a tak sa tvoria zárodky budúcich vážnych blokov energie a ochorení.

Čím  skôr  dieťa  pracuje  s dobrými,  jednoduchými  rytmami, 
riekankami a hudbou, tým je to preň lepšie. Podľa mojich 35 ročných 
skúseností  rodiča,  vychovávateľa,  pedagóga,  trénera  a  astrológa  je 
možné výrazne zmeniť osud každého človeka práve úzkym zapojením 
hudby do výchovy a vzdelávania dieťaťa.  Už v predošlých kapitolách 
sme  sa  zmieňovali  o tom,  ako  ťažko  sa  v dospelosti  žijú  a menia 
„saturnovské“ vlastnosti, ktoré sa častokrát prejavujú v určitej strnulosti 
vnútorných štruktúr a sklonom k oddelenosti... 

Práve  hudba  s jej  širokou  škálou  nástrojov  harmónie  a krásy 
dokáže mnohé tieto saturnovské bloky nielen odstrániť, ale aj výborne 
nahradiť a rozvíjať pozitívnymi vlastnosťami. Z panej, o ktorej som na 
základe „astrologického grafu“ predpokladal, že bude upätá, bojazlivá, 
strohá,  bezfarebne  oblečená  a všeobecne  „smutne  deprimovaná“, 
s ideálom  „ľutujte  ma“,  sa  vykľula  otvorená,  všestranne  duchovne 
vzdelaná,  nápaditá,  farebne  zaujímavá,  napriek  vyššiemu  veku 
mladistvo  pôsobiaca  dáma,.  Tajomstvo  jej  „zázračnej  premeny“  bolo 
pôsobenie  v  detskom  folklórnom  súbore  a navštevovaní  hudobnej 
umeleckej  školy.  V detstve  za  pomoci  hudby,  spevu  a tanca  pod 
vedením dobrých učiteľov dokázala transformovať negatívne energie na 
pozitívne, harmonizujúce energie.

U človeka, ktorý na sebe dlhodobo a vážne duchovne pracuje 
(stačí  pravidelne 15 minút  denne!),  sa  postupne,  alebo odrazu otvorí 
vnútorný sluch a môže začuť jemnú hudbu Prírody.  Príroda má svoju 
špeciálnu  hudbu,  premenlivú  a vždy  krásnu  pre  rôzne  príležitosti  – 
dažďa,  vetra,  vánku,  jarného slnka,  jesenných mrazíkov.  Nie vždy si 
spieva.  Niekedy  je  ticho.  V takom  období  vládne  v celej  prírode 
nevysloviteľné ticho a príroda sa chystá na novú etapu svojho vývoja. 
Jej spev aj ticho majú hlboký účinok na vnútro človeka. 
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Každý človek má vo vnútri svoju jedinečnú, nádhernú, spektrom 
svetiel drahokamov cností prežiarenú pieseň duchovnej duše. Jednotlivé 
bunky,  tkanivá,  orgány  ...  sú  približne  ladené  do  tejto  originálnej 
harmónie, melódie, rytmu a záleží na každom človeku, či sa rozhodne 
túto pieseň zobudiť a začať ju spievať. Táto vnútorná pieseň má mnoho 
tónin  a variant  a rytmov,  takže  nikdy  nie  je  tá  istá,  ale  vždy  je 
osviežujúca a plná života a radosti. 

Vaše  detské  ideály,  tie  úplne  prvé,  prvučké  ideály,  vaše  sny 
a radosti  a záblesky šťastia,  vám celý  život  ukazovali  charakter  tejto 
vnútornej  piesne,  ale dovolili  ste,  aby táto jemná,  tichá melódia  bola 
nechytená, zadupaná, nespievaná, nežitá. Tak to u mladých ľudí chodí, 
že sa nechajú strhnúť výrazovo silnejším vonkajším „hukom“ a v behu 
času sa zabúdajú zastaviť a započúvať do seba. 

Nikdy nie je neskoro začať hľadať a pátrať po tej jemnej, 
tichej melódii a rytme, avšak ako každý muzikant či spevák (alebo aj 
špičkový športovec) vie, hľadanie a udržanie muzikálnosti, kondície, si 
vyžaduje sústavné, pravidelné a  dlhodobé cvičenie. 

Pretože sme v dimenzii, kde sa nič nedáva zadarmo a jedným 
z dôležitých  poznatkov  je  správne  zachytenie  a využitie  PRAVEJ 
chvíle, ktorá sa bude opakovať možno až za 10 rokov.  O pravidlách 
týchto cvičení sme si hovorili v prvom diele a z iných uhlov pohľadov 
sa to dozviete v nasledovných kapitolách.

Takúto pieseň, alebo skôr symfóniu na oslavu Stvoriteľa, spieva 
celá  živá  príroda  počnúc  vôňou  a farbou  kvetov,  krásou  stromov, 
bzukotom hmyzu, spevom vtákov, celou environmentálnou rovnováhou 
súžitia  ekosystému.  Túto  oslavnú symfóniu   by malo  nôtiť  aj  každé 
pravé náboženstvo. Symfóniu mieru, lásky, priateľstva, vzájomnej úcty 
a pomoci  a tvorivých,  krásnych,  užitočných,  alebo  aj  humorných 
nápadov  tvoria  ako  predstavení  cirkvi,  tak  aj  jednotliví  veriaci.  Cez 
takúto „spievajúcu“ cirkev môže hovoriť Živé Slovo a prinášať soliacu 
soľ a oheň pokroku do každej oblasti života osoby, rodiny, regiónu.

V harmonicky  žitej  a  odovzdávanej  „symfónii“  náboženskej 
obce  nie  je  miesto  pre  násilie,  hnev,  či  zvrhlé  chúťky,  ktoré  už 
v zárodku  ničia  súzvuk  a pozor!!! Sú  nákazlivé.  Tvorcovia  svätých 
písiem  upozorňujú,  že  takých  chybujúcich  ľudí  treba  v súkromí 
napomenúť,  keď  to  nepomôže  prichádza  rad  na  napomenutie  „pred 
orchestrom“  veriacich.  A keď  ku  náprave  nedochádza,  prichádza 
vyhostenie, aby sa infekcia nepreniesla na iných „hráčov orchestra“. 
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Keď sa niekto z vás pokladá za veriaceho určitej náboženskej 
skupiny / cirkvi, mali by ste si položiť otázku, či ste už rozozvučali svoj 
hudobný nástroj – svoju duchovnú dušu a občas, aspoň raz denne,  si 
túto  „melódiu“  zahráte  /  zaspievate  či  pre  seba,  v rodine,  alebo  vo 
svojom  zhromaždení  prostredníctvom reproduktora  =  fyzického  tela. 
Tóny  každý  pozná:  úsmev,  podanie  pomocnej  ruky,  nezištný  dar 
napríklad vo forme modlitby,  povzbudivé slovo, pesnička, vtip, alebo 
slovo  účasti  v období  zranenia  a smútku.   A hlavne  sústavné  24 
hodinové pestovanie radosti a vďačnosti Stvoriteľovi za dar života a tela 
a viery... 

Ako  všetky dary,  ani  dar  viery nedostanete  zadarmo.  Najprv 
musíte  upokojiť  chaos  mysle  a naučiť  sa  hľadať,  prosiť  a klopať. 
Naučiť  sa  vidieť  za  všetkým  Ducha,  harmóniu  a melódiu  piesne 
Stvorenia a to už prichádza do života  úsvit  radosti.  Nemôžete  dostať 
vieru len tak. 

Nikto z vás nedostane jeden milión Eur, len tak! Viera je pritom 
dar, ktorý sa nedá zaplatiť, pretože je to vesmírny dar! Je to kľúč, za 
ktorým prichádzajú ďalšie klenoty Ducha.

Jedným z veľkých darov modernému ľudstvu 3.tisícročia sú dva 
výnimočné  spôsoby  spájajúce  hudbu,  slovo a pohyb. Paneurytmia 
a eurytmia. Oba systémy, sú zdanlivo odlišné, ale pritom sa vzájomne 
dopĺňajú.  Ich podstatou je umelecké zviditeľnenie  vesmírnych síl slova 
a tak  napomôcť  budovaniu  harmónie  jedinca,  skupiny,  alebo pôsobiť 
výchovne  a terapeuticky.  Obe  súčasne  poskytujú  vrcholný  umelecký 
zážitok tanečníkom aj divákom.

Paneurytmia  obsahuje  28  cvičení  harmonicky  prepojených 
vnútornými  zákonitosťami,  ktoré  človeka  na  fyzickej  úrovni  spájajú 
s jeho  spirituálnou  podstatou  a ktoré  súčasne  znázorňujú  súčinnosť 
mikro  a  makrokozmu.  Paneurytmia  sa  cvičí  vo vonkajšom prostredí, 
cvičenci  sú  oblečení  v  bielom.  Prostredníctvom  živej  hudby,  reči 
a pohybov človek zobúdza a necháva prúdiť harmonické, uzdravujúce, 
duchovné sily zušľachťujúce účastníkov, ale aj prírodnú oblasť, v ktorej 
sa takéto „umelecké, tanečné“ zoskupenie deje. 

Eurytmia  je  taktiež  zviditeľnenie  hudby,  reči  a pohybu,  ale 
odlišuje sa detailnejšou prepracovanosťou – prepojením na jednotlivé 
sily  písmen,  geometrických  útvarov,  planét   a vnímania  javov 
stvorenia...  Tancuje  sa  predovšetkým  v uzavretých  priestoroch  a má 
umeleckejší charakter. Umelci majú  jemné, rôznofarebné, zväčša dlhé 

186

186



kostýmy.   Eurytmia je  súčasťou  výučbového  systému  pre  pomoc 
harmonizácie  osobnosti  vo waldorfských v Európe,  alebo slobodných 
školách v USA.  Okrem umeleckého a výučbového charakteru sa robí 
taktiež liečebná eurytmia.

Paneurytmie  aj  eurytmie  sa  môže  zúčastniť ktokoľvek,  kto si 
želá zintenzívniť svoje umelecké cítenie, alebo zlepšiť svoju zdravotnú, 
duchovnú a harmonickú rovnováhu. Vyškolení cvičitelia, či učitelia sú 
dostupní temer vo všetkých krajinách sveta, základné údaje sú taktiež 
prístupné vo forme videa na sprístupnených web stránkach. 

Majster  Danov  hovorí:  Keď  človek  začne  žiť  vedomý  život 
a zobudí svoju dušu a vyladí  sa v láske ku všetkým živým bytostiam, 
môže  začuť nebeskú hudbu Prírody,  ktorá sa na vás  vyleje  ako živý 
impulz  do  celého  vášho  tela.  V tejto  hudbe  sa  ku  vám  vyjadruje 
myslenie  všetkých živých bytostí.   Život všetkých rozumných bytostí 
v Prírode  sa  vám  otvorí  rýchlosťou  väčšou  ako  rýchlosť  svetla 
a pocítite,  že  ste  sa  stali  občanom  veľkého  kráľovstva  tejto  Živej 
Prírody.

Oblasť  hudby  je  dnes  oblasťou  detailne  skúmanou,  či  je  to 
hudba starých majstrov, alebo rôznych moderných prúdov. Starí majstri 
boli ako interpreti, tak aj skladatelia a vstup hudby na svetové divadelné 
pódium prináša  veľa  dobrodružstva  poznania,  alebo aj  zberateľských 
zážitkov.  Odkedy  T.  A.  Edison  vynašiel  záznam  zvuku, 
fonograf, postupne sa rozvíjali záznamy na platne, dlhohrajúce platne, 
CD nosiče, takže je to oblasť ako hudobná, tak aj technická. Možno pre 
mnohých zberateľov klasiky aj moderny až oblasť kultová. 

Vplyv na orgány 

Moderná,  špičková muzikoterapia už netápe,  ale vie pomerne 
adresne  ovplyvňovať  hudbou  a spevom  rôzne  psychické  aj  fyzické 
poruchy  zdravia  človeka.  Muzikoterapeuti  využívajú  rôzne  hudobné 
nástroje, tóny, intervaly, rytmy,  písmená a slová... Ideálne sa u klienta 
postupuje od počúvania,  cez vlastné hranie a spievanie.  Využívajú sa 
rôzne rytmické prvky vytlieskavania rukami a nohami. 

Správny  výber  melódie  vie  veľmi  dobre  vplývať  na  biopole 
človeka, nervovo – zmyslový systém myslenia, harmónia a súzvuk vie 
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ovplyvňovať srdcovo pľúcny systém cítenia, správny rytmus prežívania 
hudby vplýva na vôľu a rozvoj metabolického a pohybového systému. 

Vplyv  hudby  je  samozrejme  komplexný,  podobne  ako  sú 
previazané  aj  všetky  systémy  tela  človeka.  Dobrý  muzikoterapeut 
dokáže  takýmto  spôsobom  upraviť  vážne  rastové,  alebo  dýchacie 
problémy detí, alebo aj všetky vekové kategórie. Dobrý účinok hudby 
spočíva v prehĺbení dýchania a v komplexnom uvoľnení tela – telesne, 
citovo, myšlienkovo, spirituálne.

Pôsobenie na fyzickú dimenziu

Pred 100 rokmi hasičom pri upozorňovaní,  aby ľudia na ulici 
uvoľnili cestu k požiaru, stačil zvonec. V tridsiatych rokoch 20.storočia 
kvôli  hluku  na  uliciach  už  zvonec  nestačil  a hasiči  začali  používať 
sirénu.  V šesťdesiatich rokoch 20.storočia už hluk v uliciach veľkých 
miest  bol  taký  silný,  že  sa  musela  používať  siréna  s intenzitou  88 
decibelov. 

Hluk tak vstúpil do života dnešného človeka, že sa stal súčasťou 
jeho  „moderného“  života.  Stačí  sa  započúvať  do  „ticha“  stien 
v domácnosti  bytu,  alebo  do  víkendového  „ticha“  na  záhrade  domu, 
alebo na balkóne bytovky. 

Príznačná  pre  tento  vek  je  oslava  Silvestra,  ktorá  svojim 
ohňostrojom a hlukom totálne naruší harmóniu prírody,  vyplaší nielen 
domáce zvieratká, ale tak vyplaší lesnú a divú zver, že sa z toho strachu 
a ľaku  nevedia  spamätať  týždne.  Opäť  jedna  z charakteristík  našej 
spoločnosti, ktorá nielen že nebuduje harmóniu, ale ju ničí.

Koniec  roka  je  určite  vhodný  na  spätnú  rekapituláciu, 
zamyslenie sa a na tiché privítanie Nového roku, napríklad symbolickou 
svetelnou  show.  Alebo  hlbším  zamyslením  sa  nad  vianočným 
stromčekom  s otázkou:  „Koľko  vnútorných  svetielok  som  rozsvietil 
v sebe, alebo svetielok nádeje, pomoci a radosti vo svojom okolí?“ Tú 
istú  otázku  vám  totiž  budú  klásť  pri  „záverečnom  účtovaní“  aj  na 
„druhej“ strane. 

Hluk na všetkých úrovniach pohltil ako postupujúci temný mrak 
„moderné“  ľudstvo. Sugestívne  filmy  a programy  televízie  vytlačujú 
vnútorný pokoj, tichú zbožnosť, pocit harmónie... a postupuje až do tých 
najzapadlejších  oblastí,  aby  tam  vniesli  nervozitu,  chaos,  chtivosť, 
neprirodzený egoizmus a nepokoj „civilizácie“. Dobrá hudba, ktorá je 
vždy pre každého človeka individuálna a premenlivo účinná v rôznych 
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obdobiach dňa aj života, vie svojim hlbokým účinkom zastaviť, alebo 
zmierniť túto negativitu.

Zvýšený  zdroj  hluku,  napríklad  hluk  štartujúcich 
a pristávajúcich  lietadiel,  spôsobuje  zvýšenú  chorobnosť  a úmrtnosť 
o 20%. Hluk vo forme vibrácií vstupuje do tela človeka nielen cez sluch, 
ale aj prostredníctvom všetkých buniek tela. Merania ukázali, že viac 
ako  60% mladých  ľudí  vo  Švédsku  má  poškodený  sluch  pre  príjem 
vyšších  frekvencií.  Majú  poruchy sluchu na  úrovni  starších  60  –  69 
ročných ľudí. 

Je  v rukách človeka,  aby sa  aspoň v domácnosti  chránil  pred 
hlukom zvukovou izoláciou od susedov, vložením podložiek pod hlučné 
spotrebiče,  alebo  uprednostňovaním  kúpy  tichších  výrobkov  pri 
rovnakom výkone. Súčasné normy Európskej únie žiadajú od výrobcov 
nielen zviditeľnenie šetrenia energie a vody, ale aj znižovanie hladiny 
hluku, ktoré má byť čitateľné na technických štítkoch spotrebičov.

Hudba  a spev  môžu  byť  hlboko  upokojujúce,  alebo 
povzbudzujúce.  Nevhodná  hudba  však  môže  znervózňovať,  alebo 
zraňovať. Výchova a vzdelávanie k vnímaniu hluku / hudby patrí k 
základným poznatkom, ktoré by si každý mladý človek mal osvojiť. 
Na taký obrovský vplyv, aký má hudba na človeka a dôležitosť v živote 
mladých, sa dnešné štátne školstvo, podľa názoru odborníkov, venuje 
nedostatočne. 

Je na rodičoch, alebo príbuzných, aby túto medzeru hudobného 
cítenia  zaplnili  vysvetlením  jej  dôležitosti  pre  vývoj  zdravej 
emocionality, uvoľnenia stresov. Možno niektoré základy hudby naučí 
škola,  ale  predovšetkým  od  rodičov  a príbuzných  záleží,  aby  sa 
počúvanie  hudby  stalo  dobrým  relaxačným  a všestranne  užitočným 
nástrojom  pre  zlepšenie  zdravia  a  kvality  života.  Práve  v domácom 
prostredí  je  možné  použiť    aj  iné  umelecké  prvky,  napríklad 
imaginatívne prežívanie hudby spojené s kreslením a maľbou. 

Táto  oblasť  hudobného  výchovného  vzdelávania 
a kultúrneho  vyžitia  je  skvelou  príležitosťou  pre  vznik  nových 
služieb  v mestách  aj  na  vidieku,  ako  alternatívy  mimoriadne 
hodnotného,  zaujímavého  programu  pre  všetky  vekové  kategórie 
obyvateľstva  pre  užitočné  a príjemné  trávenie  voľného  času.  Spolu 
s tým  môžu  vznikať  ďalšie  umelecké  aktivity  napríklad  vo  forme 
zborového spevu, hudobných skupín, dramatických krúžkov, biblického 
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čítania,  alebo  hlbšieho  vniknutia  do  psychológie,  sociológie,  či 
etnických poznatkov rôznych domácich i zahraničných kultúr...

Merania  mnohých  výskumných  laboratórií  ukázali  na 
mimoriadne škodlivý účinok predovšetkým tvrdej rockovej hudby. 
Galvanické  merania  na  povrchu  listov  rastlín  ukázali,  že  pri  dobrej 
hudbe,  predovšetkým  klasikov  Bacha,  Haydna,  Chopina,  Mozarta... 
rastliny rástli dobre, alebo sa až fyzicky „približovali“ k reproduktorom. 
Pri tvrdej rockovej alebo heavy metalovej hudbe rastliny vädli, alebo aj  
vyschýnali. 

Na zhubný účinok rockovej hudby si človek môže privyknúť, 
tak ako si zvykne na pravidelné pitie alkoholu, alebo fajčenie cigariet. 
Dr. John Diamond výskumami potvrdil, že účinok takej ničivej hudby 
môže byť ako rýchly, tak aj dlhodobý. Bol  nameraný účinok okamžitý 
– ovplyvnil  sa krvný tlak, oslabilo sa svalstvo a dlhodobo sa skracuje 
dĺžka a kvalita života účinkom nielen na endokrinné žľazy a nervovú 
sústavu, ale na všetky tkanivá.

Neznamená to, že by sa podobné koncerty, alebo diskotéky mali 
zakázať,  ale  je  dobré,  aby  deti  a mládež  boli  o týchto  vedeckých 
poznatkoch včas informované a aby si uvedomili možnosť voľby.

Nedostatočná  výchova  v rodinách  a vplyv  masmédií  v deťoch 
zanecháva  nevyriešené  osobné  psychické  a sociálne  traumy,  ktoré  sa 
v dieťati kumulujú a nepredvídateľne prejavia na problémoch správania, 
alebo  zvýšenej  chorobnosti.  Už  z predošlých  úvah  vieme,  že  každá 
disharmónia,  dnes ju všeobecne nazývame stres, má dopad na kvalitu 
poznatkov žiaka v škole  a na  fyzickú  aj  psychickú  stabilitu,  alebo aj 
pracovný výkon v dospelosti.

Dobrý  príklad  všestranného 
využitia  hudby,  ako  organickej 
súčasti  vyučovania,  som  našiel 
predovšetkým  vo  waldorfských 
školách,  ktoré  som  navštívil 
v Holandsku  a v  Česku.  Tu  tvorí 
hudba  a spev  neoddeliteľnú  súčasť 
výchovne  –  vzdelávacieho  procesu 
už od materskej škôlky. Už v útlom veku deti zažívajú prosté melodické 
a tanečné  prvky,  ktoré  umožňujú  dieťaťu  lepšie  spoznávať  svoje 
možnosti a lepšie sa prispôsobovať kolektívu. Dôležitý je taktiež prvok 
humoru  a radosti,  ktoré  každé  malé  dieťa  vie  oceniť.  Neviditeľný 
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rytmus dieťa dostáva prostredníctvom rytmického vedenia dňa, týždňa a 
celého života škôlky. 

Na základnom stupni školy dieťa začína štrikovaním obalu na 
zobcovú flautu,  ktorou všetky deti  začínajú svoju „hudobnú“ školskú 
kariéru.  Deti  sa  postupne  „prespievajú  a  prehrajú“  cez  jednotlivé 
ročníky,  sú  tvorcovia  alebo  spolutvorcovia  rôznych  hudobných 
projektov,  sústavne  vystupujú  na  pravidelných  hudobných  a iných 
umeleckých prezentáciách a tak si budujú svoju sebadôveru a nezávislý, 
originálny umelecký štýl sebavedomej, zodpovednej osobnosti. 

S vyššími  ročníkmi  žiak  nadobúda  znalosť  nôt,  vystupuje 
v speváckom  zbore  triedy,  alebo  vo  vlastnej  hudobnej  kapele. 
Samozrejme,  že  pribúdajú  aj  ďalšie  umelecké  činnosti  –  maľovanie, 
dramatizácia,  alebo  aj  remeselné  zručnosti,  šitie,  práca  s drevom,  čo 
mladému  človeku  prináša  stále  nové  výzvy ku  lepšiemu  poznávaniu 
seba aj svojho okolia.

Napriek intenzívnemu umeleckému životu dieťa musí zvládnuť 
bez kompromisu všetky ostatné potrebné vedomosti podľa všeobecných, 
štátom garantovaných vedomostných kritérií:  rodný jazyk,  prírodopis, 
zemepis, matematiku, fyziku, chémiu...  

Vráťme sa k dôležitosti umenia v makro aj mikrokozme. Hudba 
a umenie všeobecne sú súčasťou tvorivých energií,  ktoré sú božského 
pôvodu. Hudbu je možné vnímať v celej  prírode okolo nás,  v šumení 
vetra v korunách stromov, v rytme dažďových kvapiek dažďa, v šumení 
alebo vlnobití mora, v rachote hromu, alebo aj v rytme rastu listov na 
kvetinách i stromoch. Astronómovia zistili, že každé z nebeských telies 
má svoju jedinečnú vibráciu. 

Zvuky prírody sú liečivé a odporúča sa tento „liek“ užívať 
čo najčastejšie. Už len obyčajné zurčanie domácej fontánky upokojuje 
a  dobíja  energiu.  Lieky  prírody,  napríklad  prechádzka  v  parku  s 
hlbokým  dýchaním,  sú  dostupné  a hneď  na  dosah.  Pozitívny  vplyv 
dobrej  hudby  sa  ukazuje   pre  liečivé  pôsobenie  v nemocnici,  pre 
vytvorenie dobrej  pracovnej atmosféry v práci,  alebo pre ovplyvnenie 
kupujúcich v obchode. 

Pre  každého  človeka  môže  byť  hudba  veľkým  darom  pre 
každodenné použitie. Obzvlášť hudba aktívna, spievaná polohlasne pre 
seba,  ešte  lepšie  v teame,  sa  môže  stať  oporou,  zdrojom  radosti  aj 
ochrany,  napríklad  pred  vlastnými  hlúpymi  myšlienkami,  alebo 
negativitou okolia. Takto sa môžu stať kluby mladých,  ktoré by mali 
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byť obzvlášť vo veľkých mestách otvorené 24 hodín denne a 365 dní 
v roku,  úžasným magnetom hlavne pre  rôznych  mladých  ľudí.  Tu si 
„stratení a osamelí“ mladí ľudia popri športovaní (stolný tenis, squash...) 
môžu  vypočuť  dobrú  reprodukovanú,  alebo  živú  hudbu  začínajúcich 
skupín, vyskúšať si karaoke, nájsť dobré impulzy do dobrého životného 
štýlu a hlavne vyhnúť sa nebezpečenstvu drog, alkoholu, cigariet... 

Ideálne by bolo, keby takéto kluby mladých spravovala cirkev 
prepojená na skauting, aby sa podobné zariadenia nezneužili na biznis 
a bočné, egoistické ciele.

Každý človek je vytvorený z hudby, pretože jeho telo je dielom 
Stvoriteľa.  Rytmus  dýchania,  úderov  srdca,  alebo  aj  vnútorné 
biofyzikálne rytmy umožňujú, aby človek žil harmonicky zdravo, lebo 
narušením  harmónie  vznikajú  zárodky  chorôb.  Vedomé  nájdenie  a 
udržiavanie  tejto  vnútornej  aj  vonkajšej  harmónie  je  práve  jeden 
z cieľov, kvôli ktorému prichádzame do tejto dimenzie.

Výchova  dieťaťa  vekovo  primeraným  spievaným a tanečným 
prístupom umožňuje  správny vývoj  a rast  tela,  ale  aj  rozvoj  „nárazu 
vzdornej“, silnej psychiky, či dobrej imunity detí od útleho detstva. 

Naši predkovia to podvedome vedeli  a tak detstvo na vidieku 
bolo plné spevu, riekaniek a kolektívnych pohybových hier. Žili možno 
v chudobe a jednoduchosti, ale ich štýl života doslova „zvučal zdravím“. 
Dnes tieto pôvodné slovenské tradície patria ku klenotom ľudových 
zvykov  a ich renesanciou – znovu oživením, by sa opäť mohli stať 
oporou  zdravotnej  prevencie  výchovy  v škôlkach, alebo  v prvých 
ročníkoch základných škôl. 

Muzikoterapia je jedným z veľmi účinných spôsobov liečenia 
hlavne u detí a mladých ľudí, kde odborníci môžu zastaviť negatívny 
vývoj  rastu  čeľustí,  poruchy  chovania  a vývojové  poruchy,  choroby 
dýchacích ciest a hlasu, nedoslýchavosť. Podobné spektrum liečenia sa 
dosahuje  aj  u dospelých  a starších  klientov.  Vo  vyššom  veku  môže 
dobrú  psychologickú  a sociálnu  prevenciu  robiť  aj  pravidelné 
stretávanie skautskej družiny,  kde veselý spev, pískanie,  gitara, alebo 
ústna harmonika je súčasť bežného života skautských družín. 

Najhorším hlukom, ktorý každý človek sústavne vyrába, je jeho 
vlastný  vnútorný   „hluk“  myšlienok.  Starosti  z práce,  o deti, 
o starkých,  množstvo  dôležitých  aj  menej  dôležitých  myšlienok 
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sústavne „lopoce“ v mozgu a nemusí. Závisť, hnev, smútok, urazenosť... 
Už v sme spomínali energetickú štruktúru 40 : 40 : 20. 40 bodov energie 
spotrebovanej  pre  živobytie,  40  pre  regeneráciu  a 20  pre  vlastné 
použitie.  Odporúča  sa  tých  20  jednotiek  využiť  múdro  –  pre  radosť 
blížnych, seba a určite nie na budovanie vnútorného nepokoja. 

Neustále  zaneprázdnená  myseľ  je  „veverička  s horiacim 
kožuštekom  behajúca  v rozžeravenom  kolotoči,  ktorý  sa  stále  viac 
rozpaľuje  každou  ďalšou  otáčkou“  prievanu  starostí.  Zastavte  ten 
„kolotoč“!  Záleží  to  od  vás!  Môžete  začať  jednoducho  kontrolou 
dýchania   „Teraz  nadychujem,  teraz  sa  mi  preklápa  dych,  teraz 
vydychujem. Ďakujem Ti, Bože za dar  Tvojej lásky, dychu a života“. 
A takto stále dookola... „Teraz nadychujem...“

Človek musí  byť pánom mysle,  podobne ako  by mal  byť 
pánom  nad  zápalkami,  alkoholom  a ohňom. Toto  je  jeden 
z významov biblického „buďte chudobní duchom...“ /Mat 5,3/. 

Myseľ  a intelekt  je  Boží  Dar,  ktorý  používajte,  keď  je  to 
potrebné.  Namiesto  hlúpych  myšlienok  si  môžete  spievať  pesničku, 
bzučať melódiu, popiskovať si, usmievať sa vnútorným úsmevom. Aj 
keď vám ešte nejde celkom dobre spievanie, skúste pravidelne opakovať 
dobrú  afirmáciu,  slovo,  vetu,  modlitbu,  ruženec...  Môžete  použiť  aj 
najjednoduchšiu,  najkratšiu  modlitbu,  na  ktorú  si  môžete  vymyslieť 
nápev: „...Ďakujem, ďakujem, ďakujem, ó ďakujem...“

Osobnosti  Ludwig  van  Beethoven,  Johan  Sebastián  Bach,  Richard 
Wagner,  Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Beatles, Miroslav Žbirka, 
Pavol Hammel
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Umiernený človek sa prispôsobí prostrediu.
 Neumiernený človek chce sústavne  prispôsobiť svet sebe. 

Takže celý pokrok závisí od neumiernených ľudí.
George Bernard Shaw

5.5 Poddimenzia geniálnych básnikov, spisovateľov. 
Vibrácia biopola zbožnosti

Archetypy biopola

Dimenzia  umenia,  poézie,  literatúry.  Vibrácia 
zbožnosti.  Duchovné  bytosti  tejto  dimenzie 
oplývajú silou predstavivosti a slova. Vplyv Slnka 
a znamenia Strelec.

Energetická analýza osobných vlastností

Bez pravého živého umenia by život človeka bol fádny a nudný. 
Umenie  sprevádza  človeka  všade,  kam  len  pozrie,  počnúc  od 
servírovania  jedla,  módnymi  výtvormi,  hudbou,  prítomnosti  kvetov 
v interiéroch úradov, architektúrou, dizajnom spotrebičov... Krása musí 
sprevádzať človeka na každom kroku. 

Bez  rytmických  veršíkov  detských  riekaniek  si  nevieme 
predstaviť  výchovu  žiadneho  drobčeka  vo  všetkých  kultúrach  sveta. 
Dobrá pesnička častokrát vyrástla z poézie a básne  a je stálym zdrojom 
inšpirácie  hlavne  v období  dospievania,  alebo  aj  nostalgických 
spomienok dospelých.

Len  málo  ľudí  však  vie,  že  krása  je  zviditeľnená  Pravda 
z vyšších  dimenzií  a práve  táto  krása  neustále  pozýva  človeka 
k zastaveniu  sa, k  nadýchnutiu  a k  tichej  modlitbe,  alebo  modlitbe  v 
tichu.  Harmónia,  umenie  a krása  inšpirujúce  k láske,  sympatii, 
priateľstvu dávajú ľudstvu zmysel žiť.

Krása  bola  vždy  spájaná  s čistotou  a cnosťami, ktoré  sa 
v minulosti tak ospevovali a cenili, že tvorili určitý kánon spoločenskej 
prestíže váženej nielen v cirkvi, ale aj na panovníckych a šľachtických 
dvoroch.  Mnohé  tieto  ideály  sa  zachovali  v rytierskych  povestiach 
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a legendách,  alebo  v starých  ľudových  rozprávkach  a porekadlách. 
Dnešný uponáhľaný človek akosi stráca zmysel pre pravdu, pre cnosti 
a tým postupne  stráca schopnosť vnímať harmóniu a jemnosť diania. 
Nahradzujú sa kultom módnych návrhárov a trendov, ktorých pravdivá 
podstata sa stratila a topí sa v extrémoch.

Dnešný  trh  je  zavalený  obrovským  množstvom  umeleckých 
výtvorov  –  filmov,  pesničiek,  skladieb,  divadelných  hier,  poviedok 
a románov. Napriek tomu sa ľudia stále vracajú ku klasikom literárneho 
umenia, poézie a drámy Williama Shakespeara, Alighieri Danteho, Jean 
Baptiste  P.  Moliéra,  Romaina  Rollanda,  George  Orwella,  Leva 
Nikolajeviča  Tolstého,  Alexandra  Sergejeviča  Puškina,  Martina 
Kukučína,  Andreja  Sládkoviča...   Pre  žiakov  a študentov,  ale  aj 
všeobecne  pre  každého  človeka   ich  poznanie  patrí  ku  založeniu 
vlastného pokladu umeleckého videnia a vnímania.

Svedomie dnešnému človeku hovorí o povrchnosti, formálnosti, 
klišé,  úbohosti  humoru,  plytkého  main  stream  umenia  v  narastaní 
príznakov  pudovosti  a erotiky,  keď  sa  chce  zapáčiť  davu.  Pretože 
mladého človeka zväčša nikto neučil o dôležitosti vnútorných hodnôt, z 
nevedomosti  svoj  tichý  vnútorný hlas  udusí,  alebo ho  ani  nezachytí. 
Vonkajšie ego sa chce nahlas zabávať a utekať pred sebou samým. 

Alkohol zadusí všetko naozaj vývojaschopné, jemné a aj keď 
je v umeleckých kruhoch „TOP“, v skutočnosti je to zabijak inšpirácie 
a skutočného umenia. Trvá určité obdobie, u niekoho rok, u iného 20 
rokov, kedy otrávený „umelec“ pocíti potrebu zastaviť „búchanie hlavou 
proti múru“ sám, alebo ho zastaví choroba, či nejaké nešťastie, aby sa 
nadýchol, pozrel späť a upravil vnútorný kurz otvoreniu sa harmónie. 

Najčastejší  pomocník  uchovávania  krásy  a  „bdelosti“  na 
podnety umenia je príroda, kde je pečať Boha vždy a okamžite prítomná 
počas  celého  roka.  Aby táto  vznešená  väzba  fungovala,  treba  sa  jej 
otvárať, naučiť sa ju vnímať a do nej „ponárať“ čo najčastejšie. Rodičia 
a deti, tvorivá atmosféra rodiny, sú ďalšou takou pripomienkou krásna, 
z ktorej sa dnes stáva nárazník. Alebo aj otáznik, zväčša nepochopeným, 
prečo prichádzajú problémy, rozpory a rozvody a nešťastie osamoteného 
hľadania, hľadanie harmónie šťastia, ktoré pred egom uteká ako vlastný 
tieň.

Krásu a pravdu nájde človek predovšetkým v sebe,  v tichosti, 
v jednoduchosti, hľadaní a nachádzaní, a vo viere. 

Tu  je  veľká  úloha  všetkých  kresťanov  (na  Slovensku)  alebo 
všeobecne veriacich (vo svete),  aby sa  nehanbili  za  svoju vieru,  aby 
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o nej  svedčili  vo  všetkých  úlohách  otcov,  detí,  kolegov  na rôznych 
úrovniach, ktoré im prináša život. V jedálni, na plese, v kancelárii, vo 
výrobe pri stroji... Samozrejme je dôležité poznať pravidlo: „Nehádžte 
perly sviniam... ani psom...“ Človek má predovšetkým ukazovať svojim 
príkladom,  ku  ktorému  patrí  aj  radostnosť,  dobrá  nálada,  humor, 
odvaha,  odpustenie,  sebavedomie znalého a potreba zobudiť vnútorný 
dialóg so sebou a svojim anjelom strážnym. 

Pravé  svedectvo  živej  viery  pomáha  do  dnešnej  púšte 
pretechnizovaného, uponáhľaného života vnášať nové impulzy a iskry 
nádeje.  Veď  na  Slovensku  je  nás  temer  80%  veriacich!  Nech  je  to 
obyčajné  prežehnanie  sa  pred jedlom,  úsmev,  povzbudenie  dieťaťa k 
dobru, osobné zastavenie ku kratučkej modlitbe v chráme srdca, alebo 
v kostolíku...  Alebo  svedectvo  povzbudenia  a  drobná  pomoc  pre 
utrápenú kolegyňu s postihnutým dieťaťom.

Dobrý  kňaz je  umelec,  básnik,  spisovateľ,  ktorý  vo všetkých 
situáciách  života  vie  osloviť  dieťa,  devu,  mládenca,  manželský  pár, 
alebo zhromaždenie veriacich svojim stále živým a novým spôsobom. 

Medzi  svetové  klenoty  literatúry  patria  nádherné  skvosty 
inšpirovaných  spisov,  eposov,  spevov,  básní,  bájok,  rozprávok  alebo 
legiend  budhizmu,  hinduizmu,  taoizmu,  judaizmu,  islamu,  alebo  aj 
písomné odkazy svätcov Hildegardy z Bingenu,  Jána z Kríža,  Terézie 
z Avilly,  Terézie z Lisieux., či korešpondencia Pátra Pia. 

Ako  osviežujúco  pôsobia  zozbierané  príbehy  rôznych 
filozofických  systémov  jezuitu  Anthony  de  Mella.  Napríklad: 
Anglikánsky biskup si posťažoval: „Tam, kde sa objavil Ježiš Kristus, 
tam sa vždy dialo niečo revolučne nové.  Tam, kde sa objavím ja, sa 
vždy podáva čaj.“ 

Dnes je na Slovensku množstvo farností,  kde deti  miništrujú, 
hrajú pri fare stolný tenis, alebo futbal a robia skautské výlety. Kde sa 
stretávajú  rodiny,  ružencové a modlitbové spoločenstvá,  kde si  čítajú 
z Biblie, spievajú sa novšie aj staršie piesne v kapelách mladých, alebo 
v zbore. Kde sa navštevujú starí a chorí pre zdieľanie radosti. Kde sa hrá 
divadlo  a kostol, fara,  škôlka, škola  a obec  žijú  vzájomne  pulzujúcim 
životom. 

To samozrejme nerobí len farár, ale vzájomná úcta, počúvanie, 
tvorivá a modlitbová podpora, spoločný život vo vzájomnom pochopení, 
pomoci a dobrote. Samozrejmosťou je otvorenosť na podnety a dobrá, 
nezištná vôľa k radosti priateľstva a spoľahnutie na pomoc Zhora. 
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Malé dieťa vníma svet ako celok a pristupuje ku riešeniu vecí 
okolo seba vždy novo a bez zábran. Asi preto sú umelecké výtvory detí 
také úsmevné a inšpirujúce. Čo poviete na takéto perličky detí píšuce 
Bohu: „Prepáč, že som ti nepísala skvor, ale naučila som sa to iba tento 
týždeň.“ Marta5r. 
„Milý  Bože,  naozaj  si  chcel,  aby  žirafa  vyzerala  takto,  alebo  si  ju 
zbabral?“ Norika. 
„Milí bože, si naozaj neviditeľný, alebo je to lem trik?“ Lenka. 
„Milý Bože naozaj  si? Daktorí  tomu ňeverja.  Ak si,  tak račej  rýchlo 
dačo sprav.“ Henrieta 
„Milý Bože, ja som svoj slub dodržal. Kde je bicykel?“ Bohuš

Umenie  sprevádza  každého  človeka  už  od  narodenia  – 
uspávankami, rozprávkami, riekankami sa tvorí ako jeho osobnosť, tak 
aj  láskavý  vzťah  medzi  dieťatkom  a rodičmi  /  starými  rodičmi.  Je 
dôležité, hlavne na začiatku výchovy, deťom podávať dobré rozprávky, 
ktoré  odrážajú  pravdivý  obraz  Vesmíru,  obraz  dobra  a zla.  Dobro 
v naozajstnej  rozprávke  víťazí.  Dobro,  láska  a pravda  sa  obliekajú 
statočnosťou, odvahou, šikovnosťou, vtipom proti zlu, lži a hlúposti. 

Je veľmi dôležité, aby dieťa dostalo tieto archetypy muža ako 
pravého,  statočného  rytiera,  ktorý  sa  vydá  do  neznámeho  sveta,  aby 
porazil  draka.  A taktiež  aby  si  dievča  uvedomilo  archetyp  ženy  ako 
vznešenej  a čistej  panny,  nositeľky svetla,  lásky a nehy.  Takto  dieťa 
dostáva do svojho života to najdôležitejšie – poznanie Kristovej moci 
dobra, pravdy a sily harmónie krásy vo svete aj v Univerze. 

Rozprávky,  ktoré  nehovoria  o boji  dobra  proti  zlu,  alebo 
dokonca zamieňajú významy symbolov, nie sú pre malé deti vhodné. Sú 
dokonca škodlivé  ako pre  dieťa,  tak aj  pre  terapeutické či  relaxačné 
použitie pre dospelých. 

Dievčatko,  alebo  chlapčeka  mamičky  obliekajú  tiež  podľa 
určitých harmonických kritérií. Aj celá domácnosť, farebnosť kobercov 
a záclon podlieha určitému vkusu a umeleckému cíteniu, podobne ako 
usporiadanie kuchyne, alebo chlapskej dielne. Harmónia krásy a nesúlad 
častokrát  vedú  ku  rozdielnym  názorom,  žiaľ  k urážaniu,  zbytočnej 
argumentácii... Uvedomte si,  koľká je krása v rôznosti?

Najväčší a najkrajší umelecký výtvor človeka je dobre žitý život 
sám  o  sebe.  Všetci  ľudia  sú  dnes  volaní  ku  svätosti.  Rovnako 
moslimovia,  budhisti,  židia,  kresťania,  hinduisti,  taoisti...  všetky 
konfesie,  aj  tá  najväčšia  skupina  ateisti.  Svätí ľudia  sú  tí,  ktorí  sa 
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pokúšajú  žiť  vo svetle,  pomoci, službe  a v  radosti.  Na  rozdiel  od 
svetských ľudí, ktorých ideálom je vlastniť a manipulovať druhými.

Z karmických  horoskopov  som  neraz  vyčítal,  že  mnohí  tzv. 
ateisti  boli  v minulých  životoch  horliví  kresťania,  častokrát 
náboženskí  funkcionári.  Ale  pre  mnohé  krutosti,  vojny,  formalizmus, 
nezrozumiteľnosť, povrchnosť, alebo krivdy zanevreli na náboženstvo 
a vracajú sa do tejto dimenzie ako ateisti, alebo tzv. vlažní. Nevadí, keď 
si zvolili život priemernosti, nudu, strach.... Príde vytriezvenie. Keď nie 
v tomto živote, možno v ďalšom. Boh na nikoho nezanevrel, stále čaká 
a otvára  svoju  náruč.  Doporučujem  však  prestať  živiť  v sebe  a 
„vyrábať“ okolo seba krutosť a hrubosť, lebo všetko sa vám vráti.

Mnohí z nás opakujú nezvládnuté „ročníky“ z minulých životov 
v novom tele a sú ľahko infikovateľný negativizmom a pasivitou. Musia 
si však uvedomiť, že oni sú tí, ktorí sa majú zobudiť, pýtať na cestu,  
hľadať pravdu a klopať na správne dvere harmónie a šťastia. Toto nikto 
za nich urobiť nemôže. 

Času je dosť. Duchovná duša je nesmrteľná. A tu na Zemi ste 
v jednej z najlepších, najostrejších duchovných škôl vo Vesmíre. Tu sa 
neprepadá  (zatiaľ).  Keď máte  fyzické  telo  a čítate  tento text,  tak  ste 
žiakom tejto zemskej školy a pri uvedomení vašej situácie sa vám práve 
započítal pozitívny bod poznania súvislostí do archívu vášho srdiečka.

Vplyv na orgány

Umenie  je  dnes  pre  ľudí  stále  dostupnejšie.  Obrazy skvelých 
majstrov si človek môže dnes vo forme reprodukcií dať podľa vkusu do 
interiéru svojho bytu a nechať na seba liečivo pôsobiť madony Rafaela 
Santiho, alebo Leonarda da Vinciho.  Taktiež si  môže každý vypočuť 
hudbu napríklad z CD,  alebo Internetu.  Tlačidlom,  kliknutím zapnete 
koncert Vivaldiho, Händla, Haydna alebo Mozarta a môžete zrelaxovať 
po nepokojnom dni.  Kto nemá chuť čítať, môže počúvať nahovorené 
knihy.  Rozhlasové aj  satelitné kanály sústavne vysielajú rôzne druhy 
hudobných štýlov, stačí si len vybrať. 

Pri obrovskej ponuke je tu však aj zvýšená potreba vzdelávania 
sa a citlivejšie počúvanie svojho vnútra, aby si človek niektorým tzv. 
umením  viac  nepoškodil,  ako  pomohol.  Predovšetkým  sa  odporúča 
začať  robiť  nejaké  umenie  aktívne.  Skúsiť  napísať  nejaký  veršík 
inšpirovaný  knihou,  napísať  nejaký  blog,  prihlásiť  sa  do  nejakej 
diskusnej skupiny na internete. Aj fotografovanie je dobrá zábava.
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Na začiatok si  zobrať  dobrý  preklad niektorej  divadelnej  hry 
a vytešovať sa z dobrých, zaujímavých dialógov, či iskrivého humoru.

Pôsobenie na fyzickú dimenziu

Dnešný moderný človek  je vedený v bežných štátnych školách 
predovšetkým  k rozumovým  poznatkom  IQ,  k  encyklopedickému 
vzdelávaniu.  Môžeme  povedať,  že  je  „ľavo  mozgovo“  životne 
orientovaný. Vzdelanie, ba celá spoločnosť sa orientuje na vedomosti, 
kategórie,  definície,  databázy,  analytické  informácie  –  všeobecne  na 
prírodovedecké, ekonomické a technické odbory spoločnosti. Prax však 
ukazuje,  že  čisto  rozumoví  ľudia  v reálnom  živote  málokedy 
plnohodnotne uspejú.  

Na  dobrý  úspech  v živote  nie  sú  dôležité  len  vedomostné 
poznatky IQ, ale aj tzv.  emocionálna inteligencia EQ, alebo aj ďalšie 
inteligencie – napríklad sociálna, hudobná, pohybová... Celostný človek 
má  žiť  taktiež  tvorivou  pravou  mozgovou  hemisférou,  ktorá  žije 
predovšetkým  syntézou,  citovým,  umeleckým,  obrazným  vnímaním, 
dôležitým  napríklad  aj  kvôli  schopnosti  všestrannej  komunikácie 
a vciťovaniu sa do rôznych situácií. 

V našich knihách sme viac krát poukazovali na potrebu spájať 
presnosť  vedy  s krásou  umenia  a intuíciou  náboženstva.  Veda  dnes 
nemá problém spájať sa s umením – dizajnom, pretože ten je súčasťou 
každého  vyrábaného  a predávaného  zbožia.  Tvar,  názov,  farba, 
reklamná  kampaň  sú  predmetom  dlhých  a odborných  diskusií,  aby 
výrobok  oslovil,  aby  „išiel“,  aby  sa  predával  a bol  lepší  ako 
konkurenčný.  Hlavne odborníci dizajnu a reklamy vedia, aký dôležitý 
je originálny,  vtipný nápad, ktorý najlepšie prichádza prostredníctvom 
inšpirácie  a intuície,  čo  sú  prvky  náboženského  zamerania,  avšak 
uplatnené akosi  mimo svoje dôležité uplatnenie – pre dobro a službu 
druhým bez podmienok. 

V skutočnosti  ako  technika,  tak  aj  umenie  a náboženstvo  si 
nemôžu  odporovať,  pretože  všade  by sa  malo  pracovať  s tvorením a 
službou druhým ľuďom. Problém púhej techniky, alebo čistého umenia 
bez  hlbšieho  náboženského  videnia  je,  že  stráca  z pohľadu  dobro 
človeka,  pomoc  a službu  dlhodobému  pokroku  ľudstva.  Jednoducho 
stráca význam cnosti   dobra a rozlišovanie zla a dominantný sa stáva 
chladný zisk a žravá, všetko ničiaca expanzia, ktorá nakoniec zničí aj 
pôvodcu. 
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        Konkurencia dnes prestáva byť  priateľom „oným“ z vedľajšej 
ulice,  ale  úhlavným  nepriateľom,  ktorých  treba  zničiť,  zlikvidovať, 
kúpiť. A to je zle.  Na prírode vidíme, že stromy, kríky, hmyz, vtáky, 
zvieratá, obloha, vzduch, slnko a voda navzájom kooperujú. Prečo by sa 
mali navzájom ničiť? Vytvárajú vzájomne doplňujúcu sa harmonizujúcu 
reťaz života v opakujúcej sa transformácii.

Ničivé  technické  vynálezy  účinnejších  zbraní,  priebojnosti 
streliva  zbraní,  alebo  originality  umenia,  ktoré  má  predovšetkým 
šokovať a nie viesť ku zlepšovaniu kultúry ľudstva, je vstup do šírenia 
beznádejnosti stagnácie, sociálneho úpadku  a výsmechu pekla. 

Čistá veda, ktorá je úzko prepojená s obchodom, neurobila svet 
lepším.  A podobne  aj  tzv.  experimentálne  umenia  vznikajúce 
z krízových období neodovzdávajú okoliu často nič viac, len posolstvo 
chaosu  a disharmónie,  ktoré  pripomínajú  Andersenovu  rozprávku  o 
„kráľových nových šatách“.

Opäť si pripomenieme posolstvo prvého dielu, keď sa určitou 
zjednotenou  energetickou  vlnou  tisícov  ľudí  strunovou  rezonanciou 
„otvorí“  mikročervou  dierou  niektorá  z prvých   dvadsiatich 
poddimenzií, iniciuje sa napríklad vietor o sile hurikánu a šíri nešťastie 
a spúšť tisíckam ľudí.  Posolstvo Pána pred 2000 rokmi predvídalo 
energetický vzostup ľudských bytostí a upozorňovalo na potrebu žitia 
vibráciami dobra, tvorivej lásky bez podmienok, kráse pravdy,  radosti 
zo života, zdieľania bremien, odpúšťania, vzájomnej pomoci, obete... 

Technika aj umenie by sa mali stať nástrojmi tohto smerovania 
ku kráse, láske, pravde, spravodlivosti, cnostiam. Predchodca Pána Ján 
Krstiteľ  hovorí  všetkým,  ktorí  prichádzajú  ku  vodám  rieky  Jordán: 
„Zmeňte svoje zmýšľanie...“. Zrušte ľahostajnosť, otvorte sa príchodu 
nového veku, aby ste si neubližovali, ale stavali!

Mnohí  umelci  volajú  po  slobode  vyjadrovania  sa,  čo  je 
samozrejmou základnou podmienkou pre vyjadrenie osobnej originality 
duchovnej  duše.  Keď  však  títo  tzv.  umelci  nemajú  najmenší  šajn 
o harmónii  Vesmíru,  účinku farieb a  geometrie,  o vnútornej  štruktúre 
bytosti človeka, o jemnej pavučine duše a tela, o nádhernej skrytej kráse 
prírody, potrebujú naozaj presadiť sa šokovaním. 

Podobne  ako  niektorí  „vedci“  aj  lekári  v minulosti  namiesto 
odstránenia  príčiny  choroby  nasadzovali  univerzálne  liečenie 
elektrickými  šokmi,  lebo  ich  veda  tvrdila,  že  „elektrina  je  podstata 
všetkého a tak všetko aj  vylieči“.   Tak ako títo lekári  zanechávali  za 
sebou zničené, nešťastné ľudské obete, podobne aj mnohé tzv. moderné 
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umenie  nemá  s pretvárajúcim,  oslobodzujúcim  a povznášajúcim 
umením nič spoločné.

Módne obliekanie žien, strih a farebná zladenosť šiat, topánok, 
kabelky.  Farba,  úprava  a strih  vlasov,  líčenie,  úprava  nechtov,  rias  a 
obočia...  je  umenie,  ktoré  sa  stáva  z minútovej  nutnosti  dlhodobým 
snažením  sprevádzaným  samo  mučiacimi  výkonmi  pred  plesom,  či 
návštevou divadla. 

Prečo?  Kvôli  kráse.  Kráse  ktorá  osloví  svojou  originalitou  a 
jedinečnosťou. Muži, buďme vďační ženám, že do našich životov stále 
vnášajú rozmer krásy, nápaditosti a harmónie. Alebo aj vtipu a novosti?

Aký je v každej rodine dôležitý rozhovor medzi partnermi a aké 
je  umenie,  aby  tento  rozhovor  bol  milý,  úsmevný,  pravdivý, 
povzbudivý... Nie je to všetko umenie slova a súčasne aj krása a milota 
duše partnera / partnerky? 

Aj keď to občas v rodine zahrmí, aké dôležité je umenie nájsť 
v sebe  sebakritiku,  pokoru  a správne  slová  pre  ospravedlnenie,  alebo 
odpustenie.  A  aké  je  to  všetko  jednoduché  pre  veriacich  ľudí,  ktorí 
pravidelne  čítajú  Bibliu  a tak  sa  nechajú  stále  presvetľovať  vplyvom 
vyšších duchovných bytostí, takže sa nevedia uraziť (nadlho) a vnímajú 
celkovú dočasnosť.

Mnohí ľudia poznajú francúzsky príbeh muža,  ktorý sadil  pri 
pasení stáda oviec stromy, duby. Ostrou palicou vyhĺbil jamku a každý 
deň zasadil  100 žaluďov. Robil to niekoľko desaťročí  a do rozsiahlej 
hornatej  polopúšte  sa  vrátila  zeleň,  vtáky,  zurčiace  potoky... 
Jednoduchý  zelený  život,  plný  krásneho  ornamentu  pracovitého 
života.  Nepotreboval  nijaké  ocenenia,  posudky,  kritikov,  alebo 
odporcov. Robil to pre radosť a svoju spokojnosť.  Dnes je mnoho 
takých ľudí. 

Každý  človek  je  takýto  pastier.  Stačí,  aby  si   povedal   „Ja 
chcem“. Potrebuje si vybrať oblasť pre „sadenie“, častokrát to môže byť 
vnútorná oblasť pre sadenie dobra vľúdnosti do seba a blízkeho okolia. 
Žiť  plnohodnotný,  krásny,  tvorivý  život  plný  radostných  stretnutí, 
pestovania krásna v drobnostiach, hľadania svojich tvorivých pokusov, 
postupného  spájania  sa  v zbožnosti  v rodine,  alebo  s priateľmi,  či 
cudzími inak veriacimi v odlišných chrámoch odlišných kultúr. 

Život je príliš krátky na nenávisť a nepriateľstvo.
Osobnosti Sofokles, Platón, Dante Alighieri, Moliére, E.M. Remarque, 
J.D.  Salinger,  F.  Kafka,  V.  Hugo,  G.B.  Shaw,  P.  Országh  – 
Hviezdoslav, D. Defoe, J. Vrchlický, V. Nezval, M. Šolochov, K. Čapek
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„Tvorivé sily prírody pracujú z Nekonečna,
 takže v tom,  čo vzniká, možno objaviť

 oveľa viac, ako sa do toho vložilo.“            
Rudolf Steiner

5.6 Poddimenzia geniálnych maliarov, sochárov, 
technikov

Archetypy biopola    

Poddimenzia  géniov  v umení.  Vibrácie  biopolí 
maliarstva,  sochárstva,  umelecky  –  technických 
talentov. Planéta Jupiter a znamenie Ryby.

Energetická analýza osobných vlastností

O výchove  ku  kráse,   k pociťovaniu  a  prežívaniu 
umenia  sme  už  hovorili  v predošlých  kapitolách.  Bez  umenia,  ktoré 
v najjednoduchšej forme vnímame prostredníctvom tvaru, vône a farieb 
kvetov,  rozmanitosti  stromov,  krajiny,  jazier,  mora,  svitania  a západu 
slnka,  krásy  človeka,  žien  a detí,  by  život  bol  suchý  a vyprahnutý. 
Dnešné  umenie  sa  však  stalo  umením  mena,  bez  obsahu  a bez 
výpovede. 

   Dnes sa predáva nie krása  sama, napríklad obrazy, plastiky, 
reliéfy, ale predáva „meno, ktoré si umelec získal. usporiadaním výstav 
v známych  galériách  v  zahraničí,  rozhovormi  zverejnenými 
v uznávaných  časopisoch,  angažovaním  sa  v určitých  agentúrach. 
Pritom  sme  si  už  viackrát  hovorili,  že  každý  človek  ako  jedinečný 
originál  vníma  zväčša  úplne  odlišne,  odlišne  vnemy  reprodukuje 
a odlišne  samozrejme  aj  tvorí.  Dnes  aj  v  tejto  oblasti  je  veľmi  veľa 
neúprimnosti a pretvárky. 

Umenie by malo prehovoriť ku každému človeku osobitne, tak 
ako vie osobitne vnímať obľúbené jedlo, alebo obľúbenú vôňu. Umenie 
by  malo  život  robiť  krajším,  povznášať  ho  nad  priemernosť, 
dodávať  vzlet,  silu,  optimizmus,  východiská,  alebo  aj  otázniky  a 
protirečenia oblečené do šiat harmónie výrazu. Všetky tieto vlastnosti 
by mal umelec mať, lebo môže odovzdávať len osvojené. 
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Také veľké krajiny, ako je USA, Rusko, Francúzsko, Nemecko 
alebo India si môžu dovoliť nepripravovať špeciálne talenty jednoducho 
pre štatisticky dostatočne veľký počet umelcov géniov. 

Avšak  pre  takú  malú  krajinu,  ako  je  Slovensko,  je  veľmi 
dôležité mať kvalitné predškolské zariadenia a školy,  kde podchytenie 
akéhokoľvek talentu umelca, športovca, vedca je veľmi dôležité. Pritom 
dobré  umenie  prichádza  nielen  zvládnutím  techník,  pomôcok, 
materiálov,  ale  predovšetkým  prípravou  a  inšpiráciou.  Duchom 
vpečateným do hmotnej formy, farby, tvaru, súzvuku, či opozície...

Len  zbožní  majstri  otvorení  inšpirácii  tvoria  veľké,  odvážne 
diela.  Majster  svoju  zbožnosť,  pokoru  voči  Vesmíru,  nemusel 
a nepotrebuje  ani  dnes  prejavovať  navonok,  má  ju  zažitú  vo  svojom 
vnútri. Je to zbožná úcta ku kráse, pravde, mystériu ticha tvorivých síl 
Ducha Svätého. Len takto je  schopný uchopiť odvážny motív, krehkú 
jemnosť detailu,  intuitívneho využitia tvarov,  originalitu farieb,  alebo 
geniálnej jednoduchosti skratky. 

Len málo  ľudí  bolo schopných navrhnúť,  nakresliť,  pripraviť 
a vyrobiť také úplne nové geniálne technické výtvory  za taký krátky čas 
ako Nikola Tesla. Bez jeho technickej invencie v oblasti návrhu, výroby 
a rozvodov  elektriny  by  sme  dnes  nežili  na  takej  technickej 
a civilizačnej úrovni. Jediný tvorivý človek a  aké dielo!

Vo  východných tradíciách  Japonska  je  duchovná  príprava  na 
umelecký  výtvor  prepracovanejšia,  pretože  pred  strihom  výsledného 
tvaru  bonsaja,  vytvorením  kaligrafického  dielka,  alebo  odlievaním 
zvonu  dobrý  majster  vždy  vchádzal  do  dlhšej  prípravy  tichom. 
V tichej  oddanosti  a zodpovednosti  k budúcemu  dielu  sa  niekedy  na 
mesiace majster umelec stiahol mimo spoločnosť, modlil sa, držal pôst, 
nechal  na  seba  pôsobiť  harmóniu  Univerza,  silu  miesta,  invenciu 
zámeru. 

Práve  do  tohto  ticha  môžu  prísť  správne,  iskrivé,  jedinečné 
impulzy  riešenia,  alebo  aj  upozornenia  na  ostrahu  pred  určitými 
skratkami a krízami uskutočňovania. Spolu s oslovením Pôvodcu diania 
a skrytých  tvorivých  síl  prichádza  aj  také  dôležité  a vôbec  nie 
samozrejmé požehnanie pre danú činnosť. Samozrejmosťou ale má byť 
špičkové  zvládnutie  odborných,  materiálových,  technologických, 
nástrojových poznatkov a dlhodobo pestovanej zručnosti. 

Výstižné japonské príslovie hovorí, že polovica cesty je na 95%. 
Mnohé  umelecké  diela  prichádzali  ako  spontánna  inšpirácia, 

ktorá vytryskla ako číri prameň čistej duše schopnej zachytiť v správny 
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čas  správnu  myšlienku  a obraz  idei.  Takto  vznikli  majstrovské  diela 
obrazov,  sôch,  hudobných  diel,  básní,  pesničiek,  alebo  aj  karikatúr 
a vtipov, ktoré sú také dôležité pre prejasnenie ťažkých osobných, alebo 
dejinných udalostí  osôb,  skupín a  národov.  Dobré umenie,  ani  dobrý 
vtip  nesmie  nikdy urážať alebo sa  vysmievať!  Smiať  sa  je  dovolené 
nanajvýš zo seba samého.

V útlom  detstve  sa rodí  odvaha  k novosti,  samostatnosť 
 myslenia,  tvoria  sa  zárodky  morálnych  hodnôt,  tvorivých  činov, 
schopnosti  interaktivity  a komunikácie...  Všetky  tieto  vlastnosti 
a mnoho  ďalších  sa  môžu  alebo  podporiť,  alebo  „spáliť“  zlým 
prístupom  rodičov,  ignoranciou  vychovávateľov,  alebo  pedagógov. 
Preto je veľmi dôležitá otvorenosť rodičov na prijatie umenia do svojho 
života, dobrá materská a základná škola, pretože pokiaľ sa tieto jemné 
korienky tvorivých inšpirácií nevytvoria, vo vyššom veku a v dospelosti 
sa tieto omeškania len ťažko doháňajú. 

Dobrá výchovná príprava k umeniu  všetkých detí  má  začínať 
v rodine a v predškolských zariadeniach. Ideálne je odstaviť televíziu, 
pretože pripravuje deti o samostatnosť, prirodzenú fantáziu a originalitu. 
Častými  hrami  s hračkami  z prirodzených  materiálov,  predovšetkým 
z dreva rôznych tvarov nanajvýš povrchovo upravených včelím voskom. 
Hračkami  z pálenej  hliny,  vlny,  bavlny,  rôzne  veľkými  šiškami 
ihličnanov, alebo klátikmi a okruhliakmi... si dieťa zlepšuje svoju jemnú 
motoriku rúk a cvičí fantáziu. Čím menej hračiek z plastov, tým lepšie. 

Dokonalé plastové hračky deti rýchlo omrzia a kazia ich zmysel 
pre uplatnenie fantázie, aj keď babičky, rodina a susedia určite majú iný 
názor, malé deti samé majú svoje presvedčovacie metódy a je dobré sa 
od nich nechať poučiť.

Dobré  vychovávateľky   v škôlke  majú  pravidelne  pracovať 
s detskými pesničkami, riekankami, pohybovými detskými hrami, ktoré 
sú známe napríklad z nášho ľudového folklóru. Alebo za pomoci detí 
vytvárať každý deň nové a sviežo prekvapivé hry, ktoré si deti vymyslia 
a dotvárajú samé. 

Využívajúc rozmanitosť, vtip, nápaditosť, napodobovanie sveta 
dospelých  kolektív detí vie vymyslieť z jednoduchých vecí hry, ktoré sa 
s nadšením  a zápalom  s drobnými  úpravami  opakujú  vždy  znova 
a znova. Zopár stolčekov, dosiek, deky,  kusy látky,  kúsky papiera raz 
vytvoria  zaujímavé  obchodné  miesto,  inokedy  parník,  vlak,  alebo 
lietadlo, alebo scénu z rozprávky. 
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Malé  dieťa  potrebuje  „vybiť“  svoju  energiu  naháňačkami 
a usmerneným pohybovým šantením, ideálne na čerstvom vzduchu. Pri 
tancoch a pohybových hrách je dôležité, aby dieťa pohybovalo nohami 
aj  rukami.  Možno  na  začiatku  nemá  o tanec,  alebo  pohybové  hry 
záujem,  ktorý  však  treba  postupne   prebúdzať,  ihravo,  jemne,  bez 
nátlaku. Má ísť do hry len zo svojho popudu. Motiváciou pre pohyb 
rôzneho charakteru môžu byť zvieracie rozprávky, básničky, primeraný 
rytmus  alebo  hudobné  nástroje  typu  xylofón  či  triangel,  zaujímavé 
zábavné obrazy.

Dôležitá je pravidelná kresliaca a maliarska činnosť,  najlepšie 
farebnými kriedami, alebo hrubšími olejovými pastelkami. Je dôležité, 
aby  pastelky  zniesli  určitý  tlak  neskúsenej  rúčky  dieťaťa,  preto  sú 
nevhodné rôzne tenké tvary farbičiek, alebo fixov, na ktorých sa lámu 
hroty,  alebo  ktoré  svojou  „surovou“  kresbou  narúšajú  potrebu 
jemnejšieho  vyjadrovania  sa  nežnej  dušičky  dieťatka.  Táto  jemnosť 
spolupráce  duše  a fyzického  tela  sa  podporuje  aj  prácou s vodovými 
farbami  so  štetcom,  alebo  priamo  prštekami  a  dlaňou.  Pritom  je 
predovšetkým dôležitý zážitok z prelínania rôznych farieb. Menej  alebo 
temer  žiadna dôležitosť sa neprikladá tvaru   zdieľanej  informácie.  Za 
každou umeleckou aktivitou má prebehnúť zastavenie,  spätný pohľad 
a vlastné zhodnotenie.

Je  dôležité  netlačiť  deti  do  svojich  „dospeláckych“ 
vyjadrovacích foriem, domčekov, áut, anatomického členenia človeka, 
alebo  zvieratiek...  To  všetko  príde  samé  neskôr  s vyšším  stupňom 
vnímania  a zvládnutím  zručností...  Podobne  zvládajú  deti  aj  svoje 
tančeky,  ktoré  sú  a majú  byť  jedinečné  a primerané  melódii,  ideálne 
detským pesničkám a jednoduchým melódiám.

Keď  chcete,  aby dieťa  nežilo  v navyknutých  „koľajniciach“, 
zásadne  by  nemalo  pracovať  s tzv.  vymaľovačkami,  kde  sú  vopred 
nakreslené  obrázky.  Dieťa  má  kresliť  zo  svojej  fantázie  a zo  svojho 
videnia sveta. Ich jedinečné výtvory prinášajú spontánnu radosť dieťaťu 
aj  rodičom.  Ideálne  je,  vytvoriť  dieťaťu  dostatok  priestoru,  pre 
realizáciu  svojej  kreativity,  napríklad  bielym  baliacim  papierom  na 
steny alebo podlahu. Ako náhle sa dieťa postaví, potrebuje živiť svoju 
kreativitu, uplatňovať svoju fantáziu, ktorá je taká dôležitá počas celého 
života vo všetkých prejavoch bytia. 

Ako učiteľ na druhom stupni základnej školy, keď som chcel pri 
zastupovaní na voľných hodinách od detí tvorivý prejav, zväčša chlapci 
kreslili  len autá, respektíve jeden svoj vysnený model  auta. Nanajvýš 
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zmenili  jeho farby.  Dievčatá zasa kreslili  princezné...  Vplyvom zlého 
pôsobenia rodičov deti vo svojej fantázii „zamrzli“... 

Dieťa  by  malo  už  v útlom  veku  pracovať  s modelovaním, 
ideálne  s  farebnými  včelími  voskami,  plastelínou,  alebo  špeciálnu 
modelovacou hmotou, ktorá nesmie škodiť zdraviu dieťaťa, pretože deti 
často  dávajú  rúčky  do  úst.  Dnešné  modelovacie  hmoty  v sebe  majú 
chemické  prísady,  ktoré  môžu  citlivý  organizmus  dieťaťa  negatívne 
poznačiť.  Pre  deti  je  práca  s farebnými  včelími  voskami  ideálnou 
modelovacou hmotou. Najprv ju musí v rúčke zohriať a zmäkčiť, takže 
je nútené trochu sa zamyslieť a naplánovať, čo chce robiť. Súčasne to 
kladie  zvýšený  nárok  na  precíznosť  prštekov,  čo  ho  učí  trpezlivosti 
a presnosti. O tom samozrejme učiteľka, alebo rodičia nehovoria, je to 
„vedľajší“ proces radosti z tvorivej hry.

Múdri  rodičia  otvorení  umeniu  vždy  stoja  pevne  v reálnom, 
praktickom svete, o ktorom dieťa nepotrebuje ešte vedieť, ale na príklade 
rodičov vidí, že sú tu určité dôležité „pravidlá hry“ veľkého sveta, ktoré si 
postupne  bude  osvojovať.  Dôležitá  úloha  bezpečného,  útulného 
a harmonického domova dieťa ukotvuje, až do obdobia, kedy sa výraznejšie 
začína prejavovať intelekt okolo 6.roku. Hravé a umelecky prežité detstvo 
robí dieťa veľmi dobre pripraveným pre výstavbu silnej osobnosti, na ktorú 
je možné pridávať nové intelektuálne poznatky a zručnosti.

Vplyv na orgány

Sústavné pestovanie umenia a spirituality má hlboký, všestranne 
harmonizačný  účinok  nielen  na  nervovú  sústavu  a vylaďovanie 
fyzického  tela,  ale  aj  na  všetky  ostatné  telá  –  vitálne,  emocionálne, 
mentálne a duchovné. Umenie patrí k základnej výžive vyšších jemných 
tiel a duchovnej duše. 

Dnešní profesionálni umelci častokrát volia životný štýl, ktorým 
si  ubližujú.  Napodobňujú  extrémne  správanie  umeleckých  autorít 
minulých storočí,  ale mali  by sa  orientovať predovšetkým na vlastnú 
originalitu. Pri skutočnom umení žiadne „budiče“ typu alkohol, drogy 
a cigarety nemajú čo robiť. Je to podobné, ako vyjsť si na lov motýľov 
s tankom.  Akékoľvek  aj  malé  množstvo  alkoholu  absolútne  ničí 
inšpiráciu a likviduje jemne hmotné vnútorné energetické tkanivá. 

Pôsobenie na fyzickú dimenziu
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Všetci  ľudia  sa  chcú  obklopovať  krásou,  ako  vidíme  na 
popularite a hodnotných cenách každoročne konaných prehliadok MISS, 
alebo rôznych veľtrhoch snúbiacich techniku s dizajnom výrobkov. Len 
málo ľudí  sa vie dotýkať skutočnej  krásy,  ktorá je vždy sprevádzaná 
čistotou srdca a určitými mystériami, ktoré obklopujú stredoveké obrazy 
A.  Botticelliho,  M.  M.  Caravaggia,  Tiziana,  majstrovské  sochy 
Praxitela,  Feidia,  B.  Michelangela,  význačné  stavby  svetového 
staviteľstva D. Bramanta, Ch. Wrena, či A. Gaudího, alebo aj výrobcu 
huslí majstra Stradivariho. 

Mnohí rodičia premietajú svoje nenaplnené ambície do svojich 
detí,  ktoré  pritom vôbec  nemajú  ani  talent,  ani  vôľu,  aby sa  v danej 
oblasti rozvíjali.  Tu by mala zohrať svoju rolu poradenská astrológia, 
pedagogická  psychológia,  ktoré  umožnia  rodičom  ušetriť  obrovské 
peniaze, námahu a sklamania. 

Zo zlého lekára sa dieťa môže stať skvelým architektom, alebo 
pilotom, alebo sústružníkom, či stolárom. Nepočúvaním túžob dieťaťa 
po sebauplatnení vznikajú nešťastné rodiny, nenaplnené vnútorné túžby 
detí,  zlá spoločnosť, kde skoro každý človek je na nesprávnom mieste. 
Bez lásky k medicíne lekár nechce a nevie liečiť, podobne ako kuchár 
bez lásky k vareniu nemôže uvariť dobré jedlo. 

Z financií obce, mesta, kultúrnych fondov štátu sa môžu cielene 
podporovať deti s prirodzeným talentom pre rozvoj svojho jedinečného, 
skvelého Božieho daru. Takéto deti sa častokrát rodia do chudobných 
pomerov a keďže nemáme dobrých učiteľov (je to problém celosvetový, 
nielen Slovenska), len málokedy  sa talentované dieťa včas rozpozná a 
dostane  k rozvinutiu  svojho  jedinečného talentu.  Týka  sa  to  rovnako 
talentu umeleckého, vedeckého, športového, či iného. 

Učiteľa  nemôže  robiť  hocikto.  Pretože  učiteľ  nie  je 
zamestnanie,  ale  povolanie,  ktoré  je  nesmierne  náročné  na  vnútorný 
pozitívny prístup k deťom,  na vysoký morálny kredit.  Učiteľ je živý 
príklad pre všetky deti na škole. A predovšetkým sú tu vysoké nároky 
na tvorivosť, interaktivitu  a otvorenosť na inšpiráciu a intuíciu. 

Dobrý učiteľ zväčša pracuje 12 až 16 hodín denne, nie pretože 
musí,  ale  pretože  chce.  Samozrejme  že  takýto  dobrý  učiteľ  nemôže 
fungovať osamele, ale v tíme podobných učiteľov, ktorí spolu tvoria tím 
pre odkrývanie vnútorných osobností  detí  na individuálnej,  kreatívnej 
báze. Tento prístup k učiteľstvu je charakteristický pre waldorfské školy 
v EÚ, alebo slobodné školy v USA a v ďalších 26 krajinách sveta. 
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Práve  pre  tieto  školy  je  charakteristický  umelecký  a  tvorivý 
technický prístup nielen kvôli podpore umeleckých talentov, ale práve 
ku  budovaniu  dobrých  a statočných,  morálne  vyspelých  ľudí.  Práve 
formovanie  detí  umením,  ku ktorému by sa inak asi  vôbec nedostali 
v bežných  štátnych  školách,  umožňujú  také  význačné,  jedinečné  až 
zázračné premeny detí aj ich rodičov. 

Ideálne  by  samozrejme  bolo,  aby  sa  umelecké  výchovné 
pôsobenie dostalo do každej materskej, aj základnej štátnej školy. Ani 
nie  kvôli  výchove  umelcov,  ale  predovšetkým  kvôli  pestovaniu 
samostatných, odhodlaných, trpezlivých, tvorivých, morálne vyspelých 
osobností zodpovedne riešiacich svoje každodenné úlohy. Práve na tejto 
báze  pôsobila  škola  práce  Tomáša  Baťu,  ktorý  tiež  používal  rôzne 
tvorivé,  projektové  stimuly,  aby  viedol  deti  od  útleho  detstva  ku 
samostatnosti,  zodpovednosti,  manažérskej  odvahe  a uplatňovaniu 
morálnych hodnôt pre celý život. 

V Baťových  školách  práce  sa  pripravovali  a vzdelávali  pre 
robotnícke, výrobné, ekonomické alebo riadiace pozície stovky mladých 
ľudí.  Talentovaní  mladí  ľudia  odborne  aj  jazykovo  pripravení 
vystupovali ako manažéri nielen v bývalom Československu, ale aj v 14 
zahraničných pôsobiskách vo  výrobných,  či  obchodných pozíciách  v 
Anglicku, Belgicku, Brazílii, Francúzsku, Indii, Taliansku, Švajčiarsku, 
USA... 

Tomáš Baťa za svoj krátky život stihol veľmi veľa a mal by byť 
inšpirátorom  jedinečných  manažérskych  aj  sociálnych  prístupov, 
ktorými  predbehol  svoju  dobu.   Dbal  o urbanistické  prepojenie 
pracovísk  svojich  zamestnancov  s dobrým  bývaním,  športovaním, 
kultúrnymi  zariadeniami,  zdravotníckym  zabezpečením,  hotelmi  ... 
Zamestnával špičkových architektov, ktorí riešili továreň a jej satelity, 
mesto Zlín a okolie na báze záhradných miest podľa E. Howarda a tak 
predbehol urbanistický prístup v strednej Európe o desiatky rokov. 

Umelecké  formovanie  je  samozrejme  prístupné  aj  dospelým 
a stále  viac  dôchodcov  si  chce  doplniť  určitý  druh  vzdelania  či 
v umeleckých školách, alebo súkromnými hodinami.  Pri narastajúcom 
voľnom  čase  stále  viac  dospelých  ľudí  sa  chce  venovať  rôznym 
kreatívnym činnostiam, ktoré výrazne zvyšujú bohatosť náplne života. 

Špecializované  kurzy  vám  dajú  základy  kreslenia  behom 
jedného  víkendu, druhý víkend absolvujete kurz maľovania temperami, 
alebo acrylovými farbami... Čo je na každom umení najdôležitejšie, je 
experimentovanie a hľadanie vlastnej cesty. Dnes je k dispozícii široké 
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spektrum kvalitnej literatúry, ktorá vás môže sprevádzať krok po kroku 
od voľby pomôcok a materiálov pre kreslenie, uvádza postupné kroky 
pre realizáciu jednoduchšieho, alebo zložitejšieho obrazu. 

Fyzický učiteľ je pre zvládnutie akéhokoľvek umenia, techniky 
tou najlepšou voľbou... V každej ľudskej činnosti je obrovské množstvo 
detailov, ako sa dá konečné dielo pokaziť. A prečo sa učiť na vlastných 
chybách?  Pokiaľ  je  vnútorné  ťahanie  určitým  umeleckým  smerom, 
môžu tam byť veľmi bohaté umelecké skúsenosti. Takýto človek sa učí 
všetko „zázračne“ rýchlo. To 
čo by bežnému človeku trvalo 
mesiace  a roky,  takýto talent 
stíha  za  týždne  a dni.  Zistíte 
to až keď si to vyskúšate a nie 
vždy  prvý  pokus  sa  vydarí. 
Dôležité  je,  aby  vás  prax 
oslovila  a nadšenie  a  láska 
k svojmu  „pravému“  umeniu 
už  urobia  svoje.  Opäť  je 
dôležité  vydržať  a vytrpieť 
transformačnú krízu lenivosti 
a pohodlnosti,  ktorá  sa 
častokrát  dostavuje  po 
určitom čase.

Špičkové  firmy 
technického  zamerania  si 
dnes  uvedomujú  potrebu 
tvorivých  ľudí  so  silnou 
charizmou  vo  svojich  vývojových  teamoch  a preto  prostredníctvom 
agentúr  „lovcov  mozgov“,  Facebooku  a iných  sociálnych  sietí  riešia 
svoju  personálnu  politiku  vyhľadávaním talentov  už  na  univerzitách. 
Jeden  dobrý  tvorivý  pracovník obkolesený  niekoľkými  šikovnými 
asistentmi  vie  zabezpečiť  kvalitný  výrobný  program a rozmanitú 
ekologickú  a všestranne prospešnú diverzifikáciu firmy na desiatky 
rokov aj v tých najkrízovejších časoch. 

Osobnosti
Praxiteles,  Feidias,  Sandro  Botticelli,  Raffaello  Santi,  Leonardo  da 
Vinci,  Donato Bramante, Christopher Wren,  Antonio Gaudí, Albrecht 
Dürer, Martin Benko, majster Pavol z Levoče. 
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Plodmi ducha Krista sú láska, radosť,  
poslušnosť, znášanie utrpenia, láskavosť. 

Proti takým neexistuje žiadny zákon. 
Duchom nenávisti Antikrista je zvada, 

hľadanie chýb, hádky. 
Edgar Cayce odpovedá

5.7 Poddimenzia vibrácií mieru, spravodlivosti a lásky. 
Prechodová sféra

Archetypy biopola

Poddimenzia  duchovných  bytosti  mieru, 
spravodlivosti  a lásky.  Jediná  poddimenzia 
s priamym  vplyvom  Slnka.  Prechodová 
poddimenzia do 6.dimenzie.

Energetická analýza osobných vlastností

V tejto  poddimenzii  preberáme,  vzhľadom  na  komplexnosť 
pohľadu,  popis stvorenia človeka, ako ho obdržala barónka Vayová. 

V dávnych  dobách  žreci  a zasvätenci  lepšie  poznali  Vesmír 
a tak vedeli  vysvetliť,  privolať a vyvolávať rôzne „zázračné“ prejavy. 
Životný  princíp,  Prasvetlo,  oživuje  Vesmír  v určitom  poradí 
a poriadku. Z nekonečného  stredu  sa  šíri  silou  vibrácie  rotačným 
pohybom do Vesmíru, oživujúc éter, svetlo a fluidálne energie. Rotujúc 
nadol  sa  láme  a znásobuje  vyžarovanie  Životného  princípu  a vytvára 
žiarivé vence, ktoré oživujú a zahusťujú hmotu.

Barónka Vayová vo svojej správe píše, že každý stvorený atóm 
je  oživovaný  prostredníctvom  duchovna  k hmote,  cez  nerastnú  ríšu 
k rastlinnej. Týmto premenám predchádzajú prvotné duchovné bytosti. 
Ich vplyvom sa oživia nerasty a rotáciou Životného princípu sa oživia 
rastliny,  čím  sa  rozvíja  uvedomelejší  duchovný  život.  Tu  sa  potom 
uvoľňujú  oživujúce  sily  už  jednotlivo,  podľa  druhov  a začína  vývoj 
jedného  rodu  z druhého.  Tu  vidíme,  že  postupnosť  rozvoja  druhov 
podľa Charlesa  Darwina síce  platí,  ale  len ako čiastočný prejav,  ako 
medzifáza vývoja.
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Premenou  fluidického,  nerastného  a živočíšneho  života  do 
jedného  života  sa  vytvára  vnútorné  spojivo,  kde  všetko  na  seba 
nadväzuje. Nikde niet prerušenia, všade je iba prechod a premena. 
Životný  princíp  sa  premení  na  určitý  druh  a vyvinie  sa  na duševný 
princíp.

Pád  duchov  mal  za  následok  vznik  protikladov  fluidov,  síl 
a vlastností, čím vznikla hutnejšia hmota, jedovaté rastliny, divé dravce. 
Nevyskytuje  sa žiaden  nevtelený  duševný  alebo  životný  princíp.  Po 
odumretí nasleduje ihneď znovuvtelenie tohto princípu. Životný princíp 
odumretej  rastliny  prebudí  ihneď  nový  život  a práve  tak  je  to  aj 
u zvierat. 

Životný  princíp  prežíva  svoje  detské  roky,  svoj  počiatočný 
vývoj  v zemi  a v nerastoch.  Tam zosilnie,  potom oživuje  ríšu rastlín, 
kde  sa  stane  citlivejší,  najmä  na  teplo,  chlad,  svetlo.  Je  vystavený 
rýchlejším  premenám  života  a smrti.  Po  prechode  cez  tento  stupeň 
oživuje ríšu zvierat a stane sa duševným princípom, vybaveným pudom 
sebazáchovy, zrakom, sluchom a chuťou. 

Duševný  princíp  zvierat  je  blízky  človeku,  preto  svojvoľné 
zabitie zvieraťa je hriechom.  Mnohonásobné pokusy na zvieratách 
sú barbarstvom voči cítiacej duši. Človek nemá právo takým hrozným 
spôsobom  mučiť  zvieratá.  Stvoriteľ  dal  vedeckému  výskumu 
k dispozícii  lepšie  prostriedky,  ktoré  môže  získať  hlavne  svojim 
duchovným  rozvojom  a celostným  vhľadom.  Vivisekcia  zvieracieho 
mozgu vedie len k ateizmu a k popieraniu nesmrteľnosti. To neviditeľné 
nenájde  človek v mŕtvom ľudskom mozgu!

Po premene  duševného princípu v zvierati  nastane oživovanie 
určitých elementov a postupne sa začne vyvíjať  elementárna,  prvotná, 
zárodočná duša. O tejto duši písali už Gréci, Egypťania, dávni gnostici, 
filozofovia, aj mudrci.

Elementárne duše cítia, vidia, počujú, rozprávajú. Majú určitú 
formu, podobu, ale nie sú to vedomé osobnosti, lebo ešte len čakajú na 
premenu, ktorá ich urobí  osobnosťou. Musia sa podriadiť zákonu,  na 
ktorý sú viazané a zatiaľ nemajú slobodnú vôľu. Z týchto elementárnych 
duší pochádzajú  v povestiach uvádzaní gnómovia, víly, morské panny, 
kentauri, fauni, atď.

Protiklady  a pád  duchovných  bytostí  nie  je  v ich  dušiach 
prítomný. A ak predsa, čo i len trochu, musia sa od tohto negatívneho 
vplyvu  oslobodiť  prv,  než  sa  dostanú  do  šiestej,  slnečnej  dimenzie. 
Očistené elementárne duše stúpajú cez jednotlivé dimenzie stále vyššie 
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a vyššie až k Prasvetlu, kde sa zlúčia s Láskou Stvoriteľa a tak vzniknú 
duchovné  zárodky,  embryá.  Zlúčením  s Božím  Dychom  –  Prvkom 
Nesmrteľnosti – vzniknú zárodky duchov. Preto má duch človeka dve 
podstaty, zložky – božskú a nesmrteľnú, ale individualizovanú podstatu 
a podstatu duševnú, prírodnú, ktorá je spojením mužského a ženského 
princípu.

Človek  môže  komunikovať  aj  s elementárnymi  dušami,  no 
z tohto styku získa len málo poučenia. Elementárne duše by sa mali učiť 
od ľudí a nie naopak!

Elementárne duše vystupujú pri živelných pohromách buď 
ako ochrancovia, alebo ako ničiaci prvok. Vážnym štúdiom týchto síl 
mohli  by  ľudia  načerpať  mnoho  užitočných  poznatkov,  ako  sme 
popisovali v prvých troch dimenziách, v prvom diele knihy. Prečo vedel 
Kristus  rozkázať vetru,  chodiť  po mori,  rozmnožovať  chlieb a meniť 
vodu  na  víno?  On  poznal  životné  a duševné  elementy  a vedel   ich 
ovládať.

V dávnych  časoch,  keď  boli  ľudia  duchovne  čistejší,  mnohí 
ľudia videli  elementárne duše.  Tak sa dostali  do povestí  a rozprávok. 
Elementárne duše všetko oživujú – tancujú v slnečných lúčoch, zavýjajú 
vo vetre, kúpu sa vo vlnách vôd, plačú v daždi, smejú sa v snehu, hýbu 
zemou, sedia v ľudských domoch, v záhradách, lebo kde sú živly, tam 
sú aj elementárne duše príslušného živlu. 

Elementárne  duše  sa  prejavujú  ako  prírodné  sily. 
V atmosférických aspektoch oživujú fluidy a plyny a tvoria prírodu vo 
všetkých  dimenziách  aj  poddimenziách,  vždy v jemnejších  prejavoch 
smerom  nahor.  Rôzne  smery  vetrov  uvádzané  pri  jednotlivých 
poddimenziách  predstavujú  vplyvy  elementárnych  duší,  ktoré  sa  na 
Zemi spájajú s vplyvmi planét a znamení zverokruhu. 

Nečisté elementárne duše robia lomoz a hluk. Strašia hmotnými 
prejavmi, zasahujú do fyzikálnych úkazov médií a často navádzajú na 
podvody v osobnom aj spoločenskom prejave. Beda tomu, koho dostanú 
do svojej moci. Zlo číha hlavne pre ignorantov, ateistov a ľudí, ktorí sa 
vysmievajú  z týchto  neviditeľných  síl.  Praví  veriaci  ľudia  sú  pod 
ochranou  anjelských,  dobrotivých  síl  Stvoriteľa  a  modlia  sa  o  ich 
ochranu.

Podľa zverokruhu pochádzajú elementárne duše Ohňa z Barana, 
Leva a zo Strelca, elementárne duše Zeme pochádzajú z Býka, Panny 
a z Kozorožca.  Z Blížencov,  Váh  a z Vodnára  pochádzajú  Vzdušné 
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elementárne duše. Z Raka, Škorpióna a z Rýb pochádzajú elementárne 
duše Vody.

Elementárne duše z Jupitera a Venuše sú dobré,  nečisté sú zo 
Saturna  a Marsu,  neutrálne  sú  elementárne  duše  pochádzajúce 
z Merkúra a z Mesiaca.

Hlboké štúdium všetkých týchto súvislostí  by mohlo odvrátiť 
mnoho pohrôm a ochránilo by ľudí od škodlivých duchovných bytostí.

Vplyv na orgány

Skoro  všetci  ľudia,  možno  to  prichádza  s vyšším vekom,  ale 
určite väčšina ľudí  chce žiť v mieri  a v pokoji.  Keď si  však pozriete 
„ideový program“  Pána  v  „Kázni  na  hore“  (Mt  5,  3-16),  tak  hovorí 
o soli,  ktorá má soliť a taktiež hovorí  o ľuďoch „horčicovej“ povahy. 
Život človeka by mal mať CHUŤ! Nebeské Kráľovstvo na začiatku 
má veľkosť horčičného zrnka, z ktorého vyrastie strom, na ktorý budú 
sadať nebeské vtáky, alebo prichádzať radiť a pomáhať anjeli. 

Pán  hovorí  o podstatnej,  revolučnej  zmene,  bez  ktorej  pokoj 
a mier  nemôže  prísť.  Mier  a pokoj  nie  sú tak problémom sociálnym, 
vojenským,  politickým,  ale  predovšetkým  vnútorne  osobným.  Mier 
nemôžete  predpísať,  v ňom sa musí  človek naučiť žiť.  Mier a pokoj 
prichádzajú z vnútra. 
         Ktoré sú tie revolučné požiadavky Pána na človeka Nového veku? 

• Upokojiť ducha / myseľ,
• žalostiť z vyhnanstva z tohto vnútorného mieru, 
• naučiť sa byť ticho v srdci v plytkých žiadostiach, 
• byť milosrdný a odpúšťať a dúfať, že už ste zaplatili svoju 

minulú karmu,
• mať čisté, radostné srdce dieťaťa,
• milovať pokoj a rozdávať ho okolo seba,
• nenadávať  a nefrflať  na  prieky,  problémy a prekážky,  ale 

ich chápať ako výzvy pre svoj rast a pomoc druhým,
• uvedomiť  si,  že  tu  existuje  odveký  boj  medzi  svetlom 

a tmou.  Je veľkým vyznamenaním zotrvávať a hájiť erb a 
zástavu svetla, Prasily, Logosa!

• tešiť  sa  a radovať sa  za  všetky dary,  ktoré  ste  dostali  od 
Hospodina. On odpláca hojne nielen na Nebesiach, ale od 
počiatku nášho letopočtu aj na Zemi.
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Opäť sa vraciame k téme prvého dielu našej štúdie. Pán ako Syn 
Boží  prichádza  v čase,  kedy   sa  ľudstvo  zobúdza  z kolektívneho, 
stádového uvedomenia,  do štádia  osobnej,  prebudenej  zodpovednosti. 
Ľudstvo ako archetyp jednotlivca aj celku vchádza do etapy zvýšenej 
intenzity osobného biopola. 

Toto zvýšené biopole osoby aj ľudstva má veľmi silný vplyv na 
stavy  aj  dianie  všetkého  živého,  na  vznik  chorôb  a problémov 
individuality,  ale  koherenciou  mnohých  biopolí  veľkých  skupín  ľudí 
dochádza  k informačným  prenosom  spúšťajúcim  v prípade 
primitívnych,  zvieracích  vibrácii,  všeobecné  katastrofy  počasia, 
zosilnenia činnosti  sopiek a  drastický priebeh okolo zlomov zemskej 
kôry, zosuvov pôdy, záplavy, hurikány... 

Pôsobenie na fyzickú dimenziu

Tu  si  uvedieme  dôležité  údaje  zo  správy  barónky  Vayovej 
pojednávajúce o vtelení elementárnych duší do ľudského tela. Možno sa 
niektoré fakty líšia od terminológie, na ktorú je čitateľ zvyknutý z iných 
publikácií,  čo  je  príznačné  pre  každú  originálnu  správu  priamo  zo 
zdroja.  Vždy  sa  odovzdávajú  údaje  zrkadliace  úroveň  a poznanie 
človeka, ktorý správu prijíma a môže ukázať na pohľad z iného uhlu. 

Rozdiely  pri  hlbšej  analýze  ukazujú  „strom  Stvorenia“ 
osvetlený  z inej  strany  poznania.  Bez  hlbšieho  poznania  „pôvodu 
človeka“  a jeho  situovanie  v  „strome  života“  nemôže  prísť  ani 
pochopenie, rast, ani správna komunikácia.

Uviedli sme si, že Životný princíp sa premení na duševný a ten 
sa vyvinie v elementárnu, prvotnú dušu, ktorá síce má vlastnosti duše, 
ale ešte nie je osobnosť. Nie si je vedomá samej seba. Keď potom tieto 
prvotné  duše  dosiahnu  zákonom  predpísaný  stupeň  čistoty 
a dokonalosti, spoja sa ako duševný prvok v Prasvetle so Stvoriteľovým 
Dychom, aby sa stali embryami duálnych duchov. Dych Boží im dáva 
nesmrteľnosť a vôľu.  Duchovný živel  je prijímateľom týchto daností. 
Človek ja stvorený na obraz Boha svojou nesmrteľnosťou, svojim 
duchom a je obrazom prírody prostredníctvom svojej duše.

Duchovný prvok je mužský princíp, duševný prvok je princíp 
ženský. Toto tvorí v spojenej duálnej duši dokonalosť a jednotu! Preto 
muž a žena ako padlé, rozdelené duálne duše, sú nedokonalé a nie sú 
v rovnováhe.  Keď sa  duch vtelí,  stane  sa  človekom.  Tak sa  súčasne 
s ním stelesní v jeho nervovom duchu a v jeho fluidoch, energetických 
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telách,  sedem druhov  elementárnych  duší,  s ktorými  trávi  celý  život 
a ktoré musí ovládať a zdokonaľovať. Sú to tieto elementárne duše:

1. Svetelná duša pôsobí na duchovné vlastnosti a na zrak.
2. Vzdušná duša pôsobí na duševné vlastnosti a na sluch.
3. Zemná duša pôsobí na telo a chuť.
4. Rastlinná duša pôsobí na vlasy, nechty, čuch a na všetko, čo je 

v človeku rastlinného pôvodu.
5. Vodná duša pôsobí na odparovanie potu, na tekutiny v tele a na 

hmat.
6. Ohnivá duša pôsobí na krv a na silu vôle.
7. Domáca duša pôsobí na inštinkt a na vonkajší život človeka.

Všetky  tieto  s hmotným  človekom  vtelené  elementárne  duše 
pôsobia  každá  na  svoj  vlastný  element,  živel.  Múdry  človek  môže 
pomocou  psychických  síl  vyvolať  nadprirodzené  úkazy,  pretože 
elementárne duše môžu nadobudnúť rôznu formu. Predovšetkým však 
človek dostal tieto dary na sebapoznanie a na pomoc druhým a liečenie. 
Všeobecne  pri  fyzikálnych  a psychických  úkazoch,  alebo  aj  pri 
chorobných prejavoch tela, sú prítomné elementárne duše.

Ľudia,  ktorí  žijú  viac  duševným  a telesným  životom  a sú 
náruživí, sú ovládaní elementárnymi dušami a zmyslami. V prvom diele 
sme hovorili o potrebe ovládania mysle, pocitov a vôle, ktoré človek má 
uvedomelo  ovládať,  aby týchto  služobných duchov  dostal  pod svoju 
kontrolu.

Ľudia,  ktorí  žijú  viac  duchovne,  sami  ovládajú  svoje 
elementárne  duše  a   zmysly. Človek  je  zjednodušene  „trojito 
jestvujúci“  tvor,  prejavujúci  sa  ako  duch,  duša  a telo,  alebo 
desaťnásobný, ak k týmto trom pripočítame sedem elementárnych duší. 

Po smrti sa duch zbaví tela a pomocou duševných elementov si 
vytvorí  duchovné,  alebo  „nervové“  telo.  Vyspelejší  človek 
prostredníctvom šľachtenia duchovnej duše očistí na Zemi nielen sám 
seba,  ale  aj  svoje  duševné  elementy  a tieto  zdokonalené  spolu  s ním 
opúšťajú pozemský život, aby dosiahli vyšší stupeň dokonalosti.

Nevedomý človek naopak svoje duševné elementy „zahusťuje“, 
nevie  sa  od  nich  oslobodiť,  lebo  sa  stal  ich  otrokom.  Je  spútanou 
duchovnou  dušou  a necháva  na  Zemi  svoje  duševné  elementy  ako 
strašidlá,  ktoré  sa  občas  v starých  domoch  prejavujú  negatívne,  či 
komicky. 
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Zostávajúce duševné elementy  môžeme  nazvať aj  ako skutky 
(citovo  –  mentálne  elementály)  ľudí,  ktoré  aj  po  smrti  človeka  žijú 
ďalej.  Buď prinášajú požehnanie od života dobrého človeka, ktorého 
duševné elementy sú naďalej činné a fungujú. Alebo prinášajú kliatbu, 
lebo  ďalej  vykonávajú  svoj  zlý  vplyv  na  ľudí,  hlavne  príbuzných. 
Dobrému človeku smrť prináša šťastie a pozostalým požehnanie, zlému 
utrpenie a pozostalým kliatbu.

Uvedené  poznanie  ukazuje  na  nebezpečenstvá  číhajúce  na 
„druhej  strane“,  pokiaľ  sa  človek  chce  dostať  príliš  rýchlo,  alebo 
nevhodnými  cestami  k informáciám,  na  ktoré  ešte  nie  je  zrelý. 
Inteligentný  Vesmír  každého  človeka  sleduje  v jeho  najdrobnejšom 
úsilí. Necháva ľudí žiť slobodne, nezasahuje. Ale starostlivo zapisuje do 
Akáši, kroniky Kozmu, aj do vlastného „archívu udalostí“ srdca. 

Na  základe  historickej  udalosti  zjavenia  Pána  anjelov  po 
zmŕtvychvstaní  Pána  sa  ľudstvo  stále  viac  má  otvárať  osobnej 
komunikácii s anjelmi a dobrými duchovnými bytosťami. Súčasne však 
sa musí  vzdelávať, rozlišovať, vážiť, aby dôverčivo „nenaletel“ zlým, 
hlúpym,  alebo aj mravne úpadkovým vibráciám nízkych bytostí.  Aby 
túto  rozlišovaciu  schopnosť  získal,  odporúča  sa  stále  znovu  a znovu 
čítať Nový Zákon, ktorý v sebe zahŕňa všetky základné poznatky. Dnes 
je aj veľa dobrej literatúry o komunikácii s anjelmi napríklad od Lorny 
Byrnovej, alebo Sonii Choquette.
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Si uhoľ, človeče a BOH tvoja žiara, svit.
Sám, čierny, studený, chci v ňom sa roznietiť.

Angelus Silesius

6. Dimenzia. Procesy kozmickej premeny biopola 
pre Dielo transmutácie

Pre obyčajného človeka je táto oblasť  premeny 
vzdialená a predsa aj  veľmi  blízka,  pretože jej 
zárodky  samozrejme  nesie  každý  vo  svojom 
vnútri. V menovaných vysokých poddimenziách 
sídlia vznešené, ušľachtilé archanjelské bytosti, 
ktoré  majú  význačný  vplyv  na  osud  každého 
človeka.  Títo  archanjeli  môžu  zasiahnuť   len 

v zhode  s Božou  vôľou  a podľa  Jeho  príkazov,  ktoré  na  materiálnej 
úrovni  častokrát  predchádzajú  prosby  a modlitby,  alebo  aj  dlhodobé 
cvičenia,  pôsty,  či  odriekanie  si  niečoho,  ako tomu učí  stará  ľudová 
múdrosť... 

Veď  ktorý  človek  občas  nepotrebuje  útechu,  podporu  v 
partnerskom vzťahu, posilnenie a povzbudenie v živote, alebo podporu 
pri liečení nejakej choroby  pre seba, alebo pre blízkeho človeka?

V tejto  dimenzii  „kraľujú“  psychické  a duchovné  vlastnosti, 
ktorým  minulé  generácie  hovorili  cnosti.  Ku  každej  tejto  cnosti 
prislúchajú  aj  blízke,  spriaznené  vznešené  vlastnosti,  ako  napríklad 
poznáme  mnohé  druhy  lásky,  priateľstva,  sympatií,  empatie, 
spriaznenosti, koherencie - súzvuky vibrácií so zdravím tela aj duše.

Každej  jednej  z týchto  cností  zodpovedá  určitý  vzácny 
drahokam, farba, kvet,  bylina,  vôňa. Niektorí zranení a chorí ľudia sa 
opierajú o pôsobenie takéhoto kvetu, liečivej byliny, alebo drahokamu, 
pretože  pociťujú  jeho  blahodarný,  liečivý  vplyv.  Aj  keď  je  to  len 
barlička,  pretože  v skutočnosti  práve  tieto  cnosti  pôsobia  hlboko 
regeneračne a liečivo, pokiaľ sú naladené a  ukotvené vibráciou v srdci. 
Odleskom vplyvu Nebies môžu  človeka taktiež naviesť do smerovania 
k nádherným, vznešeným, spirituálnym výšinám. V kapitolách 1.2, 4.1 a 
10 sa  môžete  zoznámiť  s niektorými  postupmi,   ako by ste  sa  mohli 
vyladiť do týchto vznešených vibrácií.
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       Veľká väčšina z týchto cností dnes nie je moderná, alebo sú tak 
zdeformované, že skôr pripomínajú pravý opak toho, čím v skutočnosti 
majú  byť.  Tak  sa  z cnosti  čistej,  jemnej,  nežnej  detskej,  materskej, 
partnerskej,  duchovnej  lásky  spočívajúcej  na  darovaní  sa,  nezištnosti 
a obeti,   stal  hrubý  egoistický  inštinkt,  reklamná  maska,  ťažoba, 
alebo chorobne zneužívaný biznis. Alebo ušľachtilú cnosť vieru vedci 
nazvali  autosugescia,  či  placebo efekt  a naďalej  ju ignorujú,  alebo sa 
z nej vysmievajú. 

Mnohí  ľudia  vyrastajúci  od  útleho  detstva  v konzumnej 
spoločnosti  miest,  megapolis,  alebo v slamoch predmestí,  možno  ani 
netušia, že takéto vznešené vlastnosti sú. Pretože v tej obrovskej záplave 
dezinformácií  a hrubosti  všedných  dní  nevedia  rozlíšiť  dôležité 
maličkosti od maličkostí nedôležitých, pravdu od pozlátka. Život okolo 
nich  preteká  nevedome,  bez  správneho  dohľadu  rodičov,  dobrého 
vedenia v škôlkach, školách, detských skautských kluboch, iba hrubo a 
živelne. 

Povedzme si príklad. Istý mestský chlapec sa prvý raz v 12.roku 
cez prázdniny,  dostal do prírody,  mimo riadiaci vplyv rodičov, mimo 
hry počítača  a vplyv  televízora,  do  ihravej  partie  chlapcov a dievčat, 
rovesníkov.  Prvý krát  zažil  čerstvý vzduch,  zurčanie potoka,  kúpanie 
v prírodnom  jazere,  chodenie  bosky  po  tráve,  živý  oheň,  službu 
v kuchyni, ticho noci a jagot hviezd... Jednoducho  prvý raz ochutnal 
pravú chuť života vo svojom fyzickom tele v lúčoch slnka alebo pod 
kvapkami  dažďa.  Namiesto  počítačovej  hry  zažil  skvelý  pocit  zo 
živých  športových  stretnutí  a romantickom,  priateľskom posedení  pri 
ohni  s  piesňami.  Bol z toho úplne ohúrený.  Uvedomil  si,  že až teraz 
zakúsil prvý raz dych skutočného života, že doteraz akoby spal. 

Podobný zážitok bude mať každý, kto sa stretne so svetom 
týchto vznešených cností. Jedinečný zážitok pulzujúceho života. Aké 
sa  zdajú  byť  cnosti  jemné  a slabé  na  začiatku,  tak  postupom  času 
a hlbším spoznávaním,  zažitím ich  vznešenej  krásy  a nežnej  moci  si 
človek uvedomí, že jeho život bol životom v šedivej temnote. A každá 
z týchto  cností  mu  vie  vniesť  nové  skvostné  zážitky  a videnia  sveta 
v úplnej odlišnosti obohatený o stále žiarivejšie zlaté biopole šťastia a 
radosti. Tieto cnosti sú semiačka tvoriace podstatu človeka.

Každý človek dostal vzácny dar, že každú z týchto cností môže 
vo veľmi matnom odlesku vnímať už úplne v počiatočnej fáze, akoby v 
zárodku. Musí sa o nej dozvedieť, naučiť sa ju rozlišovať, postupne ju 
pestovať  a chrániť  ako  vzácny,  chúlostivý  kvet.  Práve  preto  človek 
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prichádza  na  Zem,  aby  pestoval  tieto  drobné,  čarokrásne  semiačka. 
V obraze Pán hovorí, že z takého semiačka sa môže stať strom. Krásny, 
farebný strom šíriaci svoju charakteristickú vôňu čistoty, svetla, radosti 
a šťastia do vnútra, do okolia, alebo aj do ďalekého Kozmu.

Takto človek dostal aj svoje srdce, ako krehký dar z budúcnosti. 
Na  dnešnej  úrovni  mu  lekári  a vedci  priradili  názov – krvná pumpa. 
Dnešné moderné poznatky však prichádzajú na to, že srdce je taktiež 
endokrinná  žľaza  a  produkuje  hormóny,  že  má  väčšinu  buniek 
zrovnateľných s bunkami  mozgu.  Srdce  je  nielen  hormonálny,  cítiaci 
a mysliaci  orgán,  ale niečo ďaleko viac.  V reči  básnikov ho môžeme 
prirovnať ku bráne do sveta nádhernej, tajuplnej, rozprávkovej záhrady 
splnených  želaní.  V tejto  knihe  sme  už  spomínali,  že  rozprávky  je 
potrebné brať veľmi, veľmi vážne.

V procesoch kozmickej  premeny sa prelína v každom človeku 
to slabé, ľudské, zraniteľné s tým Nebeským, ktoré je tu ešte len v tvare 
slabučkého  vlákna.  Mnohí  ľudia  už  majú  v sebe  vypracované 
z minulých  životov  dôležité,  silné  štruktúry,  ktoré  sa  premietajú  do 
vonkajšieho života  ako charakterné  vlastnosti,  niekedy aj  ich  opaky,  
ktorým je treba „prehodiť“ znamienko z mínus na plus. 

Friedrich  Karger,  medzinárodne  uznávaná  kapacita  v oblasti 
plazmovej fyziky a termonukleárnej fúzie, uvádza vo svojej prednáške 
o následkoch nehmotného znečistenia,  ako fyzici uzatvárajú plazmu do 
nehmotnej  schránky.  Tieto  schránky  sú  magnetické  polia  vytvárané 
cievkami. 

Dokonalé telo každého človeka, stvorené podľa Božieho obrazu, 
tvorí takáto sústava imaginárnych cievok a na človeku záleží, či vlastné 
generované polia myšlienok a pocitov sú mu na osoh, alebo na škodu. 
Dobré,  milé,  čisté,  krásne,  zbožné  myšlienky  a pocity  vytvárajú 
podmienky  na  postupné  „tkanie“  tzv.  svetelného  poľa, ktoré  je 
hlavne  v prvých  mesiacoch  zmeny  životného  štýlu  veľmi  jemné 
a krehké.  Ako  postupne  rastie  a silnie,  pritom  sa  nerobia  nejaké 
špecifické vonkajšie zmeny života, vonkajší aj vnútorný život prechádza 
na inú úroveň kvality. 

Niektorí dávni známi odchádzajú, iní prichádzajú, mení sa vkus 
napríklad na počúvanie iného druhu hudby,  obliekanie vecí, alebo iné 
vnímanie  obyčajného  sveta  okolo  seba.  V praktickom  živote  pri 
niekoľkomesačnej  pravidelnej  meditácii  napríklad  u  môjho  kamaráta 
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došlo  k preradeniu  na  iné  pracovisko  s inými,  menšími  fyzickými 
nárokmi, lepšou, čistejšou prácou a lepšou mzdou.

Nie je v silách človeka, aby niečo podobné mohol tvoriť on sám, 
je tu hlavne pomáhajúci proces vyspelých duchovných bytostí z „druhej 
strany“.  V tejto šiestej dimenzii  sa dozviete niečo o charaktere týchto 
vznešených  duchovných  bytostí,  ale  hlavne  sa  budeme  zapodievať 
premenou  ťažoby  „filozofického  olova“   na   svetlo  a teplo 
„filozofického zlata“. 

Na hľadajúcom a usilujúcom človeku predovšetkým záleží, aby 
vytvoril  relatívny pokoj  pre svoj  priebeh života,  predovšetkým znížil 
spotrebu alkoholu na minimum, obmedzil kávu, cigarety, červené mäso 
a rušičky ako napríklad TV, PC,  na nevyhnutnú potrebu po obdobie 
niekoľkých mesiacov. Dôležité je všímať si sny a obrazy, ktoré sa mu 
„náhodne“  dostanú  do  pola  pozornosti  aj  počas  dňa.  Má  ich 
zaregistrovať, prípadne zapísať a skúsiť vyhodnotiť ich význam.

Pri „zlatej premene“ sa nemusíte ponáhľať. Berte to ako úžasné, 
radostné  dobrodružstvo  vystupovania  po  drahocennom  koberci 
vyzdobenom  briliantmi,  perlami,  vzácnymi  výšivkami  mramorového 
schodiska  a tešte  sa  z každého  krôčika.  Je  samozrejmé,  že  o vašom 
výstupe  sa  neodporúča  hovoriť  nikomu  nič,  len  takým ľuďom,  ktorí 
chcú podobný výstup k slobode a úplnému šťastiu taktiež absolvovať. 
Dobrým spoločníkom vašich poznámok a postupu bude predovšetkým 
váš  anjel  strážny,  ktorý  veľmi  starostlivo  sleduje  každé  hnutie  vašej 
mysle a srdca.
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Ako zlato z olova sa môže stať? Len tým, že  
s Bohom z Boha  sám sa v boha premením.

Angelus Silesius

6.1 Poddimenzia biopola viery

Archetypy biopola

Vysoké,  dobré  a  čisté  duchovné  bytosti  viery, 
ktoré okolo seba sústreďujú slnečné elementy. Sú 
povolaní  ich  viesť  ďalej.   Je  to  poddimenzia 
duchovných  vodcov,  ktorí  riadia  vysoké 
duchovné  prejavy,  psychickú  úkazy  a zjavenia. 
Riadia čisté médiá na Zemi. V tejto sfére vládne 
svetelný  element  a je  miestom  svetelných 
elementárnych duší. Vplyv Slnka.

Symboly zrkadlené na fyzikálnu dimenziu Zem:

Farba biela, modrá, ....................................................................

Kvety brečtan, ruža modrá a fialová, .........................................

Polodrahokam citrín, ..................................................................

Nauč človeka smiať sa  
a zachrániš mu život.

Anglické príslovie
6.1.1 Putrifikácia, kalcinácia

Pri  postupe  transmutácie  výroby  zlata  z menej 
ušľachtilých kovov, hlavne olova (symbol fyzického 
tela) a ortuti (symbol mysle), budeme postupovať po 
stupňoch,  ktoré  boli  odovzdané  stredovekej, 
jasnovidnej  mníške  Hildegarde,  opátke  kláštora 

221

221



v Bingene v Nemecku..  Proces premeny môže  byť dlhodobý, alebo 
krátkodobý, podľa vašich skúseností  z minulých životov. Pravdaže 
zväčša si svoje minulé životy nepamätáte, ale vaše fyzické, psychické 
a noetické  telá  si  ich  pamätajú,  len  túto  informáciu  „nepustia“  na 
chápanie bežnému vedomiu.

Keď  ľahko  a  úspešne  prechádzate  určitými  vlastnosťami, 
cnosťami  rýchlo, už ste ich zažili  a zvládli  v minulom živote. Pokiaľ 
však je proces premeny obťažný a náročný, jedná sa o  „prvovýstup“, 
ktorý  sa  nesmie  uponáhľať  a je  treba  zvýšiť  ostražitosť 
a opatrnosť. Spolu  aj  jednotlivo  činnosti  putrifikácia  (vyhnívanie), 
kalcinácia (žíhanie), zjednotenie, cirkulácia... až po projekciu sa súhrnne 
týkajú aj jednotlivých stupňov – precvičenie a zažitie každej vlastnosti, 
ktorú  na  začiatku  vnímame  zdeformovanú  a pokrivenú.  A za  pomoci 
Božej  a anjelských síl  sa pokúšame ich ustanoviť do pôvodnej  sily a 
krásy. Pokus a vytrvalá snaha sa počítajú.

Energetická analýza osobných vlastností

Mnoho ľudí  získava vieru z príkladu svojich rodičov,  starých 
rodičov,  osvojením  si  ich  zvyku  pravidelne  sa  modliť  a  chodiť  do 
kostola na omšu, sláviť rôzne liturgické slávnosti. 

Táto „osvojená“ viera zvykne byť podrobená skúške, obzvlášť 
po odchode z priameho rodinného vplyvu. Či to je počas štúdia, alebo 
pri zmene bydliska, praktických starostiach v práci a pri založení rodiny 
sa častokrát zabúda na zvyk náboženského života z detstva. Až tvrdé 
údery osudu,  núdza,  choroba  detí,  ohrozená  stabilita  rodiny človeka, 
existenčné problémy „vrátia“ ku potrebe uchýliť sa k nábožnému životu, 
ktorý vie život ustáliť a dať mu nádych stability a šťastia.

Viera  nie  je  obyčajná  vlastnosť,  pretože  táto  cnosť  patrí  ku 
základným kameňom šťastia vo všetkom, čo človek bude robiť, čo chce 
robiť, čo robí, už nehovoriac o základnom predpoklade pre uzdravenie, 
pre vytváranie harmonického partnerstva, alebo pre vytváranie dôvery 
medzi rodičmi a deťmi. 

Aj  keď  je  to  čudné,  ale  aj  svetskí  politici   a podnikatelia 
očakávajú od svojho okolia vieru a dôveru. Veď o čom sú predvolebné 
sľuby? Nie je to o získavaní dôvery, viery, že tentoraz sa naozaj niečo 
urobí? Či  vari top manažment každej firmy nepotrebuje dôveru celého 
výrobného tímu, alebo dôveru banky pre získanie úveru?
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V tejto poddimenzii sa postupne budeme venovať vlastnostiam, 
ktoré podporujú vznik viery, jej vznik, rast, udržiavanie, pretože viera je 
veľmi  drahocenné  semiačko  božej  záhrady  srdca.  Dozviete  sa  o 
stavebných kameňoch budovania viery a svetla,  ktoré nám zanechala 
stredoveká svätica Hildegarda z Bingenu. 

Keď sa vám budú zdať niektoré formulácie nemoderné, to isté 
môžete tvrdiť o renesančnom Dávidovi Michelangela, Shakespearových 
drámach, alebo da Vinciho či Rafaelových Madonách. Ó aké starožitné! 
Alebo iní  ohŕňajú nos nad hudbou Beethovena, Mozarta, Haydna.  Či 
snáď aj nad fľašou veľmi starého vína z roku 1811? Nie sú to hodnoty 
moderné, pretože sú večne výborné, podobne ako Danteho verše.

Dôležitý  prvok  pretvárania  charakteru  má  aj  fyziologickú 
podobu. Všeobecne ľudia chcú riešiť problémy od hlavy, ale pre pokrok 
spirituality platia iné kritéria.  Spirituálna práca ide od nôh  smerom 
k hlave. Neriešia sa problémy rozumu, hlavy, ale predovšetkým čistenie 
základov, tak ako to Pán ukázal pri umývaní nôh pri poslednej večeri. 
Prvé dôležité rozhodnutie pre každého človeka by malo byť zriecť sa 
negativity.  Vo  všetkom!  Myseľ  je  dôležitý  nástroj  podľa  známeho 
pravidla: Duch je život, myseľ je konštruktér, fyzické je výsledkom.

Hlavne  materialisticky  zameraní  ľudia  pociťujú  tiaž  tela 
mimoriadne silne, chýba im zmysel života, lepí sa na nich problém na 
problém a nevidia východisko. Proti tomu Hildegarda stavia potrebu žiť 
sústavne  v Nebeskej  radosti,  zmierlivosti  a pokoji.  Človeku  sa 
odporúča  pestovať  dobré,  krásne  a svetlé  myšlienky  a pocit  radosti 
a šťastia ako podstatné črty svojho životného štýlu. Nikto z ľudí nie je 
ušetrený  problémov  a starostí,  ale  múdry  človek  znalý  duchovných 
zákonitostí,  napríklad  Zákona  Náhody,  Zákona  Príťažlivosti,  Zákona 
Rastu... vie, že na Zem prišiel dobrovoľne ako duchovná duša a sám si 
vybral  podmienky,  v ktorých  teraz  žije.  Taktiež  si  uvedomuje,  že 
problémy  sú  výzvy  k tomu,  aby  sa  stal  silnejší,  lepší,  pokojnejší, 
láskavejší, veselší, múdrejší... 

Ďalšia veľmi dôležitá vlastnosť budujúca stabilnú vieru a svetlo 
je skromnosť. Neznamená to, že by človek nemal byť bohatý a dožičiť 
si určitú životnú úroveň. Predovšetkým sa však má vyhýbať lakomosti, 
ziskuchtivosti,  alebo dokonca zištnej  nespravodlivosti.  Keď je človek 
bohatý zo spravodlivo získanej, umnej, umeleckej, obchodnej, výrobnej, 
progresívne intuitívnej činnosti... čestne vykonanej, vlastnej práce, môže 
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viac  pomáhať  rôznym  ľuďom.  A takto  môže učiť  napríklad  mladých 
ľudí k zdieľaniu či svojho talentu, dobrých užitočných produktov, alebo 
zlepšiť smerovanie sociálne odkázaných rodín aj spoločnosti. 

Na  začiatku  Cesty  sú  hlavnou  motiváciou  neriešiteľné 
problémy, s ktorými sa utiekame nahor, k Hospodinovi. Tieto problémy 
sme si  často vyrobili  svojim sebectvom a neznalosťou sami.  Život  je 
potrebné urobiť jednoduchším a prvým krokom je naučiť sa, aká je vôľa 
Božia, a nie moja. Na začiatku je to tápanie, pretože človek na začiatku 
toho  vie  málo,  nemá  žiadne  skúsenosti,  nevie  od  čoho  sa  odraziť. 
Hľadať náplň svojho jedinečného talentu je  pravá služba Bohu.  Pán 
hovorí: „Každý váš nádych je bozk od Stvoriteľa“ Pre všetko, čo človek 
nezaslúžene obdržal od Stvoriteľa – zázrak života, tela, rodiny, prírody, 
vzduchu a vody,  by si človek mal uvedomiť, že naozaj má byť za čo 
vďačný. Technickým jazykom by sme mohli povedať, že každý človek 
dostal  zadarmo  to  najdrahšie  „auto“,  alebo  najsofistikovanejšie 
„lietadlo“, fyzické telo, ktoré je presne „ušité“ na vašu mieru.  Mnohí 
ľudia, hlavne vedení od malička k tradičnej viere, sú vedení k uctievaniu 
Boha a prostredníctvom združení mladých sa uctievanie a chvály šíria 
cestou náboženských pesničiek a gospelov.  Keď si  chcete  vybudovať 
pevnú  vieru  a začať  budovať  život  v  svetle,  naučte  sa  zbožný  verš, 
melodickú pesničku a v prípade dotierania „zlých“ vibrácií si okamžite 
„vylaďte  vnútornú  stanicu“  prežiarenú  spevom,  hudbou  a obrazom 
Božej nádhery a stúľte sa do svojho duchovného srdca pre plnú ochranu.

Pre každého človeka, ktorý usiluje o získanie viery a svetla, je 
dôležité stanoviť si ideál na všetkých úrovniach svojej osobnosti – na 
úrovni  fyzickej,  pocitovej,  mentálnej,  duchovnej.  Práve  tieto 
harmonicky súzvučné ideály umožňujú dostať do života určitú stabilitu, 
sústredenosť v smerovaní života. Možno už v detstve ste boli oslovení 
príkladom niektorej historickej  osobnosti, možno sa to k vám dostalo 
v dospelosti. Tak na fyzickej úrovni to môže byť príklad Pasteura, na 
pocitovej  úrovni  život  malej  Terezky,  na duchovnej  úrovni  Františka 
z Assissi,  alebo  aj  Pána  Ježiša  Krista  ako  ideálny  vzor  pre  všetky 
úrovne.  Je  to  dôležitý  prvok  majáka,  ktorý  neustále  svieti  lodiam 
v ohrození v každom počasí a to 24 hodín denne. Človek počas života 
potrebuje stabilitu a určité smerovanie, ktoré mu umožní lepšie využívať 
čas, energiu aj prostriedky a dáva určitý vnútorný pokoj.
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Keď vďaka poznatkom z tejto,  alebo iných duchovných kníh, 
človek spozná svoju dôležitú úlohu v Kozme, možnosť svojho priameho 
vzťahu  s Kráľom  Kráľov,  uvedomí  si  vzácnosť  daru  fyzického  tela 
a veľkolepý Boží Plán. Získava nielen väčšiu úctu k svojmu životu, ale 
aj ku životu a božej podstate ľudí okolo seba. Nie sú to len príbuzní, 
priatelia  a známi,  ktorých hodnotu  si  má  uvedomiť,  ale  začne  vidieť 
v každej bytosti ich dôležitú úlohu a mystérium úlohy pre seba aj pre 
nás, ktorú každá bytosť v tomto Božom Pláne tvorí.

Na fyzickej úrovni sa môžeme len dohadovať, čo je čo v tejto 
Božej  krížovke,  ale  nastolením  jemnejšieho,  intuitívnejšieho  života 
dostávate nové, úžasné indície. 

Súčasne  si  uvedomíte  aj  dôležitosť  individuality  –  právo  na 
osobnú cestu podľa vlastných pravidiel. Napríklad rodičia majú dieťaťu 
všestranne pomáhať odhaliť svoje silné aj slabé stránky, pomáhať nájsť 
svoj talent  a začať ho uplatňovať,  mali  by sa však vyhýbať sklonu k 
manipulácii v oblasti svojich nenaplnených túžob. Samozrejme je to aj 
vzájomná  úcta  v rodinách,  priateľstvách,  spoločenstvách,  ktorá 
napomáha  všestranne  dobrým  a hodnotným  vzájomným  vzťahom 
prinášajúcim dobrú náladu a inšpirácie.

Je  dobré  hneď  od  začiatku  uvedomiť  si  dôležitosť  žitia 
v svornosti, v harmónii rodiny, priateľstva, vo vyladenosti pracovného 
teamu. Pán v Novom Zákone hovorí, kde sa zídu dvaja traja v mojom 
mene, tam som s nimi. Radosť a šťastie sa najlepšie prejavuje drobnými 
vzájomnými službami, darmi, pomocou, pohladením, úsmevom. Možno 
nie vždy nižšia prirodzenosť je otvorená na pozitívne impulzy z vnútra, 
alebo z okolia, ale práve o tom je proces transformácie, že sa človek má 
stále viac osvetľovať jasom duchovného slnka, ktoré nikdy nezapadá.

Vplyv na orgány

Pokiaľ  bežný,  svetský  človek  nemá  nejaké  vážne  problémy, 
zväčša sa na veriacich ľudí  pozerá z nadhľadu.  Sme však v dimenzii, 
kde problémy, choroby sú súčasťou výučby duchovnej duše a už sme si 
hovorili, že sú dva hlavné spôsoby výučby: poznaním, alebo utrpením. 

Osvojenie si cnosti viery je tak mimoriadne dôležité pre život 
človeka, že ľudia si  do svojho karmického plánu dávajú tie najťažšie 
choroby,  úrazy,  komplikácie a utrpenia, aby svoju neviditeľnú,  jemnú 
duchovnú dušu v hrubom tele začali aspoň tušiť... 
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Bez viery sa človek nepohne ani v najmenších, každodenných 
činnostiach.  Idete  na  zastávku  dopravy  vo  viere,  že  platí  cestovný 
poriadok  a doprava  príde.  Učíte  sa  na  písomku,  alebo  preskúšanie 
a veríte,  že  dostanete  dobrú  známku,  a na  konci  školy,  kurzu  dobré 
vysvedčenie... Chodíte do práce vo viere, že vám zaplatia mzdu. Máte 
priateľku, alebo beriete si partnera a veríte mu, jej... Máte zlomenú nohu 
a veríte, že sa to zahojí a budete zasa chodiť bez problémov...

Viera,  podobne  ako  zdravie,  láska,  priateľstvo  je  síce 
neviditeľná,  ale  podstatná.  Hildegardine  posolstvo  pre  túto  dimenziu 
z pohľadu  fyzického  človeka  vedie  ku  všestrannému  očisťovaniu, 
posväcovaniu,  prejasňovaniu  všetkých  tiel  teda  fyzického,  vitálneho, 
citového,  mentálneho..  Vytrvalo  praktizujúci  žiak  duchovným úsilím 
získava  v praktickom  živote  dôležitú  spirituálnu  podporu,  ktorá  vie 
niesť ťažkosti a znášať rôzne zmeny. 

Už v tejto etape sa môžu objavovať náznaky určitých ochorení, 
ktoré majú „tieňový charakter“. Napríklad ostrá chvíľková bolesť lakťa, 
tlak dutín v hlave, alebo iného orgánu rýchlo odznievajú  ako návestie 
vážnej choroby, ktorá vás už nebude ohrozovať. 
Pôsobenie na fyzickú dimenziu

Veľká väčšina „moderných“ ľudí žije ustarostene, sveta bôľom, 
nešťastne,  ufrflane,  sústavne  si  sťažujú  a odmietajú  vidieť  utrpenie 
a problémy druhých. Akou úľavou pre ich príbuzných, kolegov v práci, 
alebo známych  by bolo,  keby zastavili  toto nariekanie a uvedomili  si 
všetku  tú  krásu,  ktorú  nám  dal  Stvoriteľ.  Najviac  si  vraj  sťažujú 
nábožensky  založení  dogmatici,  alebo  movití  ateisti.  Ľudia 
s mnohopočetnými  rodinami  žijúci  na  hrane  biedy,  alebo  ťažko 
postihnutí  si  to  sťažovanie   zväčša  odpustia,  tí  múdrejší  ho  ani 
nepripustia.  Naopak vidia tých, ktorí sú na tom ešte biednejšie a radi sa 
podelia aj s tým málom, čo majú. 

Pri  znalosti  vlastného  biopola  človeka,  ktoré  si  výrazne 
ovplyvňujeme  vlastným  myslením,  cítením,  konaním  je  pestovanie 
akejkoľvek negativity postoj človeka skáčuceho z piateho poschodia na 
hlavu... Nielen že mu to nariekanie nepomôže, ešte pôsobí „psychický 
smog“ v sebe aj do okolia. Anjelské a vyššie duchovné bytosti uznávajú 
hlavne odvážnych. Podobne, ako si ľudia radi pozrú film odvahy a cti, 
každý človek skryto v sebe tuší,  že sú na tom lepšie trpiaci,  ktorí  sa 
vedia zo svojich problémov zasmiať a snažia si pomôcť sami modlitbou 
aj príčinlivosťou.
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Lakomosť je rozšírená predovšetkým v krajinách a oblastiach, 
ktoré boli predtým mimoriadne chudobné. Rodičia trpiaci núdzu chcú 
vynahradiť  deťom  to,  čo  oni  nemali  a tak  ich  „naprogramujú“  na 
egoizmus  a konzumné  sebectvo.  Múdri  rodičia  učia  deti  od  útleho 
detstva  dávať,  zdieľať  hračky,  keksíky,  jedlo...  a vedia  obdarovávať 
druhých. Ideálne by darovanie núdznym malo byť nemenovite, pretože 
dnes sa z darovania stal  istý  spôsob reklamy,  za ktorým sa častokrát 
skrýva nečestnosť, korupcia a neférovosť. 

Firma  dá  nepatrné  percento  svojho  zisku  pre  finančne 
poddimenzované  školstvo,  zdravotníctvo,  sociálne  vylúčeným  alebo 
mimovládnym  organizáciám,  ale  ich  zárobky  sú  poznačené 
skrivodlivosťou  drahých  výrobkov  s obmedzenou  životnosťou,  alebo 
prepisovaním výrobcov a cien z krajín tretieho sveta... 

Len  málo  ľudí  si  dnes  váži  obrovský  dar  inkarnácie  do 
fyzického tela. Moderný človek sa ešte nevie vnímať ako duchovná duša 
a jeho stotožňovanie sa s fyzickým telom môžeme prirovnať k šoférovi, 
ktorý sa chce stať súčasťou svojho bagra, alebo auta. Bager aj auto je 
nástroj,  užitočný,  silný,  možno  drahý,  ale  stále  len  nástroj,  ktorý  po 
opotrebení ide do šrotu. Je múdre hovoriť si, že som bager? Alebo je 
lepšie povedať si „Som dobrý, jemný a presný bagrista, ale hlavne som 
duchovná duša“.

Fyzické  telo nie  je  obyčajný  nástroj.  Je  to  dar  od Stvoriteľa, 
spolu  so  všetkými  tými  drahocennými  a vzácnymi  funkciami,  ktoré 
umožňujú  žiť  plnohodnotný  život  –  vidieť,  počuť,  chutnať,  cítiť, 
hmatať, poznávať, zažívať ... dary rozumu, cítenia, pohybu... Schopnosť 
žiť  v prírode  krajiny  a v zabezpečenom  štáte,  alebo  žiť  v radosti  z 
užitočnosti,  zo služby pre úsmev detí a núdznych...  

Mnohí ľudia len pociťujú všetky tie vzácne dary a ich služba 
Bohu  vytryskla  z vnútornej  potreby  naplniť  svoj  život  práve 
vyciťovaním  smerovania  svojej  duchovnej  duše.  Nepotrebujú 
zdôvodňovanie, podobne ako vták slobodne sa vznášajúci  vo vzduchu.

Opakom  uctievania  a chvál  za  všetku  tú  nádheru  a plnosť 
Stvorenia,  ktoré  sa  postupne  odhaľuje  skromnému,  trpezlivému, 
kráčajúcemu  pátračovi,  je  nevďačnosť  a sebectvo,  ktoré  ústi  do 
ohovárania,  alebo  až  čarovania.  Čarovanie  je  veľmi  ťažký  hriech 
zneužívania  Božích  tvorivých  síl,  ktoré  stáli  pri  zániku  mnohých 
dávnych civilizácií. Je dôležité uvedomiť si silu slova ako energetického 
činiteľa. Nadávanie a očierňovanie rovnako ubližuje ako fyzické násilie.
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Aj  keď  sa  na  mnohé  stratené  civilizácie  zabudlo,  karma 
„čiernoty“ tu stále straší a mnohí ľudia, kým sa dostanú k dobrej a čistej 
viere, sú vystavení pokušeniu manipulácie druhými pre získanie svojich 
sebeckých  cieľov.  Mnohí  ľudia  si  neuvedomujú,  že  už  obyčajné 
ohováranie  patrí  do  oblasti  čarovania.  Tak  ako  dobré  slovo  môže 
povzbudiť, naštartovať, dodať odvahu, podobne aj negatívne slová vedia 
urobiť  opak.  Ľudstvo  sa  musí  naučiť  zodpovednosti  nielen  za  svoje 
činy,  ale  aj  za  svoje  myšlienky,  slová,  pocity,  ktoré  sú  zdanlivo 
neviditeľné. 

Typický  príznak  moderného  človeka  je  nestálosť.  Začína  to 
v detstve,  keď  namiesto  zažívania  určitého  rytmu  života,  dieťa  je 
podrobené chaosu, nestálosti stále ponáhľajúcich sa rodičov. Dieťa má 
mať  denný rytmus,  týždenný rytmus,  ročný rytmus.  Vďaka  škôlkam 
a školám sa tá dôležitá rytmika do istej miery darí napĺňať. Základný 
dar,  ktorý  má  dieťa  asi  do  7.-8.roku  dostať  od  rodičov,  je  získavať 
stabilitu pravidelným čítaním rozprávky – stále tej istej, aspoň niekoľko 
týždňov až mesiacov. Dieťa si tú rozprávku samé vyberie a samé povie, 
kedy chce už novú rozprávku. 

Namiesto toho sa dieťa posadí pred televíziu a tam vidí každý 
večer inú rozprávku, ktorá však nemá s klasickou, dobrou rozprávkou, 
o ktorej  sme  hovorili  v prvých  kapitolách  tejto  knihy,  nič  spoločné. 
Takto dieťa v postupne narastajúcom chaose vyrastá, študuje, občas to 
prechádza do divokosti ulice a rodičia ticho trpia a nevedia si rady. Ani 
deti si nevedia rady samé so sebou. 

Táto nestabilita činov, mysle a citov môže vyústiť do rôznych 
problémov v dospelosti, ktorým samozrejme veľmi rád pomôže agilný 
farmaceutický  priemysel...  Je  vzácnym  darom,  pokiaľ  majú  deti 
v dosahu  nejaký  skautský  oddiel,  ktorý  pomáha  väčšinu  týchto 
problémov  prirodzene  v rovesníckom  prostredí  vyriešiť  a uzdraviť. 
Veľká škoda, že tých skautských klubov, alebo klubov pre mladých ľudí 
je  totálny  nedostatok  a vlády,  ktorým imponuje  silná  polícia  a dobre 
vyzbrojené  vojsko,  na  prevenciu  kriminality  kašlú.  Skauting  je 
samofinancovateľný  a skoro  nič  nestojí,  len  potrebuje  legislatívnu 
ochranu zhora. Deti nachádzajú dobré prostredie a rovesnícke prostredie 
dáva ten najlepší psychologický a sociálny preventívny program.

Problém moderného človeka je v jeho povrchnosti a ignorancii 
seba  samého.  Namiesto  toho,  aby  sa  zastavil  a uvedomil  si  svoju 
jedinečnosť,  bol  v detstve  naprogramovaný  na  zvedavosť o stále 
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novinky  a o spôsoby  životov  druhých.  Mnoho  ľudí,  tým  že  nie  sú 
dostatočne zrelí a nenašli si svoje osobné, stabilné smerovanie, v svojom 
rodičovskom prostredí  nenašli  dostatočné  príklady  k úcte  a právu  na 
rozvoj. 

Niektoré deti sa možno stretli pri pokuse o nájdenie svojej cesty 
s výsmechom  okolia,  záľuby,  z vlastnej  aktivity  v škole.  Prejdú  do 
pasivity ako ostatní. Takto utlmení ľudia sa s obľubou zaujímajú o rôzne 
klebety, osobnosti, hviezdy aj hviezdičky, celebrity,  politikov, hercov, 
herečky, spevákov a speváčky, škandály... Tu sú korene nespokojnosti, 
závisti, ohovárania, alebo aj vrtochov. „Prečo oni áno, a my nie?“  

Vidíme na bulvárnych televíziách, plytkých filmových seriáloch 
a časopisoch  plné  „klepov“,  že  sú  to  najúspešnejšie  médiá,  ktoré 
najlepšie profitujú. Pre školy, ale predovšetkým pre vládne garnitúry to 
znamená  mimoriadne  nebezpečný  ukazovateľ  negatívnych  vibrácií, 
ktoré  krajinu  vedú  k nestabilite,  nezamestnanosti,  k  zvýšenej 
chorobnosti,  alebo  aj  ku  katastrofám,  o ktorých  sme  písali  v prvom 
diele... 

Človek,  ktorý  v detstve  nenašiel  podporu  a nasmerovanie 
svojich  tvorivých  síl,  nevie  ich  využívať  ani  v dospelosti.  Namiesto 
pestovania  nejakej  svojej  záľuby  (futbal,  šitie,  modelovania),  alebo 
sebarealizovania svojich snov a ideálov, je pudený svojim nižším ja k 
„hraniu“  určitých  spoločenských  rolí.  Amorálne  a bez  pokusu 
o porozumenie.  Ich  dezinformačným  preceňovaním  sa  dostáva  do 
rôznych  škriepok,  kolízií  so  samým  sebou  –  vnútornou 
nespokojnosťou, ktorá často prerastá do konfliktov hlavne voči slabším, 
deťom,  ženám,  starším.   Takýto  jedinec  síce  túži  po  šťastí,  pokoji, 
sebanaplnení v rodine, v spoločnosti, ale pri zanedbaní svojej výchovy 
v rodine,  v škole,  alebo  v skupine  mladých  tieto  hodnoty  hľadá 
konfliktami,  nevyvážene.  Jeho  život  plný  rozporuplností je  plný 
nepokoja  a chaosu.  Nachádza  určitý  pokoj  práve  len  sledovaním 
akčných  filmov,  thrillerov,  naháňačiek,  kde  sa  stotožňuje 
s cieľavedomosťou hrdinov a zmysluplnosť jeho vlastného života sa mu 
stráca.
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Žiar taví, zjednocuje. Vnor seba v zrode
a v jedno s Bohom duch sa spojí v tomto plode.

Angelus Silesius

6.2 Poddimenzia biopola lásky

Archetypy biopola

Poddimenzia  duchovných  bytostí  lásky.  Ich 
poslaním je spájať predtým oddelené duálne duše. 
Starajú  sa  o uzavieranie  nebeských  manželstiev, 
zasievajú na Zemi duševnú a duchovnú lásku. Je to 
poddimenzia  elementu  Zeme  a zemských 
elementárnych bytostí. Vplyv planéty Jupiter.

Symboly zrkadlené na fyzikálnu dimenziu Zem:

Farba červená, biela,  ....................................................................

Kvety ľalia, fialka, ruža červená a biela, konvalinka, .......................

Polodrahokam chryzokol, silika, .......................................................

Len Božia Láska je Láska.
Peter Danov

6.2.1 Zjednotenie, konjunkcia

Energetická analýza osobných vlastností

Láska je možno najfrekventovanejší  pojem, ktorý 
sa  dnes  na  človeka  „valí“  zo  všetkých  strán. 
Keďže Božia Láska je tak vzdialená modernému 
ľudskému  chápaniu,  opäť  sa  budeme  v tejto 
kapitole  zapodievať  stavebnými  kameňmi,  ktoré 
nám  zanechali  majster  Danov  a kresťanská 
patrónka  vedcov  Európy,  svätica  Hildegarda 
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z Bingenu, pre budovanie a otváraniu sa ozajstnej čistej Nebeskej Láske, 
ktorá tvorí podstatu ľudskej existencie.

Najprv niekoľko myšlienok majstra Danova. 
Ľudstvo  dosiaľ  nepoznalo  skutočnú  Lásku,  pretože  táto 

Vesmírna  Sila  je  len  na  začiatku  vstupu  do  života  ľudstva.  Pritom 
Láska,  ako  hovorí  Kristus,  je  najväčší  svet,  aký  jestvuje  v Univerze. 
Všetko,  čo vidíme – hviezdne  sústavy,  slnká,  planéty – všetko  sú 
prejavy Lásky. Celý Vesmír vo svojej úplnosti, celý fyzický svet, je 
manifestujúca sa a zhmotňujúca sa Láska. Je to neskonale veľké „telo 
Božie“.

V Láske  je  obsiahnutá  Múdrosť, ktorá  reprezentuje  formy 
prejavu  Boha.  Tiež  Pravda  je  obsiahnutá  v Láske, pretože  je  jej 
najčistejší  obraz.  Fyzickým aspektom Lásky je Spravodlivosť. Kde 
nie je žiadna spravodlivosť, tam nie je žiadna láska.  Dobro je ovocím 
lásky, je v nej obsiahnuté.  Láska je najrozumnejšia a najväčšia vec 
na svete. 

Láska   stojí  nad  národnosťou.  Láska  stojí  nad  každým 
náboženstvom. Láska sama vytvára náboženstvá, čo vidíme na každej 
ľúbiacej veriacej rodine, kde si náboženstvo radostne tvorí svoje vlastné 
ihravé spôsoby a obrady v rámci oficiálnych  cirkevných pokynov alebo 
archetypových podnetov.  Nezrieka sa  vonkajšej  formy,  ale  napĺňa ju 
živým obsahom.

Skutočná viera je len jediná – viera v Lásku, pretože Boh je 
Láska. Ostatné viery sú falošné, respektíve vyvíjajú sa k ideálu Lásky... 
Krása  našich  životov   je  v našom spojení  s Bohom,  ktorý  je  Láska. 
Láska  obsahuje  v sebe  všetky  podmienky,  všetky  možnosti,  všetky 
metódy,  ktorými by sa ľudská duša mohla vyvinúť do svojej úplnosti. 

Len  Láska  dokáže  prebudiť  v duši  jej  skryté  schopnosti. 
Veda a umenie nemôžu byť podnetom pre prebudenie ľudskej duše. Tie 
prinášajú len dočasné poznanie. 

Postupne  si  budeme  popisovať  jednotlivé  malé   kroky,  ktoré 
umožnia túto veľkolepú premenu personality na individualitu otvárajúcu 
sa do žitia v skutočnej, pravej Láske. 

Pripomeňme  si,  že  v rámci  zlyhaní  z minulých  životov  sú  tu 
určité  zotrvačné  tendencie,  ktoré  cirkev  nazýva  dedičný  hriech.  Len 
bdelosť,  trpezlivosť,  pokora,  ale  aj  odvaha  spojené  s úprimnou 
modlitbou k Bohu a meditáciou si môžu poradiť s týmto starým dlhom 
egoizmu. Máme v Pánovi veľký vzor, ako aj prisľúbenie Jeho pomoci.
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Tak  ako  sochár  Rodin  vyhlásil,  že  tvorba  sochy  jednoducho 
spočíva  v osekaní  prebytočného  kameňa,  podobné  je  to  aj  s vnútrom 
 človeka. Vo vnútri je načrtnutá dokonalá vnútorná stavba a je dôležité 
naučiť  sa  ju  vnímať,  načúvať  vnútornému  tichu.  Potrebe  naučiť  sa 
vnímať harmóniu sme sa učili už v predošlých dimenziách napríklad pri 
jemnom školení tvorenia v umení, v hudbe. 

Je  veľmi  dôležité  uvedomiť  si  potrebu  pestovať  harmóniu 
k sebe samému, a túto šíriť  okolo seba v rodine s manželkou, s deťmi, 
s rodičmi,  s príbuznými,  alebo  aj  v práci.  Na  ceste  k slobode  sa 
rozhodnite  žiť  v radosti,  a v štýle  pestovania  šťastia  bez  ohľadu  na 
vonkajšie podmienky. Zmieriť sa sám so sebou a s vedomím vnútornej 
podpory, ktorá prichádza pri úprimnej snahe z vnútra. Súvisí to taktiež 
s potrebou  osvojiť  si  toleranciu  a uvedomenie  si  potreby  každého 
človeka  rásť  k svojmu vlastnému  originálnemu obrazu.  Nielen  podľa 
vašich  predstáv,  ale  cestou  sebapoznávania  objavovať  aj  svet  hraníc 
okolia, ktoré má viesť ku väčšej chápavosti, porozumeniu, k radostnej, 
ústretovej svornosti. 

Súčasne s tým rastie aj potreba odpúšťania druhým, ale aj sebe 
odpustenie.  Na  tejto  úrovni  si  človek  uvedomuje  mnohé  svoje 
„prešľapy“ a tak je na mieste prosiť o odpustenie Univerzum a mnohé 
bytosti,  ktorým ste,  možno náhodou,  možno úmyselne,  ublížili.   Táto 
trpkosť  zostala  ako  zablokovaná  energia  vo  vzťahoch  osobných, 
partnerských, rodinných, pracovných. Na vás je, aby ste svojou ľútosťou 
tieto  energie  oslobodili  a nastolili  vnútornú  aj  vonkajšiu  harmóniu 
a odstup od bežných svetských problémov.

Keď sa človek rozhodne vydať na cestu oslobodenia sa, mal by 
začať  rozpúšťať  silné  závislosti  a vášne.  Na  začiatku  cesty,  ktorá  je 
odštartovaná  pravidelnou  meditáciou  a  modlitbou,  môže  ísť  všetko 
relatívne hladko. Postupom času sa však objavujú vlastnosti, o ktorých 
ste vôbec nevedeli. Už sny vám môžu indikovať prítomnosť  menších, 
alebo väčších chlpatých zvieratiek,  ktoré  ukazujú,  že  vnútorná očista 
začala.  Obyčajné  ignorovanie  týchto viac,  alebo menej  silných vášní 
nepomôže. Nadhľad nezúčastneného pozorovateľa a modlitba áno. 

Teraz  začína  skutočná,  poctivá  práca,   prvé  dôležité  kroky 
vytvárania  správnych,  opačných,  pozitívnych  vibrácií  meniacich 
„neušľachtilé“  kovy  na  teplo  a svetelnú  múdrosť  „zlata“.  Nie  je  to 
jednoduchá práca a je veľmi vzácne, pokiaľ na svojej ceste môžete ďalej 
pokračovať. Aj tu sú základným nástrojom modlitba a meditácia, dnes je 
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však k dispozícii  veľmi  veľa dobrej  duchovnej  literatúry,  staré  dobré 
rozprávky  fungujúce  aj  pre  dospelých,  filmy,  piesne...  Na  mieste  je 
obrovská  sústavná  bdelosť  na  impulzy  z televízie,   ktorú  odporúčam 
v tomto chúlostivom a krehkom období, niekedy 0,5 roka inokedy 7 - 15 
rokov, úplne ignorovať.

Kajúca, srdečná dobrota je ďalšia vlastnosť na ceste otvorenia 
sa pravej Láske. Hlavne pre ľudí tretieho tisícročia môže byť vytrvalá 
a sústavná  dobrotivosť  veľkou výzvou,  pretože  dnes  sú  zväčša  ľudia 
vystavení egoizmu, netrpezlivosti, nátlaku... Dávanie vľúdnosti, láskavé 
slovo, nesúdenie, ústupčivosť, prirodzená srdečnosť sú vlastnosti, ktoré 
otvárajú vnútorný pokoj, ale aj obľúbenosť v rodine aj v kolektíve. 

Pokora sprevádzajúca mnohé aspekty dobra na úrovni správania 
sa,  myslenia  a cítenia  neočakáva  žiadne protislužby,  alebo vďačnosť. 
Odpovedá  na  akúkoľvek  hrubosť  a tvrdosť  snahou  o porozumenie, 
úsmevom, láskavou službou, alebo láskavým nadhľadom. Niekedy má 
okolie tendenciu túto „naivitu“ zneužívať a je dôležité rozlíšiť dobro, 
ktoré podporuje rast  zla.  Asi  nikto nebude podporovať alkoholizmus, 
šírenie drog, alebo aj lenivosť, či šírenie klebiet... Veľkým pomocníkom 
pre riešenie mnohých komplikovaných situácií je láskavý humor, vtip, 
umenie,  pesnička...  a vždy  je  dôležitá  okamžitá,  rýchla  tzv.strelná 
modlitba o pomoc a radu Ducha Svätého.

Častokrát už po prvých krokoch dochádza k silným zážitkom, 
ktorými  Boh,  Duch  Svätý  ožiaria  na  kratučko  úsek  cesty,  aby  tak 
podporil  vieru   a správne  nasmerovaný  život.  Tak  ako  horolezec 
potrebuje pri strmom výstupe na vrchol dobré istenie, aj „ducholezec“ 
má presunúť svoj ideál na vrchol, do Nebies. 

Hildegarda hovorí: „Na výšinách je moja vlasť, Ja som predsa 
životom a zeleňou všetkých dobrých skutkov. Ja som pravzorom lásky 
k Bohu a stavebným kameňom akejkoľvek túžby po ňom.“

Súčasne  je  dôležité  uvedomiť  si  každodenné  povinnosti  na 
fyzickej  úrovni,  z ktorých  človek  nesmie  unikať.  Dokonca  naopak, 
človek získava požehnanie intuície a inšpirácia, vie svetské problémy 
práce aj rodiny ďaleko lepšie a efektívnejšie vyriešiť, ako ktorýkoľvek 
expert. Takže mu prichádzajú ponuky nielen na kariérny rast vo vlastnej 
organizácii,  ale aj  v konkurenčných,  alebo vyšších inštitúciách.  Tu je 
dôležité uvedomiť si priority, aby materiálne starosti „nezadusili“ útly 
stromček spirituality.
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Všimnite si, že čím vyššie sa dostávate po zlatom „Jákobovom 
rebríku“,  tým viac sa odvolávate na Božiu pomoc.  Veriaci  človek na 
ceste k úplnému šťastiu si uvedomuje premenlivosť a labilitu sveta. O to 
viac človek hľadajúci Pravdu, ktorý síce nevidí svoje minulé inkarnácie 
(našťastie),  ale  mal  by očakávať  ten najhorší  scenár.  Preto sa  utieka 
nahor a spolu s Hildegardou hovorí o svojej duši: „Ja som pevný pilier 
a nestálosť mnou neotrasie. Ani silný ani slabý, ani mocný ani vplyvný, 
ani bohatý ani chudobný mi nezabránia, aby som bola pri svojom Bohu, 
ktorý naveky nezakolíše.“ Keď človek chce nájsť a uvedomiť si niečo 
skutočne  hodnotné  a stabilné, musí  ísť  hore  do  vyšších  vibrácií,  do 
svetla,  do žitia v Láske. Stavia na viere a na skúsenostiach mnohých, 
ktorí túto cestu už absolvovali. Opäť to na vonkajšom dianí nesmie byť 
vôbec viditeľné. Možno sa zastavíte častejšie pri žobrákovi, aby ste ho 
obdarovali. Možno sa z vás stane starostlivejší otec, manžel, dieťa...  
 Vnútorné úsilie a pravdivosť je u hľadajúceho človeka sústavne 
„testovaná“  ako  bytosťami  zhora  –  anjelmi,  tak  aj  bytosťami 
pokušiteľskými. Postup po ceste je veľmi starostlivo sledovaný nielen 
vašim  anjelom  strážnym,  ale  celými  Nebesami,  celým  Božským 
svetom. 

Taká vzácna udalosť je váš postup vpred. Z pohľadu anjelov 
sa zrazu zjavuje z jednoliatej  hnedej  hmýriacej  sa  masy všeobecného 
ľudstva  stále  viac  žiariace  svetlo  vašej  individuality,  ktoré  začína 
osvetľovať aj svoje bezprostredné okolie. Minulosť dávnych životov má 
každý človek zaznamenanú v oblasti  svojej srdcovej čakry.  Človek je 
však  čitateľný  pre  pokušiteľské  bytosti  svojimi  elementálmi,  čo  sú 
zablokované  vibrácie  cností  a tu  je  na  mieste  pestovanie  pevnosti, 
stability a viery, ale aj bdelosti, trpezlivosti a pokory.

Z 35 vlastností sme vystúpili len do prvej tretiny, ale už tu sa 
človek  otvára  potrebe  žitia  svätosti.  To  okrem  iného  poukazuje  na 
potrebu žiť v svetle, vo sfére Božích vecí. Chápme to v praxi nevyrábať 
nové  materiálne  starosti,  nezúčastňovať  sa  rôznych  „konzumne“ 
orientovaných činností, alebo zúčastňovať sa spoločenských udalostí len 
v nevyhnutnej miere. 

V tomto prechodnom období môže prichádzať mnoho lákavých 
ponúk.  Človek  duchovnou  prácou  na  sebe  sa  stáva  krajším,  dostáva 
zaujímavú  vibráciu  hlasu,  stáva  sa  originálnym  a príťažlivým aj  pre 
druhé pohlavie.  Týždne každodenného úsilia,  stačí  aj  15 – 30 minút 
denne,  začnú prinášať liečivý efekt  na úrovni  fyzickej  aj  psychickej. 
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Ideálne  je,  aby  sa  človek  venoval  pravidelnému  štúdiu  duchovnej 
literatúry, poprípade zažil iné hodnotné duchovné dielka, filmy, hudbu... 
čo by malo celkovo tvoriť „desiatok“ dňa, spolu 2,4 hodín. Odporúča sa 
oživiť svoj denný program o hodnotné rozhovory, spevy s duchovným 
obsahom, nezištnú pomoc druhým... Zväčša neskôr si človek uvedomí, 
že tento čas má hlboký, obohacujúci zmysel, že sa vnútorne prebúdza, 
že  to  je  skutočná  strava,  výživa  duše  a on  sa  naozaj  „zobúdza“  do 
plnohodnotného života.

S predošlou  túžbou žiť  vo  svetle  božích  právd súvisí  odvaha 
postaviť  sa  proti  všetkému  zlému,  nečistému,  hlúpemu...,  čo  nás  od 
svetla, lásky, alebo skutočného Života odďaľovalo a zdržovalo. Teda nie 
je  to  vonkajší  boj  proti  vonkajšiemu  zlu,  ktoré  hľadajúci  žiak 
prenecháva Bohu a zákonom karmy. Pán hovorí: „Môj je súd a moja je 
pomsta“.  Hildegardina  rozhodnosť,  sila  a statočnosť duše  hovorí: 
„Preto chcem s pomocou Božou bojovať proti  zlu a nikto nado mnou 
nezvíťazí. Chcem byť ako najtvrdšia oceľ, ktorá spevní všetky zbrane 
určené pre Boží boj. Medzi nimi chcem sama byť ostrým mečom, ktorý 
nikto pre Božiu silu nezlomí. Preto chcem byť pre ľudskú slabosť  vždy 
najistejším  útočiskom,  v jej  slabosti  chcem  byť  ostrým  mečom 
a obranou.“ Nejedná sa o útočnú stratégiu, ale stratégiu obrannú, pretože 
majstri vedia, že proti akémukoľvek zlu sa nesmie bojovať. Bojom sa 
stáva zlo silnejšie. Najvhodnejšia stratégia je zhovievavá ľahostajnosť, 
odstup,  nadhľad,  jemný  humor,  ktorý  môže  mať  vyššie  uvedený 
statočný postoj. 
Vplyv na orgány

Hildegardine posolstvo pre zvládnutie tejto dimenzie na fyzickej 
úrovni  je,  že  v  dôsledku prechodu a zvládnutia  uvedených vlastností 
človek získava veľkú životnú silu, plodnosť a tvorivé sily. Osvojuje si 
niektoré dôležité mužské cnosti,  ktoré potrebuje pre plnohodnotnejšie 
prežívanie vo fyzickom svete, ale aj vo vyšších dimenziách. Uvedomuje 
si  element  Zeme  ako  prazáklad  Božej  tvorby,  z ktorej  vyšlo  aj 
človečenstvo Božieho Syna. 
Pôsobenie na fyzickú dimenziu

Majster Danov hovorí: Jediná skutočná práca vo svete je náuka 
Lásky. Je to významný predmet výučby pre dušu. Keď  sa človek stáva 
vedomý  si  Lásky,  ako  ohromnej  a mocnej  sily,  jeho  duša  a duch  sa 
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prebúdza  a vstupuje  do  skutočného  spojenia  s fyzickým,  duchovným 
a Božským svetom.  Len cez Lásku môže človek porozumieť vzťahu, 
ktorý existuje medzi týmito svetmi, ako aj významu života. 

V zamilovanosti  hľadáme  Boha.  Musíme  milovať  Boha,  aby 
sme  Ho prijali  a zažili.  Boh túži  manifestovať svoju lásku k vám na 
fyzickej  Zemi,  vyberá  osobu  ako  prostriedok  a manifestuje  sa  vám 
prostredníctvom  tejto  osoby.  Harmónia  mysle,  srdca  a túžob  dvoch 
vznešených a ušľachtilých duší, ktoré si rozumejú, odpúšťajú, prináša 
túto lásku, svetlo, harmóniu, vzájomné citové uzdravovanie.

V človeku sú mnohé energetické bloky získané nielen vlastnou 
vinou,  ale  niektoré  sme  „zdedili“  po  svojich  rodičoch,  prarodičoch. 
Tieto vnútorné problémy sú tu a nie je dôležité, kto je na vine, pretože 
práve  na  vás  je,  aby  ste  ich  rozpustili.   Obyčajne  človek,  keď  žije 
v režime svojho prerasteného ega, reaguje na svoje okolie popudlivo, 
manipulačne.  Pokiaľ  je  si  však  človek  vedomí  sveta  neviditeľných 
energií,  dáva  si  väčší  pozor.   Hlavne  šéfovia,  nadriadení,  alebo  aj 
otcovia rodín majú z titulu moci pocit, že majú právo silovo, niekedy až 
agresívne riešiť situácie. Určite sú krízové situácie, kde je táto metóda 
použiteľná, ale nie v bežnom živote. 

Skratovým  manipulačným  jednaním  rastie  nielen  pocit 
dôležitosti  vášho  ega,  ale  aj  strach  a obavy  ostatných  pred  vašou 
zdanlivo skrytou agresiou. Takýto človek však musí počítať s tým, že si 
na neho „karma počká za rohom“, a on bude konfrontovaný podobným 
silovo agresívnym postupom. V tom horšom prípade, keď sa karma už 
tak  naakumulovala,  že  sa  neplatí  hneď,  odkladá  sa  do  zásobníka  na 
neskôr  a  „vybuchne“  v tú  najneočakávanejšiu  dobu.  Ako  infarkt, 
mozgová  príhoda,  prasknutý  žalúdočný  vred...  Fyzická  dimenzia  má 
mnohé „výchovné“ prostriedky. Mnoho ľudí si, žiaľ, neuvedomí, že nie 
je  treba  hľadať  nejakého  vonkajšieho  vinníka,  ale  je  čas  na  spätné 
obzretie sa a korekciu svojho vlastného života.
 V tomto  živote  v určitom  veku  už  môžete  žiť  relatívne 
vyrovnaným životom, kedy si myslíte, že vás už nič nemôže prekvapiť. 
Keďže  ste  sa  narodili  do  fyzického  tela,  zrejme  tu  ešte  stále  je  čo 
vylepšovať. Vyššie sme spomenuli, že po zahájení pravidelnej meditácie 
sa  môžu  na  kratšiu,  alebo  dlhšiu  dobu  objaviť  vlastnosti,  ktoré  vás 
prekvapia. Chamtivosť, chtivosť, uchvátenie rôznymi lákadlami, ktoré 
ste  predtým  nevnímali,  sa  vás  snažia  odlákať  z vami  nasmerovanej 
cesty. Môžu sa ukázať nepokoje a nervozita, zvýšená citlivosť na všetky 
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blyskotavé alebo malicherné drobnosti, ktoré nadobúdajú neprirodzenú 
veľkosť lákavosti. 

Práve  v tomto  období  je  dôležité  včas  prerušiť  „silové“ 
pôsobenie  týchto  upútaviek,  premiestniť  pozornosť  iným  smerom, 
obrátiť sa v modlitbe k svojmu Ideálu. Tieto zhubné „energetické víry“ 
sú veľmi silné hlavne na začiatku, ale neslobodno ich podceňovať po 
celú dobu, až kým ich nerozpustíte. 

Niektoré  vášne  pestované  mnohé  minulé  životy  sa  môžu 
„ukrývať“ za zdanlivo „pozitívne“ hodnoty a preto je dobré navštíviť 
dobrého  karmického  astrológa,  aby  vám  pomohol  tieto  neviditeľné 
pasce zviditeľniť a dekódovať. Obzvlášť nebezpečné sú aspekty planét 
v konfigurácii tzv. T – kvadratúr, problémov neriešených mnohé životy. 

Rovnakú  službu  vám urobí  starostlivé,  pravidelné  sledovanie 
snov a ich zapisovanie. Každý sen znamená častokrát aj určitý pokyn, 
alebo ukazovateľ na vašej pútnickej ceste, alebo aj dosiahnutie určitého 
úspechu.  Vo sne získavate  drahocenné prvky garderóby,  šaty,  plášte, 
autá,  šperky,  kľúče...  ako  obrazy  nehmotných  pokladov  ťažko 
zrozumiteľných mysleniu bežného človeka.

Opakom dobroty srdca  je  tvrdosť  srdca,  ktorá  má  častokrát 
korene v nevhodnej  výchove  rodičov,  alebo absencie  rodičov.  Matky 
s takzvanou „opičou láskou“ urobia pre svoje deti všetko, a tak z nich 
nielen  urobia  neschopných  grambľošov,  ale  aj  podporujú  v nich 
egoizmus, nevďačnosť a tvrdosť citu, ktorá sa prenáša do partnerstva. 

Mnohé deti vychovávané ulicou nemali možnosť zažiť prejavy 
nezištnej dobroty a nehy matky, otca a je pre ne prirodzený boj o moc 
„svorky“.  Tento  úkaz  je  jednou  zo  strašných  tragédií  „novodobej 
civilizácie“.  Malo by byť  úlohou každej  dobrej  vlády,  aby pomocou 
škôl,  detských  klubov  v spolupráci  s cirkevnými  inštitúciami 
a skautskými  iniciatívami  priniesli  svetlo  a lásku  aj  ku  tým 
najbiednejším a najopustenejším.  Na kongregácii  Matky Terezy,  ktorá 
pôsobí  vo  väčšine  krajín  sveta,  vidieť,  že  na  to  nie  je  treba  veľa 
finančných prostriedkov. Stačí chcieť a podporiť činnosť neziskových 
organizácií, overených dobrovoľníckych skupín. 

Hotovou  katastrofou  je  cielená  materialistická  výchova 
rodičov,  ktorým  chýbajú  pravdivé  poznatky  o usporiadaní  Vesmíru. 
Nemôžu  za  to,  pretože  aj  oni  len  „zdedili“  toto  „deravé  vedro“ 
poznatkov od svojich rodičov a tak nemali na čom stavať. Obzvlášť zle 
sú  na  tom bohaté  materialisticky  zamerané  rodiny,  pretože  tu  chýba 
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skromnosť a pokora. Hrdosť na majetok a na rôzne prejavy luxusného 
života zväčša zakrývajú nedostatok vnútorných kvalít – vzájomnú lásku, 
vernosť,  úprimnosť,  starostlivosť...  Dieťa  veľmi  trpí  nedostatkom 
pozornosti rodičov a nevynahradia to ani super moderné mobily, tablety, 
alebo značkové oblečenie. 

Takto  sa  rodia  nešťastní  ľudia,  ktorí  okolo  seba  ďalej  šíria 
nedostatok lásky, šikanovanie, drobné krádeže..., ktoré chcú jednoducho 
vzbudiť  pozornosť „Tu som!  Ľúbte  ma  takého,  aký som a stojte  pri 
mne!“ Deti po čase rezignujú a uvedomia si výhody peňazí a luxusu, ale 
súčasne si zväčša osvoja aj „hrošiu kožu“ pred utrpením druhých ľudí 
a podceňovaním  jemných,  krehkých,  subtílnych  pravidiel  duchovnej 
cesty. 

Hlavným kritériom ľudí  novodobého veku sa  stali  materiálne 
starosti. Čím viac týmto smerom zameriavajú pozornosť, tým viac ich 
problémy gniavia a odmietajú iné videnie sveta. Je len Milosťou Božou, 
že  takto „naprogramovaný“  človek  v ďalšej  inkarnácii  môže  zmeniť 
svoje  vnímanie  sveta,  keď  sa  narodí  do  vhodného  prostredia,  alebo 
možno do skaličeného tela. 

A súčasne  v jestvujúcom  živote  musí  byť  veľká  múdrosť  a 
obozretnosť,  aby  človek  nezneužil,  čo  dostal,  pretože  akákoľvek 
nespravodlivosť  a zlo  ho  v ďalšej  inkarnácii  bude  stáť  pri  náprave 
podstatne väčšiu námahu, ako v tomto živote.

Typická  vlastnosť  moderného  človeka  je  nestálosť.  Všetci 
ľudia  pociťujú  akoby  sústavné  zrýchľovanie  života,  viac  stresov, 
disharmonických  vplyvov  a tak  sa  tešia  na  obdobie  pokoja  po  práci, 
alebo cez víkend. Niektorí múdrejší využívajú aj každý deň aspoň pár 
minút na získanie vnútorného pokoja, ktoré ponúkajú rôzne modlitebné, 
alebo meditačné skupiny cez obednú prestávku. 

V progresívnych firmách,  ktoré  si  uvedomujú,  že najlepšie  sa 
zarába na inováciách, sú relaxačné, zelené, odpočinkové zóny priamo 
súčasťou stavebných projektov a súčasťou pracovného kolotoča firmy či 
inštitúcie. 

Už  sama  nestabilita  človeka  je  veľmi  nepríjemná  vlastnosť, 
keďže je zdrojom stresu a ten postupne „ohlodáva“ energetický systém, 
zdravie fyzického aj psychického tela až s hrozbou efektu „vyhorenia“. 
Keď sa však k tejto nestabilite pripojí ešte potreba mať z každej svojej 
činnosti  niečo  pre  seba,  takýto  človek  doslova  vlezie  do  drôtenej 
slučky, ktorá sa postupne sťahuje a robí z človeka zárobkový automat. 
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Taký  človek potom nevie  nič  urobiť  pre  radosť  svoju  alebo  svojich 
blížnych nezištne. 

Je zločinom, keď sa takto k zištnosti vychovávajú deti. Rovnako 
vážnym  zločinom  je,  keď  tento  systém  využíva  školstvo,  alebo 
akákoľvek  vzdelávacia  inštitúcia.  Hodnotový,  známkový  systém 
postupne pripravuje dieťa o radosť z poznávania,  radosť z užitočnosti, 
radosť z dobre vykonanej  práce,  alebo nezištnej  pomoci...  Len veľmi 
ťažko sa  spätne získava táto spontánnosť,  s ktorou zväčša deti  úplne 
samozrejme prichádzajú do tohto sveta, len je dôležité ju včas zachytiť,  
cvičiť a trénovať. 

Dnešný  „normálny“  človek  encyklopedicky  vychovávaný  aj 
vzdelávaný žije predovšetkým problémami  materiálneho tela a nedbá 
o to neviditeľné, Božské,  aj keď je to jeho vlastná podstata. Pre neho 
je rozprávanie o Bohu, zbožnosti, alebo o spirituálnych veciach nielen 
strata času, ale častokrát mu je to nepríjemné, až neznesiteľné. On žije 
svojimi záujmami, problémami a starosťami, záľubami a vášňami, ktoré 
ho najviac zaujímajú. 

Pre  „prírodného“  človeka,  ktorý  sa  zadefinoval  do  kategórie 
potomka opičích predkov, nemá zmysel hovoriť o nejakých subtílnych 
veciach, aj keď ich už dnešná veda vie zmerať a je tu tisíce svedectiev. 
Je  to  slabosť,  alebo lenivosť?  Aj  všetky zvláštne  javy,  život  Ježiša 
Krista, prejavy svätcov ako levitácia, alebo život bez jedla  považuje za 
podvod a klamanie verejnosti...  Ich základné otázky znejú: „Načo to je? 
Čo z toho budem mať? Ja chcem žiť ako ostatní „normálni“, priemerní 
ľudia.“ Je smutné, že aj mnoho veriacich sa prikláňa k tomuto trendu 
„nevyčnievať“, čo by samozrejme nemalo byť, pretože ubližuje svojej 
duši. Pretože každý človek, ako dieťa Božie, MUSÍ vyčnievať, pretože 
je totálne odlišný a jedinečný!!!

Len človek zobudený, otvorený pravde alebo „pomletý osudom, 
ťažkou chorobu, nespravodlivosťou“   chce a potrebuje hľadať zmysel 
svojho  života.  A len  takýto  človek  je  pripravený  v prípade  potreby 
zmiesť a odhodiť spráchnivenú tuhosť a otvoriť sa svetlu a čerstvému 
vzduchu inovácie,  aj  keď to môže  bolieť.  Voči  statočnosti  a odvahe, 
ktorá  sa  chce  otvoriť  Božím pravdám,  čírosti,  svetlu,  živej  vode,  je 
bežný  človek  preniknutý  lenivosťou,  osobným  a  rodinným  a 
spoločenským stereotypom,  zvykmi  „priemerného“  konzumizmu.  Ale 
človek predsa nie je opica, ktorá žije len zvieracími potrebami a líši sa 
od nej tým, že vie ovládať domáce spotrebiče. Ako Božie deti máme 
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neobmedzené možnosti najprv vnútorného rastu, svetla rozumu, voľby 
čistoty  a potom vonkajších zázrakov...

Skúste sa postaviť do pozície, keď sa vaše dieťa začne správať 
ako prasiatko, ktoré chce mať veľa detičiek - malých prasiatok, túži mať 
len pravidelne dopĺňané korýtko a odmieta akékoľvek iné starosti. Keď 
vás takéto niečo nenadchýna, myslíte si, že takýto „naturálny“ životný 
štýl  bude  nadchýnať  nášho  Nebeského  Otca  a našich  anjelov 
sprievodcov? 

Ľudia  sú  zväčša  ochotní  zmeniť  sa  len  pod  „sekerou 
nevyhnutnosti“ - fajčiar sa zriekne cigariet až keď mu dá lekár ostrú 
výstrahu  vážneho  ochorenia.  Ale  ani  takáto  vážna  situácia  častokrát 
nedonúti človeka zmeniť sa, tak je zvyknutý na svoje zlozvyky. Vediac 
o tom, niektoré život ohrozujúce zlozvyky sa odporúča ani náznakom 
nevpustiť do svojho života – alkohol, cigarety, drogy, gamblerstvo, dnes 
už pomaly aj závislosť na mobiloch. 

V tom spočíva zázrak viery,  ako je to vidieť u Anonymných 
alkoholikoch,  že  tu  existuje  spoľahlivé  a  trvalé  vyliečenie 
prostredníctvom  stretnutia  s  Bohom,  možno  prostredníctvom 
spoločenstva mladých kresťanov, vstupom zázraku náhlym prebudením, 
alebo stretnutím s  človekom,  ktorého vám pošle  do  cesty Hospodin. 
Náhodou?
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Keď túžiš po Bohu a chceš byť jeho dieťa,
vedz, že už v tebe bol a tajne spriadal ťa.   

Angelus Silesius

6.3 Poddimenzia biopola nádeje

Archetypy biopola

Poddimenzia  duchovných  bytostí  nádeje,  ktorí 
sú  na  Zem  zosielaní  ako  anjeli  a pomáhajú 
ľuďom  v zúfalstve  a v utrpení.  Poddimenzia 
elementu  Vzduchu a vzdušných  elementárnych 
duší. Vplyv Slnka.
    
Symboly  zrkadlené  na  fyzikálnu  dimenziu 
Zem:

Farby: jarná zelená, ružová, ...............................................................

Kvet ruža zelená, ...........................................................................

Kameň granát, ...............................................................................

Kde je málo úsmevu, tam je málo úspechu.
Francúzske príslovie

6.3.1 Obmývanie, sublimácia

Energetická analýza osobných vlastností

Podobne  ako  dnešní  ľudia  len  máločo  tušia 
o veľkosti Božej Lásky, podobne aj spravodlivosť 
je  cnosť,  o ktorej  význame  dnes  skoro  nič 
nevieme. Každý človek pozná veľmi dobre pojem 
spravodlivosť a je na ňu mimoriadne citlivý už od 
útleho  detstva.  Práve  cez  spravodlivosť 
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prichádzajú  prvé  osudové  skúšky  pre  dieťa,  ale  aj  pre  rodičov 
a vychovávateľov. Od majstra Danova sa môžeme dozvedieť  niektoré 
dôležité poznatky. 

Spravodlivosť je kvalita ľudskej duše. Každá duša sa rodí, aby 
bola Spravodlivá a na počiatku bola Spravodlivá. 

Nový Zákon hovorí. „Vtedy spravodliví sa zaskvejú sťa Slnko 
v Kráľovstve svojho Otca“. Nie je to obyčajná definícia, pretože vďaka 
tejto cnosti je v našom Kozme viditeľné svetlo. Bez svetla nie je život, 
ani  pokrok.  Svetlo  je  vyžarovanie  Spravodlivých,  ktorí  žili  pred 
biliónmi  a biliónmi  rokov.  Spravodlivosť  dnešného  ľudstva  ovplyvní 
vývoj budúceho ľudstva. 

Už  sme  si  veľakrát  hovorili,  že  Vesmír  nie  je  len chaotická, 
nezmyselná kopa energií, plazmy, prachu a kamenia... Od astronómov 
sa  môžete  dozvedieť,  aký  je  zázrak  umiestnenia  našej  Zeme  v 
našej oblasti galaxie a v našej slnečnej sústave, aby sa mohol na Zemi 
prejaviť život. 

Je  tu  také  obrovské  množstvo  „náhod“,  že  to  jednoducho 
nemôže byť náhoda. Človek sa zdá byť poskladaný z fyzických prvkov 
Kozmu,  ale nie sme anorganickí roboti.  Ľudia sú bytosti  stvorené na 
Boží  obraz  a ako  Vesmír  nemôže  fungovať  bez  zákonitostí,  tak  ani 
ľudstvo nemôže fungovať bez Spravodlivosti, Lásky, Múdrosti, Pravdy, 
Slobody,  Svetla,  živej  prírody a hlavne  nemôže  existovať  bez  Boha, 
v ktorom žijeme a dýchame. 

Absolútna  duchovná  Láska  vyžaduje  absolútnu 
Spravodlivosť.  Kde nie  je  Spravodlivosť,  tam nie  je  Láska. Ak 
niekde nie je spravodlivosť, aj najsladšie slová sú prázdne. Preto aby ste 
dosiahli  dokonalosť,  musíte  uviesť duchovnú spravodlivosť ako prvý 
krok vo vašom živote,  skrze ktorý bude láska prejavovaná  všetkými 
smermi k všetkým bytostiam - človeku, zvieratám, rastlinám.

Bytie  spravodlivého  je  poznanie,  ako  jednať  ako  mysliaca 
bytosť, ako súdny, správne cítiaci, dobro konajúci, skutočne kultivovaný 
človek.  Keď musíte jednať Spravodlivo,  robte to, aj  keď má byť 
svet  otočený hore nohami. 

Zbabelec  nemôže  byť  spravodlivý.  Človek  spravodlivý  musí 
byť absolútne nebojácny. 

Duchovne Spravodliví  sú bohatí.  Sú synmi  Boha. A každý 
človek,  ktorý  je  synom  Boha,  má  k dispozícii  zdroje  celého 
slnečného systému. Spravodliví prichádzajúci teraz na Zem prinášajú 
teplo do ľudských sŕdc.
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Ďalšou  dôležitou  cnosťou,  bez  ktorej  neexistuje  sloboda 
a duchovný rast človeka, je  cudnosť, alebo čistota srdca. Táto cnosť 
bola mimoriadne uctievaná vo všetkých národoch východu aj  západu 
a spája  sa  so  vzácnymi  duchovnými  darmi  sily,  energie,  autority, 
intelektu, pamäte... Svätý Pavol upozorňuje, že nie pre každého človeka 
je  vhodný  život  bez  manželstva.  Ako  prevenciu  pred  „osudovými 
problémami  a  kotrmelcami“  odporúča  čistý,  láskyplný  zväzok 
manželstva na základe hlbokej lásky, vzájomnej úcty a oddanosti. 

Pripomeňme  si,  že  v kresťanstve  je  manželstvo  najvyššia 
sviatosť spájajúca dve slobodné bytosti do zväzku, do ktorého harmónie 
môže  a má  vstupovať  Boh.  Práve  prostredníctvom manželstva,  ktoré 
spočíva  vo  vzájomnej  úcte,  láske,  vzájomnom  podopieraní 
a obdarovávaní  sa,  môže  dochádzať  ku  všestrannej  harmonickej 
premene viacerých generácií. 

Bez zdravých, láskavých, priateľských, dávajúcich a obetavých 
vzťahov v rodinách je ohrozené fungovanie každej komunity i štátu. 

Čím vyššie  človek stúpa  nad  zvieracie  inštinkty,  tým viac  si 
uvedomuje potrebu Božej Prítomnosti vo svojom živote. Už po prvých 
vážnych pokusoch vymaniť sa z pazúrov egoizmu a starých, karmických 
zvykov  si  človek  uvedomuje  potrebu  sa  sústavne  obracať  k 
posilňujúcemu svetlu Božej múdrosti a Jeho teplu lásky a dobra, ktoré 
spočívajú v cnosti  nádeje.  Nádej hovorí slovami Hildegardy:  „Nemáš 
ani  tušenia  o Božej  dobrote!  Nikto  ti  nepomôže,  keď  hľadáš   cenu 
všetkých  vecí  mimo  Boha  samého.“  Hlavne  muži  so  „zarasteným“ 
egoizmom do hmoty chcú veci riešiť a vyriešiť vlastnými silami, čo je 
veľmi  užitočné a dobré pre vonkajšie technické,  rozumové problémy, 
ale srdce a intuícia majú podstatne širšie spôsoby riešení. 

Možno  pre  lepšie  pochopenie  vážnosti  situácie  vnútorných 
problémov  vám pomôžu  obrazy  pôvodných  ľudových  rozprávok,  pri 
ktorých sa v zápasoch so zlom drakov a bosoriek jedná naozaj o život. 
Sila  neviditeľných  energií  nakopených  za  mnohé  minulé  životy  si 
vyžaduje špeciálne prístupy, kde práve konštruktívnym prístupom môže 
byť  pokora,  modlitba,  hladovka,  bezmäsitá  strava,  pravidelný  dobrý 
spánok, opatrný a trpezlivý životný štýl.

Pre človeka, ktorý sa postupne vyzliekol v predošlých stupňoch 
z ťažoby materializmu, egoizmu, zarputilosti v tejto fáze vývoja môže 
prichádzať  cnosť  pravej viery.  Odhodili  sa  tie  najhustejšie vibrácie 
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vnútorného biopola,  takže do duchovnej  duše môže  vstupovať svetlo 
inšpirácie, teplo a istota viery,  ktoré si  múdry človek chce strážiť ako 
drahocennú perlu.  Hildegarda píše: „Boh je jeden v troch osobách. Sú 
jednej podstaty a všetky majú byť súčasne  rovnakou mierou uctievané. 
Preto verím v Pána a dúfam v Neho a Jeho meno v mojom srdci nikdy 
nevyhasne.“  V tomto  texte  nie  je  len konštatovanie,  ale  aj  pokyn  na 
cvičenie. Podobne ako si človek osvojoval schopnosť čítania a písania, 
podobne potrebujete nechať v sebe pôsobiť imaginatívnymi  spôsobmi 
sprítomňovanie  Pána,  Jeho lásku,  múdrosť  a Jeho meno.  Keďže tieto 
postupy sú mimo rámec knihy,  nájdete ich v prácach a odporúčaniach 
starých aj moderných mystikov, napríklad lPátra Pia z Pietrelciny. 

Snáď  žiadna  zo  všetkých  cností  nie  je  tak  bagatelizovaná 
a ťažko prijímaná, ako je poslušnosť. Aj keď je sústavne vyžadovaná od 
útleho detstva a na všetkých stupňoch školstva a pracovného zaradenia, 
je  to cnosť sústavne pripomínaná,  porušovaná a trestaná.  Nám v tejto 
knihe sa nejedná o bežnú poslušnosť, ale predovšetkým o poslušnosť 
voči odporúčaniam Zhora. Poslušnosť na Božie impulzy. Rozoznáte ich 
tak,  že  zväčša  nenaliehajú,  sú  veľmi  jemné,  tiché a len málokedy sa 
opakujú. Bez pravidelnej meditácie a tréningu sa tento jemný hlas len 
veľmi ťažko „zachytáva“. Ako náhle ho však raz začujete, nikdy viac ho 
nezabudnete a hlavne nebagatelizujete. 

Veľmi  dobrou  školou  poslušnosti  sú  v kresťanstve 
predovšetkým  príklady  Starého  Zákona,  ktorý  desivo  popisuje 
hromadné zabitie uctievačov zlatého teľaťa, alebo neposlušných Židov, 
ktorí musia žiť v púšti štyridsať rokov navyše. Jednou z najdôležitejších 
vlastností, ktoré si človek osvojuje na Zemi, je trpezlivosť a poslušnosť. 
Rozmýšľajte o týchto vlastnostiach a čo najčastejšie si ich pripomínajte 
až do zažitia: „Ja som trpezlivý a poslušný pred Pánom.“ 

Už  vyššie  sme  uvádzali,  že  schopnosť  vnímania  človeka 
predstavuje  mizivých  0,01%  z  celkového  pola  okolitých  informácií. 
O svojich minulých životoch, dokonca ani o svojich utajených dobrých, 
či zlých vlastnostiach, taktiež skoro nič nevieme. Práve uvedomenie si a 
existencia múdreho a všadeprítomného Boha umožňuje a naučí človeka 
poslušnosti voči etike Vesmíru, ale správnej, láskavej rozhodnosti voči 
sebe,  a tolerantnej,  harmonickej  pravdivosti  a spravodlivému dobrému 
konaniu vo vonkajších vzťahoch.

Pre správne uvažovanie a vylaďovanie sa na vnútornú harmóniu 
je  mimoriadne  dôležité  pravidelné  čítanie  hlavne  Nového  Zákona, 
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životopisy  veľkých  osobností  histórie,  rôznych  inšpirovaných  kníh, 
alebo aj životy svätcov zo všetkých náboženstiev. Každý si môže vybrať 
podľa svojho smerovania, podľa osobného ideálu. 

Slepá  poslušnosť  voči  akýmkoľvek  autoritám,  ktoré  sa 
neopierajú o znalosť zákonov Univerza, prináša len problémy a utrpenie 
osobám  aj  komunite.  Keďže  sme  v tejto  dimenzii  Zeme  zatiaľ  vo 
výchove na úrovni „škôlky“, aj naši sprievodcovia „zhora“ majú s nami 
trpezlivosť ako s deťmi. Vedia o veľkej zotrvačnosti materiálneho tela, 
takže v mnohých oblastiach nám môžu isté veci tolerovať. Sú však veci, 
ktoré  tolerovateľné  nie  sú  a nesmú  byť,  obzvlášť  z oblasti  podstaty 
povahy a pokroku duchovnej duše. Už sme hovorili, že v tejto oblasti 
vám môžu byť výborným vodítkom vaše sny.

Jednou z najväčších tragédií  človeka je,  keď neverí  v Boha a 
prehnane dôveruje svojim fyzickým zmyslom.  Keď sa  k týmto  dvom 
nešťastiam pridá ešte  tretie  –  nadmerné  bohatstvo,  s ktorým sa spája 
moc,  seba  centrizmus,  tvrdohlavosť  a sláva,  človek  sa  doslova  stáva 
hračkou  temných  bytostí  nízkych  dimenzií  a nástrah  osudu.  Veľmi 
rýchlo  prichádza  pýcha,  lživé  okolie,  neúprimní  „kamaráti“,  strata 
súdnosti.  

Múdri ľudia akceptujúci duchovnú vedu vedia, že prišli do tejto 
fyzickej  dimenzie  zaplatiť  staré  dlžoby,  že  sú  neustále  vystavení 
Božiemu Súdu a Jeho spravodlivosti. Preto sa chcú vzdelávať, chodiť 
do  chrámu,  zdieľať  spoločenstvo  dobrých  a  múdrych  a preukazovať 
milosrdenstvo.  Preto sa boja a modlia k Božej Spravodlivosti,  pretože 
nevedia dňa, ani noci, kedy budú požiadaní o „účet za terajší život“. 
Vplyv na orgány

Výstup po „Jákobovom rebríku“ samozrejme nie je len otázka 
poznatkov, ale predovšetkým zažitia, transformácie na vyššie, čistejšie 
vibrácie.  Z pohľadu  Hildegardy  sa  biopole  človeka  upokojuje, 
presvetľuje a je tu aj veľmi  dôležitý liečivý efekt   predovšetkým  na 
reprodukčné orgány a orgány panvového dna.

Už  viac  krát  sme  spomínali,  že  každý  človek  žije  v osobnej 
slobode rozhodovania, ale pod veľmi starostlivým dohľadom „vyšších 
anjelských bytostí“.  Týmto duchovným bytostiam mimoriadne  záleží, 
aby ste „postúpili do vyššieho ročníka“ pri vyučovacích lekciách Zeme. 

Každý človek je  individuálne odlišný a môže  očakávať rôzne 
testy o rôznych časových dĺžkach týždňov,  mesiacov,  alebo aj  rokov, 
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podľa  svojej  osobnej  karmy.  Každý  aj  drobný  úspech  je  z  „druhej 
strany“ vítaný s obrovskou radosťou a nadšením. 

Napriek vaším očakávaniam a snahe o pokrok sa musíte obrniť 
trpezlivosťou  a trpezlivosťou  a trpezlivosťou.  Očakávajte  to 
najvznešenejšie,  najkrajšie,  najlepšie  a aj  tak  to  prekoná  všetky  vaše 
očakávania.  Avšak duchovný pokrok a úspech závisí  nielen od vášho 
sústavného,  intenzívneho  úsilia  v  drobnostiach  života,  ale  hlavne  od 
Milosti  Božej,  ktorá  jediná  vidí  všetky  vaše  jemné  vibrácie 
v súvislostiach minulosti, prítomnosti, budúcnosti.

Čím  pevnejšie  si  stojíte  v charakterových,  etických 
dispozíciách, tým lepšie ste pripravení pôsobiť pri šírení svetla, nádeje, 
pomoci, čo vám prinesie nové radosti a dispozície pre sebauplatnenie. 
Z utláčanej  a vystresovanej  bytôstky  sa  stávate  „rytierom  bez  bázne 
a hany“  s prirodzenou  autoritou  a s tým  súvisiacimi  novými 
príležitosťami v osobnom aj vonkajšom  svete. 
Pôsobenie na fyzickú dimenziu

Asi  posledných  dvadsať  rokov  sa  v našom  regióne  strednej 
Európy častokrát spomína titul „Spravodliví medzi národmi“. Viac ako 
päťsto  Slovákov  získalo  tento  titul  za  to,  že  počas  prenasledovania 
Židov počas vlády fašizmu ukrývali židovské rodiny, ktoré tak   prežili 
až do oslobodenia. Slováci tak riskovali  svoje životy a životy svojich 
rodín,  holú  existenciu.  Spravodliví  medzi  národmi  je  ocenenie,  že 
jestvujú  dobrí  ľudia,  ktorí  sa  riadia  Božími  zákonmi.  Za  zamyslenie 
stojí, že je to asi 0,02 % z obyvateľstva Slovenského štátu, ktorý mal 
vtedy asi 2,6 milióna.

Majster  Danov upozorňuje,  že kto bojuje proti  spravodlivosti, 
bojuje proti pokroku, proti svetlu, proti Bohu. Ľudia by nemali bojovať 
proti Hospodinovi, Otcovi Lásky, ktorý spája celé Univerzum a všetky 
bytosti  vo svojej  harmónii.  Majster  upozorňuje:  Posväťte Jeho meno, 
pretože On je ten, kto sa nespočetne krát obetoval pre všetky bytosti. 

Dôležitosť spravodlivosti  môže  byť  porovnávaná s vodou pre 
tvrdú  zem,  pretože  tak  ako  voda  zmäkčuje  zem,  aj  spravodlivosť 
zmäkčuje  tvrdosť  človeka.  Ľudia  sú  zatrpknutí,  zatvrdilí,  lebo  im 
chýba  rovnocenná  spravodlivosť.  Dajte  každému  človeku  jeho 
práva a on zmäkne.  Ako voda je nevyhnutná pre rast  rastlín,  tak je 
spravodlivosť nutná pre rast našich myslí a sŕdc. 

Aby bol v krajine mier, musí tam byť spravodlivosť. Ak je tam 
nespravodlivosť,  neporiadok a nepokoje  budú nasledovať.  Pozrite  sa 
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do  histórie,  skúmajte  rodinné,  vnútorné  aj  medzinárodné  vzťahy 
a uvidíte,  že  nespravodlivosť  bola  vždy  príčinou  nepokojov. 
Spravodlivosť rozdeľuje Božie požehnanie – krv života – do organizmu 
ľudstva.  Spravodlivosť  musí  prevládnuť  tak,  aby  vo  svete  nezostal 
jediný chudák, ktorý si povzdychne: „Nieto Boha v tomto svete.“

Duchovná Spravodlivosť neuznáva žiaden honor,  alebo slávu, 
žiadne bohatstvo, alebo učenosť, získané pre osobné výhody. Skutočne 
spravodlivý hľadá utrápené duše, ktorým môže pomáhať. 

Tak ako bol  v minulých storočiach život  čistého srdca veľmi 
ctený a vážený,  dnešný  postoj  moderného  človeka  je  presne  opačný. 
Televízia,  filmy,  alebo  aj  Internet  urobili  z tejto  posvätnej  oblasti 
triviálnu  frašku.  Hlboko  v každom človeku  však  je  túžba  po  čistom 
vzťahu, šťastnom a vernom manželstve a radosti z pekných a úspešných 
detí.  Vzhľadom  na  karmickú  labilitu  personality  a chúlostivosť  vo 
vzťahoch z minulých inkarnácií  sa odporúča zvýšená ostražitosť pred 
prázdnym,  ligotavým  lákaním  bažín.  Telesné  rozkoše častokrát 
prinášajú  „silné“  zážitky,  stále  častejšie  sa  však  platí  ťažkými, 
nákazlivými chorobami, o ktorých sme písali v prvom diele.

Opakom nádeje je beznádej. Práve táto vlastnosť sa stáva stále 
rozšírenejšou  chorobou  v dnešnej  modernej  civilizácii.  Pretože  kvôli 
narastaniu  nesprávneho  hodnotového  systému,  uprednostňovaniu 
konzumného,  materiálneho  života,  strácajú  ľudia  kontakt  so  svojou 
duchovnou  dušou  a doslova  sa  „odrežú“  od  energetického  systému 
Univerza.  Takto  sa  postavia  mimo  zákon  harmónie.  Z dôvodu 
predošlých  dobrých  životov  nedochádzalo  ešte  v nedávnej  minulosti 
k takému rýchlemu vyčerpaniu karmických rezerv, ako u mnohých ľudí 
dnes,  a tak  sa  depresie,  alebo  iné  stavy  beznádeje  dostavovali  len 
zriedkavo. 

Dnešný alarmujúci stav, keď duše sa inkarnujú pomerne rýchlo 
a z minulého života si prinášajú zväčša len negatívne energie, dochádza 
ku  zlyhávaniu  psychickej  rovnováhy  a s tým  súvisiace  oslabovanie 
imunitného systému pomerne rýchlo už v mladom veku. K tomu sa ešte 
pripájajú  nezrelé  partnerské,  rodičovské,  súrodenecké  vzťahy,  ktoré 
vzájomným  nepochopením  opustenosť  duše,  zúfalstvo  a  beznádej 
osobnosti ešte viac prehlbujú. 

Z  osobných  skúsenosti  astrológa  som  častokrát  videl,  že 
problémové vzťahy z blízkej rodiny vedú v rámci Zákona Príťažlivosti 
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ku priťahovaniu rovnako problémových partnerov / partnerky a tak sa 
problémy zacyklujú. Ako si pomôcť z tejto stále sa skracujúcej slučky 
zúfalstva? 

Je  to  jednoduché.  Uvedomiť  si  a  zvýšiť  svoje  vnútorné, 
duchovné vibrácie a začať počúvať svojho anjela strážneho, ktorý vás 
chce  naučiť  žiť  v svetle  slobody,  bezpečia,  šťastia  z dobrých, 
úprimných, láskyplných vzťahov. Bez zbožnosti a pomoci duchovných 
bytostí, ktoré pomáhajú vyzliecť kožu starého Adama / starú Evu, sa to 
však nedá. 

Dnešná  moderná  prírodoveda  vysvetľuje  všetko  na  základe 
fyzikálnych,  chemických...  zákonov.  Keby  však  mala  byť  naozaj 
dôsledná,  zrazu  prichádza  do  nevyjasnených  oblastí  premien 
a počiatkov, ktoré pripisuje „náhode, šťastiu...“ Z prísnych definícií sa 
z vedy  zrazu  stáva  „jasnovidka  s kryštálovou  guľou“.  Jednoducho 
prírodovedec  stráca  argumenty  a utápa  sa  v neistote.  Skutočne  veľkí 
prírodovedci vždy hlásali len čiastočnú schopnosť poznania vedy.

Fyzika,  chémia,  fyzikálny  chémia,  organická  chémia...  je 
preplnená  takým  obrovským  množstvom  „konštánt“,  ktoré  sú 
premenlivé podľa látky,  prostredia,  teploty,  tlaku...  A žiadneho vedca 
akosi nenapadne opýtať sa, prečo konštanta nie je konštantná, teda nie je 
rovnaká. Moderná kvantová fyzika už napríklad vymyslela, že rýchlosť 
svetla  vo  vákuu,  ktorá  by  mala  byť  konštantne  c=299 792 458  m/s, 
môže byť niekedy z pohľadu modernej kozmológie, alebo javu kolapsov 
v kvantovej fyzike vyššia!!!  To však nevadí, aby „hrdí“ prírodovedci 
nehovorili: „Poznáme len to, čo vidíme, cítime a čo môžeme ohmatať.“ 
Ich suverenita mizne v oblasti neviditeľných energií, napriek obrovským 
úspechom prenosu informácií, ale aj v tejto oblasti sme s poznaním len 
na úbohom začiatku. 

Z pohľadu duchovnej vedy však ateisti, ktorí neživili dostatočne 
svoje duchovné duše v jednom živote, v ďalšom živote inkasujú telo so 
zárodkami  závažných  problémov  nervovej,  endokrinnej  sústavy 
a psychiky,  ako  sme  o tom  písali  v prvom  diele.  Múdry,  pravdivý 
a poctivý vedec by mal tvrdiť len to, čo skutočne pravdivo a dlhodobo 
otestoval  a čo  je  evidentné  na  životoch  všetkých  ľudí,  javov  bez 
výnimky a poloklamstiev. 

Svedectvá  a  príklady  návratov  z druhého  brehu  a obrovské 
množstvo iných „zázračných“ príkladov aj z oblasti vážených vedcov, 
napr.  psychiatrov  Briana  L.  Weissa,  Michaela  Newtona,  neurológa 
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Ebena Alexandra hovoria samé za seba. Už veľa krát som spomínal, že 
ako vo všetkom aj na vnímanie „druhého sveta“ potrebujete špeciálny 
tréning, tak ako vo všetkom v tejto dimenzii.

Moderný človek nechce byť poslušný a zmieriť sa s realitou. 
Naopak,  mladý  človek  revoltuje,  chce  všetko  a hneď.  Je  dobré  byť 
ctižiadostivý a od života  chcieť veľa. Zákon Očakávania vám potom 
umožní  aj  veľa  dostať.  Navyše  človek  prichádza  do  tejto  fyzikálnej 
dimenzie  naučiť  sa  zodpovednosti,  správnemu  používaniu  rozumu, 
súdnosti, ovládaniu citov, správnym činom v správnom čase. 

Nie je tu však žiadny rozpor. Človek má dôsledne a radostne 
plniť všetky svoje úlohy dieťaťa,  rodiča,  pracovníka,  manažéra...,  ale 
v určitých  etapách  života  prichádzajú  „osudové“  voľby,  pri  ktorých 
máme   poprosiť Pána,  anjela strážneho...  o radu,  pomoc,  usmernenie, 
zásah.  Múdry človek tak robí  čo najčastejšie,  aby si  ušetril  zbytočné 
zákruty,  výmole,  prekážky a odbočky.  Na samom človeku je,  či  radu 
počúvne, alebo nie, pretože takto sa prejavuje Pán, alebo aj dobrý učiteľ. 
Necháva voľnosť a slobodu.  Nie všetko môže človek dostať, hlavne 
keď v minulých životoch podobné skúšky nevedel zvládať.

V Biblii je symbolický príbeh Jákoba, zakladateľa náboženstva 
židov,  kresťanov  aj  moslimov,  ktorý  celý  svoj  život  bojuje 
s poslušnosťou  a zmierlivosťou  s osudom,  aby  nakoniec  vypočul 
Hospodina a  vrátil sa späť do svojej domoviny, obohatený o manželky, 
deti a stáda. Predovšetkým však po „zaplatení“ svojich dlžôb svokrovi 
Lábanovi  zápasí  s tajomným Bohom,  ktorého prosí  o požehnanie.  So 
získaním  požehnania  získava  nové  meno  Izrael,  chrabro  zápasiaci  s 
Bohom  a   zostáva  chromý  v bedrovom  kĺbe.   Zápasenie  s egom, 
poslušnosťou, má ľudstvo akosi v krvi. Zo skúseností múdri ľudia vedia, 
že  ideálna  je  stredná  zlatá  cesta  a tvrdé  presadzovanie  sebectva 
spôsobuje  nešťastie,  izolovanie,  strach,  nasledujú  podvod,  klamstvo, 
zvady...

Niektoré odporúčania môžu mať osudový charakter,  keď vám 
váš jemný vnútorný hlas hovorí pri predbiehaní autom v kopcoch cez 
dvojitú  čiaru  NIE  a vy  to  risknete, v tom  lepšom  prípade  skončíte 
v nemocnici.  V tom  horšom  prípade  v chladničke  v  dome  smútku. 
Problém človeka je, že častokrát nevieme rozlíšiť dôležité rozhodnutia 
od  menej  dôležitých.  Aj  o to  musíme  prosiť.  Chyby  na  jemných 
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úrovniach bytia človeka sú podstatne závažnejšie, ako chyby na fyzickej 
úrovni, pretože za ne sa musí platiť aj desiatky životov. 

Bezbožnosť  priamo  previazaná  so  silným egoizmom  je  dnes 
v móde. Neznalosť duchovných zákonov, predovšetkým Zákona Príčiny 
a Následku  súvisiacim  s reinkarnáciou,  robí  tento  svet  zdanlivo 
jednoduchým  –  vyhráva  tvrdší,  silnejší,  drzejší,  bohatší...  Tento 
svetonázor  potvrdzujú  všetky  verejné  média,  na  tomto  názore  je 
postavené celé „moderné“ vnímanie sveta. Názor „Ty si opica, ja som 
opica...“ robí z človeka zvieracieho primitíva, kde etika alebo kultúra sa 
zdajú byť na prekážku životného biznisu a sú smiešne zbytočné.  

Čím  neskôr  človek  pozná  dôležitosť  platnosti  Vesmírnych 
zákonov,  tým  ťažšie  sa  bude  meniť  kurz  človeka  aj  ľudstva.  Sila 
zotrvačnosti  človeka preprogramovaného  na  polo  zviera,  omámeného 
konzumom, peniazmi, sexom, a ľahkými drogami, ku ktorým počítam 
televíziu, alkohol a cigarety, je obrovská a žiaľ, návyková. 

Lenže táto „výhra“ surovosti a primitivizmu narušuje kozmickú 
harmóniu  planéty  a spúšťa  mechanizmy, ktorými  sme  sa  zapodievali 
v prvom diele.  Neviditeľné,  agresívne vibrácie biopolí  ľudí  spojené s 
hromadnými zbraňami ničenia fanatických, „vyvolených“ náboženských 
bojovníkov  a rovnako  „samo  vyvolených“  egoistických,  mocných 
boháčov sveta postupne urobia našu planétu neobývateľnou.  

Načo vám budú,  vy agresori,  multimilionári a multimiliardári, 
vaše  peniaze,  keď  si  vo  vymretom,  rádioaktívnom,  chémiou 
zdevastovanom svete nebudete môcť kúpiť chlieb, nebude pitná voda, 
dýchateľný vzduch, a samozrejme žiadne palivo do auta? Komu budete 
ukazovať svoje jedinečné šaty, šperky, umelecké zbierky, ktoré vyrástli 
z nespravodlivého  obohacovania?  Pred  kým  sa  budete  chcieť 
predvádzať?

Podľa svedectiev ľudí schopných čítať v kronike Akáša, ľudia 
predovšetkým platia  za  porušovanie  ľudských  hodnôt  zľutovania  sa, 
podelenia  sa  s núdznymi,  spravodlivého  delenia  miezd  napríklad 
v podnikaní,  posudzovanie  druhých  a  netolerancii,  v  neláskavosti 
k druhým, v absencii odpúšťania... 

Chronicity, alergie,  strata  svojej  identity  všetkých  možných 
druhov  sú  tým  najjemnejším  karmickým  trestom.  Trvalá  invalidita, 
zdeformovanie tela, poloslepota, hluchota, debilita budú stále častejšou 
súčasťou  života  dnešného  ľudstva.  Najväčší  boháči  si  to  v budúcich 
životoch  vyskúšajú  v telách  najchudobnejších,  primitívnych  bedárov 
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s ich  hraničnými  hygienickými  životnými  podmienkami... 
O Napoleonovi sa vie, že teraz pobehuje v trávovej sukničke v nejakom 
kmeni  pygmejov v strednej  Afrike.  Hitler  sa vrátil  v čase pár stotisíc 
rokov dozadu, aby si osvojil základné lekcie ľudskosti... 

Mnohí  bohatci  ani  nezistili,  že  zomreli  a tak  žijú  v nejakom 
pekle zamrznutí mimo kolobeh inkarnácií.

Z histórie  vieme,  že  aj  veľké  „obraty“  ľudstva  boli  možné. 
Takýmito  prostriedkami  zvratu  boli  epidémie  ako  čierny  mor,  alebo 
španielska  chrípka.  Prudké  výkyvy  počasia,  o ktorých  sme  písali 
v prvom diele, sú len zdvihnutý prst „chlapčeka“, „El Ňiňa“, aby sme sa 
zobudili a urobili korekcie vo svojom životnom štýle. 

Podľa svedectiev a predpovedí mnohých prorokov z nedávnej 
minulosti,  napríklad  Edgara  Cayce,  ľudstvo  dnes  balancuje  na  hrane 
celoplanetárnej  katastrofy,  ktorá  sa  týka  rovnako  Ameriky,  Európy, 
Ázie...  Potrebuje  ľudstvo  ďalšiu  trpkú  lekciu  utrpením?  Alebo  si 
zvolíme cestu múdrosti, vzdelávania v kultúre, vráteniu sa k spiritualite 
náboženstva  a  budovaniu  medzi  náboženských  a  národných 
zbližovacích mostov prostredníctvom skautingu?
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Div divov je, že žiar má pôvod v temnote,
a život v smrti, a niečo v ničote.

Angelus Silesius

6.4 Poddimenzia biopola trpezlivosti.

Archetypy biopola

Poddimenzia duchovných bytostí trpezlivosti, ktorí 
ľuďom prinášajú nečakanú pomoc. Sú vysielaní na 
Zem ako  zázrační  duchovia,  ktorí  vyliečia  ťažké 
choroby,  prinášajú  radosť  a šťastie.  Je  to 
poddimenzia  rastlinného  elementu  a rastlinných 
elementárnych duší. Vplyv planéty Jupiter.

Symboly zrkadlené na fyzikálnu dimenziu Zem:

Farby modrá, fialová, ....................................................................

Kvet margarétka, ..........................................................................

Kameň chryzokol, ........................................................................

Úsmev je lacnejší než elektrina a dáva viac svetla.
Škótske príslovie

6.4.1 Cirkulácia a digescia

Energetická analýza osobných vlastností

Pri  stúpaní  po  Jákobovom  rebríku  sa  hneď  na 
prvom  stupni  radikálne  mení  postoj  človeka  k 
okoliu.  Z negativistického  postoja  a sťažovania, 
pri uvedomení si svojej hlavnej zodpovednosti za 
všetko „zlé“ vo svojom živote, zrazu človek mení 
svoj pohľad na seba aj okolie. Učí sa nielen okolie 
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začať  akceptovať, ale uvedomuje sa ako spoluhráč vlastného života ako 
tvorca procesu zrenia k zmysluplnému šťastiu. 

Pre pestovanie šťastného a radostného života si stále viac človek 
uvedomuje  dôležitosť  rodiny,  spoločenstva,  ale  musí  ísť  ešte  ďalej. 
Naučiť sa vidieť vo všetkých ľuďoch anjelské bytosti na rôznych 
stupňoch vývoja. Je jedno, čo si o tom okolie myslí, pretože zväčša ešte 
žije  v tme  nevedomosti.  Poznanie  reálneho  uplatňovania  karmy 
znamená, že v rámci karmického vyrovnania mnohí ľudia so „snedou“ 
pokožkou  mohli  byť  v predošlých  životoch  „bieli“  a naopak.  Jednou 
z dôležitých karmických stupňov dnešného ľudstva je vyrovnávanie rás, 
pretože tie už splnili svoju historickú, spoločenskú úlohu.

Pre  vyváženosť  rozumového a citového života  je  odporúčané, 
aby  sa  človek  inkarnoval  rovnako  často  ako  muž,  aj  ako  žena. 
Z poznatkov  modernej  medicíny  vieme,  že  túto  bipolaritu  má  každý 
človek v sebe vo forme existencie mužských a ženských hormónov v 
tele.  V rámci  štruktúry biopola  má  človek tieto  charakteristiky plusu 
a mínusu ako neoddeliteľnú súčasť svojej existencie. 

V dnešnom štádiu vývoja je pohlavná rôznosť súčasť Božieho 
Plánu, ktorý sa počas ďalšieho pokroku bude posúvať do iných hraníc. 
Dnes  je  to  však  s pohlavím takto  a my  sa  musíme  naučiť  s tým žiť 
a nevyrábať  hrubé  morálne  chyby,  ktoré  by  človeka  mohli  zastaviť. 
V láske k blížnym robí človek častokrát vážne chyby, ktorými sa otvára 
zlým vplyvom nízkych astrálnych bytostí.

Už  pri  neúmyselnom  zlom  slove  múdry  človek  sa  musí 
okamžite  opraviť,  ospravedlniť  sa  nahlas,  alebo  v  duchu  a vyslať 
pozitívnu, opravnú vibráciu. Citové telo sa stáva čírym a kompaktným 
niekedy  až  po  dlhotrvajúcom  duchovnom  úsilí,  službe,  modlitbách 
a meditáciách. Práve tieto „útržky“ vášho citového biopola môžu byť 
zneužité zlými bytosťami, ale vinu ponesiete vy osobne. Že ste o tom 
nevedeli, vám nepomôže. Pán v Novom Zákone upozorňuje na potrebu 
chrániť  ovečky  v jednom  košiari,  čo  je  jeden  z významov  tohto 
vesmírneho podobenstva.

Na správne vnímanie budem citovať Hildegardu. Cnosť Lásky 
k blížnemu,  Caritas,  hovorí:  „Keď  bol  stvorený  človek, 
najušľachtilejšie semeno a najsladšia ratolesť, zrodil sa na konci vekov 
Syn Boží ako človek. A aj keď chcel Lucifer zničiť moje rúcho aj moju 
neporušenosť,  zažiarila  som  v plnom  lesku  v Bohu  aj  v človeku. 
Napriek tomu, že slepí a mŕtvi, aj ľahké ženy, pre svoje špinavé skutky 
sa dovolávajú môjho mena, je nemožné, aby sa táto špina dotkla Nebies, 
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rovnako ako je nemožné, aby také pľuhavstvo pohlo mojou vôľou. Zo 
cností si urobím krídla, ktorými odstránim všetko neužitočné, čo Lucifer 
po svete rozosial. Pozdvihnime sa všetci k svetlu, postavme všade veľké 
a pevné  veže,  aby sme,  keď nastane  deň,  mohli  vydať  bohaté  plody 
ducha  a tela.“  Z týchto  silných,  odvážnych  a krásnych  slov  vidíme, 
prečo sa stala svätá Hildegarda z Bingenu európskou učiteľkou cirkvi. 

Bežný  konzumný  človek  žije  požiadavkami  materiálneho 
života.  Už  sme  spomínali,  že  z  fyzikálneho  pohľadu  moderná  veda 
hovorí o schopnosti vnímať svet len veľmi obmedzene. Ľudstvo letí na 
osamelej planétke Zem v slnečnej sústave rýchlosťou 29,8 kilometrov 
za  sekundu  bez  najmenšej  kontroly.  Z pohľadu  neviditeľného 
spirituálneho sveta naše poznatky absentujú temer absolútne.  

Jediná,  naozaj  vhodná  a všestranne  užitočná  vlastnosť  pre 
prevenciu  byť  pokojný,  je  pokora.  Pokiaľ  ste  urobili  aspoň  určité 
pokusy pri postupe premeny duchovného, filozofického olova na zlato, 
uvedomujete  si,  že  predtým  bol  človek  ako  živočíšna  personalita 
beznádejne  stratený.  Všetky  jeho  tzv.  cenné  vlastnosti  mu  zväčša 
vyrábali  len  osobné,  rodinné,  pracovné  problémy.  Každým  malým 
krôčikom  dohora  sa  však  život  stáva  slobodnejším,  nádhernejším, 
plnším. 

Cnosť  Pokory v Hildegardinom spise  Scivias  hovorí:  „Začala 
som z ničoho a vystúpila som až k božským výšinám. Na prvom mieste 
som  obozretná  predovšetkým  ku  slabosti  svojho  materiálneho  tela 
a stúpam nahor od cnosti k cnosti, jeden krôčik za druhým. Lebo kto sa 
chce  priamo  chytiť  najvyšších  konárov,  spadne  do  hĺbky  priepasti 
ničoty. Kto však začína pri koreňoch, tak ľahko nespadne.“

Naozaj dôležitá rada. Pracovať zdola nahor a nebáť sa. Hoc aj 
urobiť chybu je lepšie, ako prešľapovať na mieste. Z minulých životov 
ľudia  častokrát  idú  určité  úseky  ľahšie,  pretože  tieto  už  zvládli 
v predchádzajúcich  životoch.  Potom  však  je  to  ťažšie.  Cestička  sa 
objavuje  len  veľmi  nejasne  a hľadajúci  vstupuje  do  neprebádaných 
oblastí. Tu  je na mieste vysoká obozretnosť opierajúca sa o sústavnú 
bdelosť,  stálu  potrebu  o  ochranu,  modlitby,  vzdelávanie  sa  v oblasti 
duchovnej vedy, odvahu a spätnú väzbu vo forme snov.

Každá trpká skúsenosť znamená schopnosť pevnejšej  opory pri 
otrasoch a súčasne aj širší životný pohľad. Neznamená to, samozrejme, 
že  človek  sa  má  vystavovať  nebezpečenstvám,  ale  je  tu  výstraha 
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k ostražitosti a v prípade pádu okamžité spamätanie sa, ospravedlnenie 
sa a pokračovanie vo výstupe.

Jednou z tabuizovaných tém dnešnej  spoločnosti  je  smrť.  Pre 
človeka s darvinovským svetonázorom je smrť  absolútny koniec práce 
mozgu, srdca, bunková smrť. Preto sa snaží zo života vyťažiť maximum 
bez ohľadu na následky. Veriaci človek má zozačiatku nádej, ktorá sa 
pri duchovnom tréningu stále viac prehlbuje na uvedomovanie si, istotu 
duchovného  sveta  ako  reálneho  bytia.  Pri  hlbších  znalostiach 
duchovných zákonov, napríklad aj Zákona Znovuvteľovania, tu už nie je 
len  čistá  viera,  ale  aj  intelektuálne  zdôvodnenie  zmyslu  života, 
spočívajúceho v návšteve školy výcviku na úroveň anjela. 

Mnohí  ľudia  zažívajú  svojich  drahých  ako  svojich  „anjelov 
strážnych“, ktorí pomáhajú ľuďom v materiálnom tele. Samozrejme, že 
nie každému je to povolené, len vysoko morálne čistým, zodpovedným, 
zbožným a znalým, o čom svedčia ich minulé životy a žiarivá aura. 

V dnešných časoch sa inkarnuje veľmi veľa učiteľov, ktorí by sa 
už  vôbec  nemali  inkarnovať.  Keďže  množstvo  ľudí  tak  zabŕdlo  do 
hmoty  a problémov,  títo  učitelia  prichádzajú  podať  pomocnú  ruku 
a podporu  zviditeľnenia  niektorých  dôležitých  etických  a duchovných 
zákonitostí. Môžu sa zdať, že sú to úplne obyčajní, vidiecki ľudia, alebo 
bezvýznamní robotníci, živnostníci alebo úradníčkovia, ale ich vplyv na 
spoločnosť môže byť enormný. 

Robil  som  horoskopy  niektorým  takým  ľuďom  v pozíciách 
archanjelov. Tým, že vypili „pohár zabudnutia“, ako my ostatní, aj oni 
sa  pociťujú  v pozícii  ako  obyčajní,  telesní  ľudia.  Pre  týchto  ľudí  je 
zoznámenie  sa  s vierou  a  pravým  spirituálnym  učením  ako  mapa 
putujúceho cez púšť k oáze s vodou. Chce a túži len piť a piť  čistú vodu 
oslobodzujúceho  poznania,  duchovného  učenia  a rýchlo  si  osvojujú 
pravidlá precvičovania, alebo ich aj prirodzene upravujú na svoju mieru. 

Vznešená  cnosť  Spása  duše hovorí:  „Spolieham sa  na  staré 
spojenectvo  a priťahujem  k sebe  šľachetného  Syna  Božieho  a Jeho 
spravodlivosť,  svätosť  a pravdu.   Preto  som  ako  znovuzrodená 
a oslobodená  od  všetkých  hriechov  a nevedomosti.  Preto,  ó  Bože, 
nedbaj na moje hriechy z mladosti a moju neznalosť a netrestaj ma pre 
moje hriechy.“

Hľadajúci sa stále viac uvedomuje do pozície dieťaťa Božieho, 
bez ktorého by len ťažko išiel vpred. Pre ateistické okolie stráca takýto 
človek  akúkoľvek  hodnotu,  možno  v nich  až  vzbudzuje  potrebu 
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odstupu, alebo nepriateľstva. Už v predošlých stupňoch sa hľadajúcemu 
prieskumníkovi  postupne  strácali  starí,  povrchní  známi  a prichádzali 
hlbšie,  cennejšie  priateľstvá,  alebo aj  úplne rozdielne podmienky pre 
praktický život.

Je známe, že už túžba po zmene k lepšiemu je volanie a milosť 
Pána,  ktorý  dáva  človeku  silu  a schopnosti  k  zmene.  Vibrácie 
obyčajného človeka ho podľa Zákona Príťažlivosti  spojili  so zvykmi, 
kamarátmi,  životným  štýlom,  ale  tie  sa  postupne,  pri  pravidelnom 
duchovnom úsilí a cvičení, menia. Človek sa postupne, nenásilne stáva 
striedmym. Niekedy je to radikálna zmena, zväčša sa však zmeny dejú 
pomaly  a nenásilne.  Mnohí  ľudia  otvárajúci  sa  ideálu  nenásilia  sa 
stávajú vegetariáni, vegáni, alebo fruktáni... Nie je to zlé, ale sú aj veci 
dôležitejšie, ako preháňať účinnosť stravy.

Pán  v Novom  Zákone  žiadne  drastické  opatrenia  vo  výžive 
nežiadal. Upozorňoval na to, že je dôležité chrániť si čistotu srdca a nie 
čistotu  „brucha“.  Pretože  práve  zo  srdca  môžu  prameniť  najhoršie 
nešváry  a jedy,  hnev,  agresivita,  závisť...  Tieto  vlastnosti  podstatne 
horšie ubližujú nielen stavu psychiky, duše, ale podľa modernej vedy aj 
endokrinnému a imunitnému systému a teda celému biopolu človeka. Tu 
sú korene temer všetkých chorôb.

Napriek  tomu  mnohé  duchovné  školy  odporúčajú,  hlavne  na 
začiatku  duchovného  tréningu,  urobiť  určité  zmeny  v štýle  života. 
Dôležitý  je  spánok  medzi  22.  a 3.hodinou  ráno.  Neodporúča  sa  piť 
alkohol,  energetické nápoje,  fajčiť,  jesť vyprážané  veci.  Odporúča sa 
znížiť  množstvo  kávy  a čierneho  čaju.  Taktiež  sa  odporúča  znížiť 
množstvo  konzumovaného  červeného  mäsa,  vajec  a korenín  a zvýšiť 
konzumáciu  surovej  zeleniny,  ovocia,  prípadne mliečnych  produktov, 
hlavne tvrdých syrov. Za geniálny vynález považujem pravidelné pitie 
smoothies s chlorofilovou bázou a ovocím. 

Veľmi  dôležitou  sa  stávajú  priebežné  očisty,  predovšetkým 
večerná hygiena nôh a spätná analýza udalostí  dňa, večerná ochranná 
modlitba.  Ešte  dôležitejšie  je  ranné  zapísanie  a vyhodnotenie  snov, 
ranná modlitba, rozcvička, meditácia. To všetko môžete večer stihnúť za 
15 – 30 minúť a ráno za 20 - 30 minút. 

Po  práci  sa  odporúča  výživa  duchovnej  duše  obohacujúcim 
čítaním,  dobrou  hudbou,  inšpirujúcim  filmom  v spoločnosti  rodiny, 
priateľov,  spriaznených duší,  pestovať nápaditý koníček pre  inováciu 
stereotypov a radosť zo života.
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Duchovným  tréningom  človek  prechádza  z vnímania  vibrácií 
vonkajšieho sveta  na  jemnejšie  vibrácie  svojej  mysle,  pocitov,  alebo 
okolitého  biopola.  Príliš  ťažké  jedlá,  alebo  nerovnomerná,  prehnaná 
konzumácia vo väčších množstvách a najmä večer pred spánkom nielen 
rozhádže  biorytmus,  ale  aj  môže  zablokovať  jemný  vnútorný  vývoj. 
Človek  sa  vylaďovaním  na  vnútornú  harmóniu  otvára  umiernenosti 
a strednej zlatej ceste.

Striedmosť samozrejme nespočíva ani tak v uvedomovaní sa vo 
fyzickom tele,  ale  v stále  jemnejšom pociťovaní  a vnímaní  harmónie 
svojej  duše  a  neviditeľného  sveta.  Objavuje  množstvo  dovtedy 
nevnímaných jemných impulzov či od vlastného anjela strážneho, alebo 
od  duchovných  sprievodcov  a celej  živej  prírody,  ktorá  neustále 
„spieva“ svojim rytmom, melódiou a vzájomnou vyladenosťou.

Je  pozoruhodné,  že  pomerne  rýchlo  po  zahájení  Cesty 
u mnohých ľudí prichádzajú do života náznaky pocitu šťastia a pokoja. 
Avšak  až  na  tejto  úrovni  prenikania  sa  trpezlivosťou  sa  dosahuje 
skutočná  plnosť  šťastia a vnútorného  blaha.  Súčasne  však  platí  aj 
pravidlo bdelosti až do úplného konca cesty životom, pretože zlé sily 
a pokušitelia  majú  v tejto  materiálnej  dimenzii  právo  pokúšať 
negatívnymi  vibráciami,  neustálymi  útokmi,  alebo  aspoň  pokusmi, 
narušiť  integritu  hľadajúceho.  Podobný  negatívny  vplyv  môže 
prichádzať  aj  od  okolia,  ktorých  znervózňuje  vyžarovanie  biopola 
šťastia a pokoja. 

Pokiaľ si človek začne egoisticky prisvojovať zásluhy za svoj 
„excelentný“ úspech, veľmi rýchlo môže očakávať  pád a problémy. Je 
dobrou radou nepripisovať si za svoj postup žiadne zásluhy. Veľká časť 
duchovnej duše je vzdialená života živočíšneho tela a tak sa personalita 
starajúca o stravu, prácu, rodinu, vzťahy, spánok, režim dňa pokladá za 
jednateľa.  V skutočnosti  je  táto  stránka  života  len  „vrchol  ľadovca“, 
priemet skutočného  života z vyššej úrovne spirituálneho diania. Nič to 
samozrejme nemení na skutočnosti, že rozhodujúce úspechy aj pády sa 
zdanlivo odohrávajú na materiálnej dimenzii. 

Tento paradox hmoty verzus duchovného biopola je výsledkom 
inkarnačného  procesu  a tesnými  väzbami  medzi  energetickými 
úrovňami,  ktoré  inkarnáciou  vznikli.  Obzvlášť  inkarnácia  na  planéte 
Zem s jej tvrdými inkarnačnými podmienkami prináša duchovnej duši 
veľa  podnetov  a dôležitých  skúseností,  ktoré  sa  v iných  dimenziách 
vôbec nedajú realizovať.
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Cnosť  Šťastia podľa  Hildegardy hovorí:  „Som šťastná,  lebo 
môj  Pán  ma  uskutočňuje  krásnou  a čistou.  Preto  utekám  pred 
smrteľnými  radami  diabla,  lebo  ten  je  vo  svojich  postojoch  vždy 
zúfalejší, pretože ho Boh vylúčil a určil mu len zlé skutky. Pred týmto 
satanom utekám a striasam ho,  lebo je mi  vždy odpudzujúci.  Veď ja 
túžim len  po  svojom milovanom,  ktorého horúco objímam a ktorého 
chcem vlastniť nado všetko.“ 

Láska k ľuďom ako prvý stupeň sa  rozširuje  o lásku k Bohu, 
ktorá chráni,  očisťuje, posilňuje, dáva krídla a nové smery a podnety. 
Môže priviesť hľadajúceho aj k upokojeniu, k určitému odstupu, pretože 
prerod osobnosti  človeka je jemný a vyžaduje si  rôznu dobu „zrenia“ 
podľa osobnej pripravenosti a karmy, ktorá ešte stále nemusí byť plne 
zaplatená. Vždy je tu potreba zvýšenej opatrnosti pred „levom sveta“, 
ktorého  posledné  uhryznutia  môžu  byť  veľmi  bolestivé  a ťažko 
liečiteľné.  Pravidlo trpezlivej  pokory,  odovzdávanie sa do služby pre 
šírenie Kráľovstva Nebeského a pre  božské veci je najlepším osobným 
prístupom.

Vibrácie  ega  trénovaného,  duchovného  človeka  sú  rovnako 
viditeľné, ako vibrácie ega sebca. Hlavný rozdiel je v tom, že trénovaný 
človek  sa  odmieta  stotožňovať  so  svojou  personalitou,  pretože  si 
uvedomuje  jej  dočasnosť,  slabosť  a úbohosť.  Sústavne  sa  snaží 
o vnútorný pokoj a stabilitu. Personalitu neodmieta, pretože poskytuje 
dôležitý  základ,  na  ktorom môže  stavať stavbu svojho nového bytia.  
Súčasne  však  nedovolí,  aby  mu  prerástla  cez  hlavu,  aby  mu 
rozkazovala. Dokonca naopak, vibrácie personality na úrovni živlu Zem 
využíva  na  vnútornú  stabilizáciu  citového  biopola,  psychiky,  alebo 
myšlienkového biopola, mysle.  Všetky vysoké dimenzie sú postavené 
na určitom aspekte materiálnych vibrácií,  pomocou ktorých sú pevne 
vystavané.

Na úrovni materiálnej dimenzie Zem si personalitu treba veľmi 
prísne strážiť,  pretože prostredníctvom nestabilného systému prieniku 
štruktúry tiel  by sa mohlo všetko dlhoročné a húževnaté úsilie zničiť. 
Navyše  tu  nepracuje  len  s vlastným  biopolom  ako  pracovným 
nástrojom,  ale  v rámci  spoločenstva  vzniká  mnoho  zložitých 
spoločenských  vzorcov  a vzťahov.  A taktiež  je  tu  faktor  minulých 
životov,  ktoré  do  celej  tejto  situácie  vnáša  dynamiku  a turbulencie. 
Rozpory,  tvrdosť,  neistota,  strach,  odpor  a mnohé  iné  vlastnosti  sa 
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zdvíhajú zo stáročného spánku ako naozajstné draky,  ktorým sa treba 
správne a odvážne postaviť a postupne ich rozpúšťať. 

Do  takejto  zmäti  vibrácií  a protirečivých  energií  je  veľkým 
darom a požehnaním možnosť obrátiť sa k svetlu a istote, ktorá prináša 
možnosť stability, ustátia vo vetre a  v búrke, do vyjasnenia, podpory... 
Cnosť  Pokoja v Hildegardiných  Scivias  hovorí:  _Bojujem  proti 
diabolskej nesvornosti, ktorá sa voči mne sústavne pozdvihuje a hovorí 
„Neznesiem žiadny trest  a preto  odstránim všetko,  čo ma  obmedzuje 
a čo mi stojí v ceste. Nikoho sa nebojím, koho by som sa tiež mala báť? 
Nikoho sa nebojím.“ Ale tých, kto tak zle hovoria, strasiem, lebo som 
určená k neutíchajúcej  radosti. Veď Ježiš Kristus je vykupiteľ a utešiteľ 
všetkých bolestí,  pretože On sám vytrpel  bolesť na svojom vlastnom 
tele.“

Už sme si hovorili, že je veľkým darom dostať vieru v detstve 
a nenechať si ju zobrať, ako sa to dnes pri rastúcom prírodovedeckom, 
ateistickom vzdelávaní v období dospievania stáva. Dnes nie je problém 
vstúpiť  do  ktoréhokoľvek   cirkevného  spoločenstva,  alebo  skupinky 
modliacich laikov,  alebo si  nájsť priateľa,  priateľku rovnakej  „krvnej 
skupiny“  už  či  prostredníctvom  Internetu,  Facebooku,  Tweetu, 
seminárov  alebo  workshopov  venovaných  Raw  Food,  klubov  5 
Tibeťanov,  modlitbových  skupín,  alebo  iných  blízkych  záujmových 
aktivít.  Toto  spoločenstvo  rovnako  vyladených  je  v dnešnom tvrdom 
a uponáhľanom  čase  obrovskou  pomocou  a už  len  občasná  výmena 
SMSiek,  alebo  emailov  posúva  človeka  do  lepších,  svetlejších, 
priateľských energetických vibrácií. 
Vplyv na orgány

Cnosti v tomto oddiele rozhodujú o zdraví predovšetkým vašej 
brušnej  dutiny.  Tu  má  človek  nielen  tráviaci,  metabolický  aparát, 
vylučovací systém, ale aj základné sídlo svojho energetického systému. 
Zdravie  vašej  pečene  a ľadvín  sú  rovnako  dôležité  pre  biofyzikálny 
chemizmus  metabolizmu,  aj  pre  zažívanie  psychickej  a  mentálnej 
harmónie.  Práve  do čakier  v oblasti  brucha  sa  premietajú   mnohé 
pocitové disharmónie, ktorého zárodky vznikajú ešte v detstve. 

Pôsobenie na fyzickú dimenziu
Pripomenieme  si  dôležité  pravidlo.  Dobré,  svetlé  anjelské 

a archanjelské bytosti, Kristus, Panna Mária môžu vstupovať do vášho 
života len na vaše osobné pozvanie, pretože  si vážia ľudskú slobodu. 
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Naopak  Satan,  Lucifer  a ich  zlí   anjeli  –  služobníci  zla 
prichádzajú  do  mysle  a citov,   do  biopola  človeka  bez  pozvania. 
Predovšetkým  ateisti,  alebo  ľudia  bez  morálnych  zábran  a bez 
duchovného  výcviku  sa  môžu  stať  otvorení  negatívnym  vplyvom. 
Uľahčujú túto otvorenosť zlými vibráciami  svojho charakteru, nekon-
trolovanými  slovami,  zlými  myšlienkami,  ohováraním,   klamstvami, 
krádežami, alebo aj zdanlivo „neviditeľnými“ drobnými zločinmi. Tieto 
zdanlivé maličkosti vidí vaše svedomie, Nadja, a všetko si poznamenáva 
na hrot srdca rukopisom neviditeľných vibrácií. Všetky vibrácie, dobré 
aj  zlé,  sa  zaznamenávajú.  Nič  v tejto  dimenzii  neexistuje,  čo  by  sa 
nezaznamenalo do vášho biopola a do večnej Kroniky Univerza.

Opakom Lásky k blížnemu, ktorá sa opiera o vnútornú čistotu 
biopola, je  závisť. Nie je to len netolerancia, hnev  a zloba k druhým 
ľuďom. Zahŕňa taktiež pestovanie nízkych pudov, hlavne nestriedmosti, 
ktoré človeka pripravujú o jeho životnú silu.  Stavia sa proti  múdrosti 
slova, dusí akúkoľvek čistotu výrazu, slova, citov, všetko ťahá do špiny. 
Rozširuje  biopole  pekla  zvadami,  ohováraním,  kritizovaním.  Láka 
svojimi  vibráciami  človeka  aj  davy  a všetko  Božie  prekrúti,  udusí 
a pošpiní. Táto závisť je charakteristická pre aspekt nízkeho zvieracieho 
života,  ktorý  uprednostňuje  páchnuce,  polozhnité,  špinavé,  nečestné, 
nepriame, nečisté praktiky klamu, intríg, sebectva. Samozrejme Zákon 
Príťažlivosti  aj  v tomto  prípade ukazuje  na príbuzné,  nečisté  vibrácie 
stravy, nápojov, myslenia, pocitov, alebo aj vzťahov...

Opakom pokory je  pýcha,  vlastnosť taká charakteristická pre 
posledné storočia. Pýcha samozrejme sprevádzala ľudstvo počas celej 
jeho  histórie.  V minulých  storočiach,  v období  otroctva,  feudalizmu, 
nebolo prehnane sebavedomých ľudí až tak veľa. Otroci ani poddaní si 
nemohli dovoliť egoistické pyšné prejavy, pretože by ich to mohlo stáť 
mučenie, bičovanie, alebo aj okamžitú smrť. 

Nárast egoizmu je jedným z dôležitých prvkov pokroku ľudstva, 
ktorý je spájaný s nárastom sily ľudského vedomia. V prvom diele sme 
upozorňovali,  že   jedna z výnimočných úloh Pána Ježiša  Krista  bola 
naučiť  novodobé  ľudstvo  pracovať  s prichádzajúcou  silou  vedomia, 
osobného biopola, takými spôsobmi, aby si neublížilo. 

To,  čo  bolo  v minulých  tisícročiach  výsadou  niekoľkých 
výnimočných osobností,  sa  od 15.storočia  v novodobej  histórii  podľa 
duchovnej  vedy dostáva  k  bežnému  človeku.  V prirodzenom procese 
vývoja  pozorovania  ukazujú,  že  dnešní  novorodenci  sú  podstatne 
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bdelejší ako v 19.storočí a každé dieťa je konfrontované týmto nárastom 
ega medzi 2. a 3.rokom.

Na príklade správania sa Pána prostredníctvom Nového Zákona 
vidíme  zrovnoprávnenie  postavenia  mužov  aj  žien,  alebo  otrokov 
a pánov, toleranciu k  osobnému, či národnostnému svetonázoru, alebo 
odlišnému  náboženstvu.  Merítkom správania  Pána  k všetkým ľuďom 
bola  Hospodinova,  Otcovská   Láska  k  svojim  deťom.   S týmto 
sociálnym  zrovnoprávnením  majú  problémy  mnohé  národy  ešte 
v 21.storočí  a namiesto  zbližovania  sa  rozbroje  medzi  pohlaviami, 
skupinami, krajinami a národmi ešte viac zhoršujú. 

Práve v tejto oblasti ľudskej ignorancie voči zákonom Univerza 
sme  v  prvom  diele  konštatovali  stále  zhubnejšie  katastrofy  počasia, 
geomorfológie...  prichádzajúce na najúbohejšie, to znamená karmicky 
najzraniteľnejšie sociálne skupiny  ľudstva.

Pýcha a egoizmus nevidí nikoho, len svoj vlastný prospech. Vo 
všetkých komunitách a národoch je najviac počuť a vidieť práve týchto 
nespokojencov,  ktorým ani  tak nejde o nejakú pravdu,  ale  o podstatu 
vyvolávať nepokoje, či vzbury a zviditeľniť sa. Nie je ich veľa. Je ich 
len málo  percent.  Sami  seba pokladajú za  jediných,  čo  majú  pravdu 
a málokedy  sa  vedia  otvoriť  konštruktívnemu  dialógu.  Môžu  si  síce 
osvojiť  aj  určité  idealistické,  demokratické,  alebo  náboženské 
vedomosti, ale v skutočnosti im ide o moc a keď ju dosiahnu, tak si ju 
chcú udržať  za  každú cenu.  Ohrozenie  zdravia  a  života  druhých im 
neprekáža.

Na histórii vidíme, aké strašné zločiny boli v 20.storočí v mene 
rasizmu,  fašizmu,  alebo  ideológie  komunizmu  vykonané.  Práve 
v nezvládnutej  pýche  psychicky  nezrelých  jedincov,  zo  zlého 
„programovania“  alebo absentujúcej  láske v detstve  a  pri  dospievaní, 
narastajú  stresy,  depresie,  stavy  vyhorenia  a rôzne  iné  „moderné“ 
psychické poruchy.

Človek  bez  viery,  ateista,  materialisticky  a konzumne 
orientovaný,  považuje  všetky  spirituálne  prejavy  za  podvod,  alebo 
pretvárku. Vidí svet svojimi pokrivenými „okuliarmi“ a myslí si, že len 
jeho  videnie  je  jedine  správne.  Keďže  dnes  je  svetonázor  konzumu 
dominantný, tak sa okolie pozerá na veriaceho človeka, alebo veriacu 
rodinu ako čudnú, alebo nenormálnu. Vedecký, materialistický svet má 
svoje odpovede na všetko – na choroby má lieky, skalpely, prístroje a 
nemocnice,  na  zločinnosť  má  zákony  a políciu,  na  poznatky  má 
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plánovité  školstvo,  na  umenie  má  falošnú  pretvárku...  Všetko  rieši 
peniazmi a hovorí, že bez peňazí sa nedá nič riešiť. 

Zväčša sú to samozrejme veľmi dobré riešenia, ktoré však bez 
etiky a požehnania Boha nefungujú, alebo len čiastočne. Skutočný život, 
ktorý má svoju bázu v spiritualite, v živom srdci, pre materialistu  stráca 
svoj  zmysel.  Pre  veriaceho  naopak,  zmysel  života  nemôže  byť 
v uspokojení brucha, chladného rozumu,  a živočíšnych pudov. 

Človek s ideálom bohatstva peňazí, alebo mastného bankového 
konta  len  ťažko  vníma  rozmanitosť  a žiarivosť  Stvorenia  v jeho 
jemnom,  rozmanitom spektre živého Bytia.  Chcel by síce žiť šťastný 
a radostný život, ale vníma ho len prostredníctvom módnych tovarov, 
falošných známostí, pokrútených paragrafov, rýchleho zisku, nákladov, 
nespokojnosti, či egoistického drilu kariéry bez odpočinku. 

Skutočné  hodnoty  ako  je  úprimné  priateľstvo,  pevná 
a harmonická rodina, drobné radostné zážitky viery a lásky s blížnymi, s 
Pánom  a  jeho  anjelmi,  so  žijúcou  prírodou,  mu  unikajú,  sú  mu 
zbytočným mrhaním času.

Bez Boha nie je možné zažiť skutočnú lásku, radosť a šťastie, 
pretože podstata človeka je božská. Je to akoby chcel niekto polievať 
záhradu hadicou a postavil by sa na ňu, takže voda nemôže prúdiť. 

Horší  prípad,  ktorý  sme  spomínali  v prvom  diele,  je 
prírodovedec,  pedagóg,  ateista,  ktorý  svojim  ateizmom  ničí  duše 
mladých  ľudí,  vysmieva  sa  z viery,  pokladá  ju  za  staromódnu 
a nepravdivú. Zo svojej vnútornej citovej prázdnoty takíto pedagógovia 
robia výkladnú skriňu, ktorú zdobia len prázdne vedecké tituly.  Z ich 
najlepších poznatkov možno za 10, možno za 40 rokov nezostane nič, 
všetky budú prekonané novšími  poznatkami,  novšími  teóriami,  inými 
kritériami dôležitosti... 

To  najdôležitejšie,  čo  môže  dobrý  pedagóg odovzdať  svojim 
študentom  je  priateľstvo,  porozumenie,  oslovenie  ich  individuality 
a pomoc pri hľadaní ich originálneho, tvorivého smerovania, ideálne to 
všetko  postavené  na  humanistických  zásadách  a pocitoch  krásna 
a zbožnosti.  Pokiaľ  pedagóg nevie  odovzdávať   spolu  s odbornosťou 
hodnoty ľudskosti, mal by si nájsť inú prácu. Vojsko, technika, výskum 
a priemysel ponúkajú lepšie platy.

 Pokiaľ  už  v mladosti  nedostáva  človek  vedenie  a  poznanie 
k určitej  umiernenosti, prejavuje sa či sám od seba, alebo z podnetov 
okolia  ako sebec,  pre  ktorého nie  sú žiadne limity,  len jeho chcenie 
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a libido.  Našťastie  silných,  mocichtivých  egoistov,  prirodzených 
vodcov, nie je veľa. Ale aj tých niekoľko pôsobí nielen ako vodca, ale 
ako zvodca, ako zlý príklad pre ostatných. Chcú slávu, moc, užívať si,  
slúžia všetkému, čo si ich telo zažiada. Ich kritériom života je žiť a užiť 
si, pretože život „vyspelej opice“ s pravidlami teritórií, jedla, pijatiky, 
moci, peňazí a sexu, sú pre nich tie najcennejšie hodnoty. 

Téma  smrť,  alebo  vážna  choroba  sú  medzi  movitými, 
personalitami,  celebritami  zakázané.  A staroba  je  mladosti  príliš 
vzdialená  a  neskutočná.  Mnoho  svetských  ľudí  si  nasadí  „masku 
ľudskosti“, ale nechajú sa komandovať a dirigovať svojou personalitou 
a jej  chtíčmi.  Aj  keď  sa  snažia  materiálnu  personalitu  nazvať 
kultivovane,  práve takých priemernosť manipuluje reklama,  agentúry, 
makléri,  televízne  programy,  nekonečné  seriály  so  zápletkami  žabo-
myších vojen. Keď týchto ľudí dobehne vek, strata vitality a usadenie 
sa, rodina, obrovská ťažoba starostí a chorôb, stávajú sa už v strednom 
veku  starými,  unavenými.   Stávajú  sa  múmiami,  ktorí  žijú  /  nežijú 
v akomsi  fantazijnom,  umelom  svete.  Len  kde  tu  ich  život  osvetlia 
výnimočné vonkajšie udalosti, ale žijú život robotov.

Samozrejme  aj  títo  ľudia  sa  skôr  či  neskôr  musia  vydať  na 
skutočnú Cestu Života, ale nevyberajú si nejaké odvážne cesty. Keď ich 
mladosť,  egoizmus  a energia  „vyšumeli“,  vstúpia  do  nejakej  cirkvi, 
alebo  náboženskej  skupiny,  akosi  pre  istotu.  Čo  keď naozaj  by  tam 
niekde  hore  bolo  nebo,  alebo  za  rohom  bolo  peklo.  Tak  aby  boli 
poistení.  Nepretrhnú  sa  ani  pri  chodení  do  kostola,  ani  pri  iných 
cirkevných aktivitách. Ženy,  ktoré sú citlivejšie na vnímanie  určitých 
jemných energií, sa viac otvárajú životu veriacich,  muži menej. 

Pán hovorí: „Pokiaľ nejdete so mnou, idete proti mne.“ Počas 
mnohých  životov  si  mnohí  ľudia  stále  viac  uvedomujú,  že 
s náboženstvom  a cirkvou  si  to  „nesmú  rozhádzať“.  Smutné  je,  že 
veľakrát sa udržiava len tento pasívny „status quo“, ktorý nikoho nič 
nestojí a všetko vo vnútri zostáva ležať, či stáť na svojom mieste. 

Pán  v Novom Zákone hovorí „Neprinášam pokoj  na zem, ale 
meč“ (Mt 10,34)...  „Oheň som prišiel  na  zem vrhnúť...“  (Lk 12,49), 
alebo  „buďte  svetlom  sveta  a  soľou  zeme...“  (Mt  5,13-14)  To 
samozrejme  neznamená  vonkajšie  aktivity.  Každá  charita  a pomoc 
druhým pomáha najviac darcovi.  Meč je symbolom Božej múdrosti, 
ktorej  sa  každý  človek  má  chopiť,  NIE  POZNATKOV,  aj  keď  aj 
vedomosti  sa  hodia.  Oheň  je  symbolom  očisty  personality  a práce 
s intuíciou Ducha Svätého, nie šírenie niečoho, čo nemáte  zažité.
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Tu je  vidieť  prejavy Božích  Zákonov   a  veľký  dar  chorôb 
a utrpenia, ktoré nenechajú ľudí zostať v letargii a dostavuje sa potreba 
pohnúť  sa  určitým  smerom.  Rodičia  vyvíjajú  aktivity  kvôli  deťom, 
dospelé deti kvôli rodičom, chorý človek pre zlepšenie kvality svojho 
života – to všetko sú donucovacie príklady vlastného Nadja, ktoré vám 
hovorí: „Na mňa si zabudol? Ty nie ste toto fyzické telo, vrece vody,  
kostí,  mäsa a krvi.  Zobuď sa do Života! Tento svet je svetom živých 
a nie mŕtvych!“ 

Teraz už viete aj vy,  že choroba je upozornenie na porušenie 
Božích  tvorivých  síl  harmónie  v človeku,  ktorý  má  kráčať  a nie 
stagnovať?

Ľudia,  ktorí  si  nechcú  uvedomiť  svoju  spirituálnu  podstatu, 
odmietajú  žiť  vyššiemu  smerovaniu,  nutne  sa  obracajú  opačným 
smerom. Hľadajú hodnoty v materiálnom svete, svetskej rodine kde sa 
nežije spolu, ale kariére, či plytkým kamarátstvam. Tu prichádzajú samé 
sklamania  a malomyseľnosť.  Už  sme  si  povedali,  že  celý  tento 
materiálny  svet  má  korene  vo  vyšších  vibráciách,  v spirituálnych 
dimenziách,  a preto  je  väčšina našich činností  úspešná len čiastočne. 
Obzvlášť v konzumnej spoločnosti, kde každý hľadá len vlastné záujmy 
a nie dobro a harmóniu celku.  

Pokiaľ  chce  darvinovský  človek  hľadať  šťastie  len 
prostredníctvom   týchto materiálnych vzťahov, častokrát veľmi rýchlo 
zistí, že sa pokúša chytiť svoj tieň, ktorý pred ním uteká. Čím rýchlejšie 
tento tieň naháňa, tým  rýchlejšie mu uniká a búra okolnosti. Čokoľvek 
človek začne zo svojho egocentrizmu, prináša nazačiatku úžasný efekt, 
ale  časom  sa  dostaví  sklamanie,  nešťastie,  mrzutosti,  problémy. 
Materiálne ideály sa strácajú, energia mizne. 

Po  mnohých  zmarených  pokusoch  sa  dostavuje  beznádej, 
trpkosť,  zúfalstvo  a seba  podceňovanie,  ktoré  vedú  k  alkoholizmu, 
drogám, alebo až na hranu, siahnuť si na život. Rodina bez autority a 
lásky,  práca  bez  istoty  a dobrých  vzťahov,  kariéra  bez  perspektívy 
a spravodlivosti.  Všade  korupcia,  nespravodlivosť  a nezáujem. 
Zostávajú len kamaráti v krčme, ale len kým sú peniaze... 

Len  Božia  pečať  a jej  požehnanie  totiž  dáva  rodine  autoritu, 
úctu,  vernosť  a súdržnosť,  životu  a  kariére  zmysluplnosť  trpezlivosti 
a cenné inovácie, alebo verné priateľstvá bez potreby peňazí... 

V malej  odbočke  od  hlavnej  témy si  povieme,  že  akákoľvek 
samovražda,  aj  alkoholizmus  patriaci  do  tejto  oblasti,  sú  veľmi  zlé. 
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Z pohľadu duchovnej vedy, alebo aj zo svedectiev NDE, sa títo ľudia na 
„druhej  strane“  dostávajú  do  nízkych  vibrácií  „citovo  mentálnej 
skratovej slučky“, ktorá núti opakovať udalosti zúfalstva k sústavnému 
„prehrávaniu“ stále dokola. Tisícky a milióny krát stále dokola včítane 
zúfalého konca a prebudenia sa na „druhej strane“. 

Bdelé a cvičené vedomie duchovnej duše v materiálnom tele vie 
zastaviť  skratové  jednanie  najlepšie  modlitbou,  alebo  odpútaním 
pozornosti na niečo iné. Na „druhej strane“ po odtelení duše však tieto 
triky  nefungujú,  pretože  ľudská  duša  žije  vo  svojom  energetickom 
biopoli naplno. Navyše, pri novej inkarnácii sa človeku opäť ustanovia 
podobné okolnosti, alebo aj ostrejšie, pretože sa  inkarnuje s oslabenou 
nervovou sústavou. 

Každý problém má svoje riešenie, ktoré by sa rozhodne malo 
opierať  o znalosť  Božích  Zákonov,  pretože  dobro  a pravda  vždy 
zvíťazia.  Absolútne  Bytie  prostredníctvom  anjelov  každého  človeka 
veľmi  starostlivo  sledujú,  ale  o pomoc  ho  musíte  požiadať,  najlepšie 
sústavne   a predchádzať  krízam  tým,  že  ten  vnútorný  jemný  hlas 
počúvate.

Preto má  človek „božský výstroj“:  inteligentný rozum,  dobrú 
rodinu, verných priateľov, intuíciu, zbožnosť a modlitbu, aby sa poradil 
a naučil pozerať na rôzne situácie z rôznych, konštruktívnych pohľadov, 
bral ich ako výzvy  a nie nešťastné problémy. 

Vedecké poznatky vyplývajúce z merania mozgových impulzov 
zistili,  že  modlitba  u anonymných  alkoholikov  má  silný  preventívny 
účinok, na rozdiel od ľudí, ktorí sa v prípade pokušenia nemodlili.

Vibrácie  sebca   sú  také  silné,  že  v ich  blízkosti  vie  vydržať 
naozaj len málo kto. Egoisti žijú sústavným vnútorným mentálnym aj 
citovým  bojom,  nepokojom,  ktorý  sa  môže  prejavovať  navonok 
názorovou  neznášanlivosťou,  alebo  aj  fyzickými,  hnevlivými  až 
agresívnymi  prejavmi.  Takí  ľudia  si  buď  priťahujú  veľmi  slabých 
jedincov,  ktorým  imponuje  silná  osobnosť,  alebo  je  tam  vysoká 
spriaznenosť,  ktorá vyžaduje  „hluchú“ komunikáciu.  Čo to je?  Ľudia 
síce  navzájom rozprávajú,  ale  navzájom sa  nepočúvajú.  Výmena  ich 
informácií nie je žiadna, obaja sa len utvrdia vo svojich názoroch. Žiaľ, 
aj dnes tento spôsob „komunikácie“ je veľmi častý, hlavne u strednej 
a staršej generácie. 
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Potreba presadzovať svoj názor, nech to stojí, čo to stojí, môže 
viesť ku vážnym problémom v rodine, medzi kamarátmi, alebo v práci. 
Takýto  nevyrovnaný  a rozbujnený  elementál  nevypočutého  ega 
ohrozuje  vnútornú psychickú  aj  nervovú labilitu  a narobí  veľmi  veľa 
„zlých energií“. 

Egoista sa chce presadiť, pretože je presvedčený, že len tá jeho 
pravda je skutočná pravda.   Každým takým konfrontačným stretnutím 
elementál energeticky rastie, až môže vážne ohroziť jemný energetický 
systém s dopadom na infarkt alebo mozgovú cievnu príhodu. Títo ľudia 
sa  však  len  ťažko  presviedčajú  o potrebe  zmeniť  spôsob  myslenia 
a správania,  ktorá  tvorí  výraznú  súčasť  ich  vnútornej  energetickej 
konštitúcie. Po treťom infarkte sa možno veci zmiernia. Stojí však riziko 
skrátenia fyzického života, strata kamarátov, alebo znepriatelenie rodiny 
za to?

Je  dobré  si  uvedomiť,  že  tie  najvznešenejšie  hodnoty  sú 
neviditeľné a zväčša ťažko vyjadriteľné. Začnime od fyzických hodnôt 
ako je čistý vzduch, pramenitá, číra voda, vône kvetín a lesa. Spomeňme 
neviditeľné psychické hodnoty ako je radosť, pocit šťastia, priateľstvo, 
partnerské úprimné vzťahy, alebo mentálne hodnoty ako je viera, nádej, 
humor,  súznenie  názorov...  Všetky  tieto  hodnoty  patria 
k najhodnotnejším, sú neviditeľné a sú zadarmo.

Krása mnohých názorov je častokrát v ich odlišnosti, doplnení, 
humornej  skratke.  Podobne  ako  nie  je  rovnaký  žiadny  kvet,  alebo 
sfarbenie a spev vtákov,  predsa všetky majú svoju nádhernú výpoveď. 
Ľudia by si  mali  vážiť odlišnosť,  ktorá prináša obohacujúcu pestrosť 
a rozmanitosť  iskričiek  ohňostroja  Života.  Učme  deti  pokoju  a kráse 
hlavne  v bezpečnosti  rodiny,  vo  vytváraní  drobných  príležitostí 
k individuálnemu prejavu vždy s pokojom a porozumením opierajúce sa 
o inšpiráciu a silu Božej prítomnosti. Tam, kde vstupuje pokoj, láska, 
priateľstvo, tam môže vstúpiť aj táto milá a radostná inšpirácia.
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Len láskou môže stať sa alchýmie majstrom,
kto Bohu srdce dá, kto v zlato premení ho.

Angelus Silesius

6.5 Poddimenzia biopola súcitu a dobra

Archetypy biopola

Poddimenzia  duchovných  bytostí   súcitu  a dobra. 
Zmierňujú  zlo  a premieňajú  ho  na  dobro. 
Nešťastníkom  na  Zemi  poskytujú  útechu, 
bezdomovcom útulok, chudobných osviežia a oblečú. 
Táto  poddimenzia  je  pod  vplyvom  elementu  Voda 
a vodných elementárnych duší. Vplyv Slnka.

Symboly zrkadlené na fyzikálnu dimenziu Zem:

Farby ružová, svetlo modrá, fialová , .................................................

Kvety nezábudka, margarétka, ruža, , .................................................

Polodrahokam  jaspis, ..........................................................................

Teplý úsmev hreje celú zimu.
Japonské príslovie

6.5.1 Destilácia a separácia

Energetická analýza osobných vlastností

V moderných víroch informačnej explózie človek 
posilňujúci svoje biopole, pestujúci spiritualitu, si 
stále  viac  uvedomuje  nielen  dôležitosť  etiky 
v živote,  ale  aj  potrebu  aktívneho  prístupu 
k hľadaniu  pravdy.  Už  to  nie  je  pravda 
vonkajšieho  svetového  názoru  rôznych  skupín 
ľudí, ale vnútorná pravda, ktorá sa stáva žriedlom 
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vnútornej istoty. Hľadajúcemu sa vynoruje nielen z vlastného života, ale 
aj z „mrakov“ celkových životných súvislostí malebný gobelín Božieho 
Plánu. V pokore a úcte pred Jeho mocou, ale predovšetkým Láskavým 
Milosrdenstvom voči  tápajúcemu ľudstvu,  sa hľadajúci  skláňa a prosí 
o možnosť vstúpiť do Jeho služby. 

Pravdivosť  života  pravého  hľadajúceho  nie  je  uplatňovaná 
navonok,  ale predovšetkým voči  sebe,  vo všetkých svojich životných 
úlohách a na všetkých úrovniach svojho bytia. 

Cnosť  Pravda prostredníctvom  učiteľky  Hildegardy  hovorí: 
„Chcem byť klamárovi tvrdou knutou a bičom. Veď je to diablov syn 
a diabol  je odporcom nevysloviteľnej  Spravodlivosti  Božej.  Preto mu 
stojím v ceste, vždy mu prekážam, vždy mu odporujem. Nikto ma nikdy 
nenájde v jeho ústach, rovnako ako ja ho vypľuvnem zo svojich úst ako 
smrteľný jed, ani svojou prefíkanosťou do mňa nikdy neprenikne. Lebo 
diabol   je  najhoršie  zlo  zo  všetkého  zla  a z neho pochádzajú  všetky 
ostatné  zlá.  Preto  ním  udriem o zem a rozdrvím ho  svojimi  nohami 
s pomocou milostivej  Božej spravodlivosti,  ktorá je nekonečná,  je mi 
oporou a vedie ma.  Preto som aj ja oporou a vodcom. Všetky božské 
cnosti  vedúce  dušu  nahor  na  mne  môže  človek  vystavať,  lebo  som 
pevná a pravá.“  

Dostať sa k Pravde a pravému Životu sa spája s určitým bojom, 
na  ktorý  potrebujete  určitú  výzbroj.  Svätý  Pavol  hovorí,  že  si  treba 
obliecť  výzbroj:  meč  ducha,  opasok  pravdy,  pancier  spravodlivosti, 
topánky služby evanjeliu pokoja, prilbu nádeje na spasenie a štít viery 
ako ochranu pred zraneniami. Pod mečom sa rozumie Božie slovo vo 
všetkých rôznych podobách a spôsoboch. Čítanie, modlitba, meditácia, 
kontemplácia, cvičenie, eurytmia, paneurytmia... Veľmi dobré poznanie 
Biblie a inšpirovaných textov sa v rozprávkach spodobňuje v symbole 
olova,  ktoré  treba  „vysedieť“  a vydrilovať,  aby bolo  vždy pádne  pri 
ruke. Súčasne platia pravidlá, že proti „drakovi“, vnútornému zlu, treba 
bojovať,  ale  pred  pokušením  sa  odporúča  utiecť,  vzniesť  sa  do 
ľahostajného nadhľadu. 

Majster  Danov  hovorí  o  Pravde  ako  svete  nepopísateľnej 
krásy, ktorý má svoje vlastné farby, tóny a hudbu. V tomto svete je 
všetko prísne matematicky definované. Nie je tam nič nepredvídateľné, 
nič náhodné. Pravda je nezávislá na individuálnom chápaní. Či o tom 
premýšľame  tak,  či  onak,  či  sa  od nej  vzďaľujete  alebo približujete, 
nepozmeníte  jej  vzťahy.  Láska  trvalo  túži  po  Pravde.  Pravda  je 
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predmetom  Lásky.  Bez  Pravdy  ako  predmetu  sa  Láska  nemôže 
manifestovať. 

Ďalším  vyjadrením  Pravdy  je  krása.  Čo  je  krása  v pohľade 
k človeku,  to  je  Pravda  v pohľade  k Božskému  Svetu.  Pravda  je  jej 
svetlo.  Láska toleruje  ľudské chyby a slabosti.  Pravda však je  prísna 
a neúprosná. Pravda netoleruje hlúposť, slabosť, alebo nečistotu. Preto 
ten, kto je slabý, môže ísť za Láskou. Ten, kto je nevedomý, môže ísť za 
Múdrosťou. Ten, kto je zlý, môže ísť za Spravodlivosťou a ten, kto si 
praje byť dokonalý, musí ísť za Pravdou. 

Zamilujte  si  Pravdu,  hovorí  majster  Danov.  Je  nad  všetky 
autority aj bohatstvá!  Keď k vám príde Pravda, osvieti vašu myseľ, 
prinesie mier vášmu srdcu a dá silu a zdravie vášmu telu. Len ten, 
v kom žije Pravda, môže byť hrdina. Len on sa môže obetovať a cez 
sebaobetu vstúpi a žije v ľudských dušiach.

Pravda  sa  na  Zemi  zväčša  nevyskytuje,  pretože  tento  svet  je 
svetom utrpenia a smrti, svetom ustavičných zmien. Do takéhoto sveta 
čistá Pravda nemôže prísť. Ale Láska je taká zhovievavá, že prehovára 
k najnižším, najbezvýznamnejším bytostiam.

V tejto oblasti hľadajúci vystupuje naozaj do veľmi subtílnych 
síl.  Aj  keď  je  vyššie  zmienená  pravda  v čistej  podobe  na  Zemi 
neuskutočniteľná, vždy sa o ňu treba snažiť. Podobne je to aj s ďalšou 
cnosťou  svätosťou.  Vo  fyzike  platí,  že  čím  majú  energetické  vlny 
menšiu vlnovú dĺžku, tým sú silnejšie a prenikavejšie.  V oblasti týchto 
jemných  síl,  čistých  vibrácií,  sa  uskutočňujú  veľkolepé  a mocné 
vnútorné účinky. 

Od  prvých  stupienkov  Cesty  seba  očisty,  alebo  vzostupu  po 
„Jákobovom  rebríku“,  sa  znižoval  vplyv  prejavu  fyzického  tela 
a materiálneho sveta a človek sa otváral svetu božskému a Nebeskému. 
Práve  v tejto  oblasti  jemných  dimenzií  sa  vyskytujú  nielen  veľmi 
dôležité,  zásadné  prvky  fyzického  a  psychického   zdravia,  ale  aj 
správneho  myslenia.  Pokiaľ  by  navštívil  tieto  jemne  vibračné 
poddimenzie, našiel by tu všetko, čo je postavené na fyzickej dimenzii. 
Ale  našiel  by  tu  aj  lesy,  úpravy  tokov,  objekty,  parky,  urbanistické 
úpravy,  ktoré  ľudstvo  ešte  len  čaká  v ďalekej  budúcnosti...  Bez 
rozvíjania  jednotlivých  cností  však  tento  vnútorný  zrak,  aj  ostatné 
vnútorné zmysly nemôžu správne fungovať. 

Cnosť  Svätosti si  uvedomuje  úbohosť  a  bezzubosť 
prírodovedeckých teórií vzniku života a pýta sa: „Kto ťa stvoril, kto ti 
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dal život?  Len Boh sám! Prečo neuznáš, že sám seba stvoriť nemôžeš? 
Ja ale volám k Bohu a prosím Ho o všetko, čo k životu patrí... Lebo nie 
je  to  zem,  kto  dáva  človeku  jedlo  a nápoje,  ani  všetko  ostatné,  čo 
potrebuje, ale Boh sám. Ľudia to vidia rásť, ale nevedia ako a prečo. 
Nikto okrem Boha by nedokázal udržať po stáročia celé ľudstvo, ani 
naplniť životom ani to najmenšie, čo je na svete.“

Je zvláštne,  že až na deviatej  pozícii  zhora,  dvadsiatej  šiestej 
pozície odspodu, Hildegardinho rebríka cností sa objavuje veľkorysosť, 
štedrosť.  Nemyslí  sa  tým len  materiálna  štedrosť  a charitná  pomoc 
blížnym, ktorá sa odporúča všetkým už od prvých krokov na Ceste, ako 
silné  rozpúšťadlo  lakomosti  a obmedzenosti  ducha.  Veľkorysosť  sa 
prejavuje  v mnohých  vzťahoch  tolerancie  voči  chybám  druhých,  ale 
nemala by sa prejavovať voči chybám svojim. 

Predovšetkým však veľkorysosť je schopnosť mysle a duše byť 
slobodná napríklad v schopnosti  neohraničovať seba,  ani  svoje okolie 
v ambíciách  rastu  a želaní  voči  dobroprajnosti,  ktoré  súvisia  so 
Zákonom Očakávania.  Je  dôležité  naučiť  sa  znížiť  svoje  požiadavky 
hlavne  na  materiálnej  úrovni  a naopak  je  dobré  podporovať  svoje 
želania na úrovni spirituálnej. 

Predovšetkým si  treba uvedomiť  zákon,  že túžby sa  napĺňajú 
podľa intenzity cítenia, lásky k želanému cieľu. Niektoré túžby sa môžu 
splniť rýchlo, iné sa zas plnia v neskorších inkarnáciách, keď dozrie ich 
správny čas. Silné emotívne – rozumové želania môžu však byť aj putá, 
s ktorými  sa  človek  môže  zviazať  a tak  si  vybudovať  vlastnú  pascu, 
z ktorej sa len tak ľahko nevymotá. Pozor na silné želania! Splnia sa!

Spirituálna cesta je plná protikladov. Už sme hovorili, že človek 
nesmie násilím a netrpezlivosťou „vydupávať“ svoj pokrok, na ktorý nie 
je podľa Božej Múdrosti silovo, vzdelaním, alebo eticky zrelý. To však 
neprekáža tomu, aby jeho očakávania boli najvyššie, aké sú možné. To 
vyplýva už zo samotného postavenia človeka ako dieťaťa Božieho so 
všetkými vznešenými prísľubmi, ktorých je Starý aj Nový Zákon plný. 

Medzi prísľuby patrí  plnenie želaní, harmonický život a rodina, 
plnosť zdravia, ale aj veľmi široké spektrum požehnania duchovného, 
mentálneho,  psychického,  aj  svetského.  Predovšetkým  však  človek 
získava  schopnosti  napomáhajúce  šťastnému  a radostnému  životu 
komunity  a ľudstva,  pretože  je  prizývaný  do  budovania  Nebeského 
Kráľovstva. Nie je nikomu predpísané, akým spôsobom vytvára svoje 
vnútorné väzby,  ktoré sa pomerne pružne /  po karmickom otestovaní 
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prenášajú do spolupráce s okolím.  Nové vnútorné vlastnosti  prinášajú 
nové  poznatky  a tie  zas  potrebu  uplatňovania  sa  vo  väčšej  slobode 
napríklad aj na poli tvorivých činností, pomoci druhým a šírenia radosti 
z krásy bytia vo svojom okolí. 
  

Výnimoční  vedci  aj  umelci  v minulých  storočiach  dosahovali 
svoje úspechy určitou vnútornou disciplínou,  striedmosťou,  ktorá im 
umožnila venovať svoje dispozície umu a životnú energiu do realizácie 
svojich ideálov – hudobných a literárnych diel, hrania hereckých úloh, 
tancovania baletných postáv, alebo vedeckých prác. 

Aj  dnes  patrí  zdržanlivosť  do  režimu  špičkových  športovcov 
obzvlášť v období podávania vrcholových výkonov na medzinárodných 
pretekoch,  zápasoch,  olympiádach.  Odriekanie  a striedmosť  bola  a  je 
cnosť  veľmi  vážená  vo  všetkých  náboženstvách.  Pomocou 
nepredstaviteľných  askéz  mníchov,  hraničiacich  so  sebaobeťou, 
získavali  častokrát  od Stvoriteľa dar múdrosti,  liečenia,  ale aj  čítania 
myšlienok, levitácie, bilokácie, jasnovidnosti, proroctva... 

Nejedná sa  však len o odriekanie  kvôli  sebe,  ale  pociťovanie 
núdze, chudoby a biedy vo svojom okolí. Túto cnosť nám vynikajúcim 
spôsobom sprístupnila Matka Tereza z Kalkaty,  ktorá celý svoj život, 
všetko úsilie aj všetky svoje prostriedky, ktorých po získaní svetového 
uznania  mala  požehnane,  dávala  najchudobnejším z chudobných.  Asi 
nie  každý  má  odvahu  a charizmu  Matky  Terezy,  ale   každý  veriaci 
človek môže  vo svojom okolí  zažínať a rozširovať svetielko úsmevu, 
dobrej  nálady,  drobnej  pomoci,  ku  ktorým napríklad  patria  aj  ľudia 
zotročení  vnútornou  slepotou,  alebo  vlastnými  vnútornými 
obmedzeniami.

Cnosť Striedmosti v Hildegardinom diele Scivias hovorí: „Som 
predchnutá vnútorným zľutovaním,  z ktorého tryská pramienok,  ktorý 
svoje poklady zlato,  drahokamy,  či  perly neukrýva pred chudobnými 
a núdznymi,  pred  tými,  ktorí  plačú  v chudobe.  Chcela  by  som  ich 
potešiť a navždy zahnať ich biedu pre lásku k Synovi Božiemu, ktorý je 
sladký a nežný, ktorý všetky statky rozdáva spravodlivým dušiam a hojí 
rany hriešnikov pre ich kajúcnosť.“

Tam,  kde  človek  dlhšie  pociťuje  stagnáciu,  práve  cnosť 
odriekania, pôstu, modlitby a meditácie spojenej s kontempláciou môžu 
priniesť  pokrok,  alebo  predpoklady  na  urýchlenie  zaplatenia  karmy. 
Samozrejme, že človek by sa nemal snažiť  presadzovať svoje sebecké 
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zámery,  ale  predovšetkým  napĺňanie  vôle  Božej,  ktorá  pre  každého 
človeka a pre ľudstvo chce len to najlepšie. 

Už od počiatku cesty sme hovorili o potrebe vytýčenia Ideálu, 
ktorý  má  človeku  zjednodušiť  smerovanie  cesty,  rozhodovania  sa 
v rôznych  drobných  aj  veľkých  životných  otázkach,  alebo  aj 
v účelovosti vynakladania námahy, času, či financií. V múdrej a dobrej 
rodine mnoho vecí je podriadených správnej výchove detí, ale aj tu by 
mala primárnu dôležitosť zohrávať vzájomná láska, priateľstvo, jemný 
humor,  radosť,  úcta  a zbožnosť.  V tejto  etape  Cesty sa  však  z občas 
dodržiavaného ideálu má stať hlavný Ideál, ktorý nadobúda rozhodujúci 
vplyv  v živote.  Týmto  ideálom  je  túžba  po  Bohu,  ktorá  sa  stáva 
hlavným hýbateľom všetkých činností človeka. 

Napriek  tomuto  veľkolepému  Ideálu,  je  dôležité  neustále 
zotrvávať  vo  svojej  pozícii  otca  rodiny,  syna  starých  rodičov, 
zodpovedného zamestnanca vo firme, verného člena náboženskej obce, 
alebo  srdečného,  úprimného  priateľa.  Vonkajší  život  však  stráca  na 
svojej  príťažlivosti  a všetky radosti  strácajú  svoju  dôležitosť.  Behom 
cesty sa uskutočnilo obrovské množstvo drobnejších alebo obrovských 
zmien, ale prichádza akýsi útlm, ktorý sv. Ján z Kríža nazýva „temná 
noc“. Tma a tlak hriechu a nevedomosti už ustáva, ale svetlo brieždenia 
ešte nenastalo. Nastáva karmické testovanie.

Čo  na  tento  stav  hovorí  Cnosť  Túžby  po  Bohu ústami 
Hildegardy:  „Ako môžeš taký slepý a hluchý svetský, povrchný život 
považovať za život  pravý? Viem,  že svetský život  usychá  ako poľná 
tráva.  Preto  moja  túžba  smeruje  k Nebesiam  a ich  harmónii 
a k radostiam anjelov a dobrých duchov.“

Transformácia  akejkoľvek  ľudskej  vlastnosti  trvá  nejaký  čas, 
ktorý  je  u rôznych  ľudí  individuálne  dlhý.  Aj  v tejto  oblasti  vidíme 
Milosť Božiu s darom „zabúdania“ svojich vážnych chýb a zlyhaní, že 
človek pristupuje ku vznikajúcim výzvam ako k novým. 

Problém  tretieho  tisícročia  je,  že  v tomto  veľmi  zrýchlenom 
živote človek „schytá“ aj také karmické výzvy, na ktoré zdanlivo ešte 
nie je zrelý. Obzvlášť ateisti a ignoranti to majú ťažké. Pokiaľ sa niekto 
„borí“ s určitou cnosťou už viac životov, postup sa zdá byť nepatrný, 
pretože  sa  najprv  naprávajú  jemnejšie,  vyššie  vibrácie  biopola 
a vonkajší efekt je minimálny. Napriek tomu k premene dochádza a sú 
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kladené vysoké nároky človeka na  trpezlivosť,  pokoru, zachovávanie 
pokoja a optimistického postoja ako základných kľúčov vývoja. 

Pri úprimnom a zbožnom postoji aj jeden krok z našej strane je 
vždy  sprevádzaný  desiatimi  krokmi  zo  strany  druhej,  zo  strany 
starostlivého a milujúceho Otca. Na človeku je, aby postavil „základy“ 
a potiahol  „múry“  stavby,  aby  urobil  spodnú  „hrubú“  stavbu.  Na 
„oknách,  streche  a výzdobe“  sa  vo  veľkej  miere  podieľajú  duchovné 
bytosti, lebo táto práca je taká jemná, že by človek ani nevedel príslušnú 
„psycho  noetickú plastiku  a  chirurgiu“  zrealizovať.  Je  to  mimo  jeho 
kompetencie.  Pravdaže  tieto  vznešené  a mocné  bytosti  nemôžu  robiť 
v špinavom a „smradľavom“ prostredí zvieracích inštinktov a hrubých 
vášní a na hľadajúcom je vytvoriť im svetlé, zbožné a čisté podmienky. 

Hildegardina  cnosť  Trpezlivosti ukazuje  tento  spôsob 
„vnútorného  tkania“:  „Od  počiatku  víťazím  s najsilnejším  Synom 
Božím, ktorý sa z Otca zrodil do tohto sveta, aby spasil človeka a vrátil 
sa  späť  ku  Otcovi.  Za  najstrašnejších  bolestí  zomrel  na  kríži,  vstal 
z mŕtvych  a vystúpil  na  Nebesia.  Preto sa ničoho nebojím a nechcem 
utekať pred utrpením a bolesťami tohto sveta.“ 

Táto  trpezlivosť  nespočíva  len  v schopnosti  stále  a sústavne 
robiť drobné úkony svojho plánu Cesty,  ale v sebe kóduje aj odvahu 
začínať  nové,  nepríjemné,  možno  aj  bolestivé  aktivity  na  prerodenie 
mnohých  zanedbaných  vnútorných  častí  biopola  a  cvičenia  tvorivej 
vôle. Tento nanajvýš aktívny postoj k sebe súčasne sprevádza zmierlivý, 
kristovský postoj k okoliu, alebo aj k utŕženým ranám a úderom zvonku. 

Pravdaže človek nevyhľadáva tvrdé a ťažké životné podmienky, 
ale stavia sa do pozície,  aby „nejaký ten dážď a tečenie vody za krk 
vydržal s humorom a nadhľadom“. Nie vždy to bude jednoduché, lebo 
hlavne muži nemajú radi, keď sa im odporuje, alebo keď im niekto stúpi 
na pätu. Ženy sú tolerantnejšie a vedia sa ľahšie „postaviť nad vec“. 

Vplyv na orgány
Podľa  vízie,  ktorú  obdržala  svätá  Hildegarda  z Bingenu,  sa 

vlastnosti  tejto  oblasti  psychosomaticky  premietajú  do  chorôb 
priedušiek, pľúc a problémov hrdla, napríklad aj štítnej žľazy. Taktiež je 
tu priamy vplyv na činnosť srdca a srdcovo cievneho systému. Pokiaľ sa 
teda  chce  človek  vyliečiť  z dlhodobej  chorľavosti,  alebo  oslabenej 
činnosti  týchto  orgánov,  mal  by  sa  vedieť  vysporiadať  s 
morálnymi problémami,  ako  čestnosť,  pravdovravnosť,  zbožnosť, 
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veľkorysosť,  alebo  striedmosť  a túžba  žiť  s čistými  mimo  svetskými 
myšlienkami.
Pôsobenie na fyzickú dimenziu

V minulosti  sa  kresťanstvo  pokúšalo  zavádzať  určité  normy 
pravdivosti,  spravodlivosti, kresťanskej etiky silou a trestami a to ho 
nakoniec priviedlo k stagnácii. Dvojtvárnosť histórie vyústila do života 
pretvárky  moderného,  svetského  človeka.  Polopravda,  pololož  ho 
sprevádza  už  od  detstva.  Človek  si  neuvedomuje  dôležitosť  pravdy, 
svetla.  Vlažný  postoj  ku  klamstvu,  alebo  polopravde  vedie 
k problémom  osobným,  rodinným,  spoločenským,  hlavne  však  vedie 
k samo  otrave  svedomia  človeka  a zablokovaniu  jeho  energetického 
systému.

Cirkev sa pokúšala   zaviesť kritéria pravdivosti  kresťanského 
života  a nastolilo  ruka  v ruke  so  štátnou  mocou  právne  opatrenia 
a tresty, aby sa aj prísne dodržiavali. Zväčša to nikdy nefungovalo ani 
v minulosti  a dnes práve táto mocenská manipulácia odháňa mladých. 
Nanútenie prírodovede, aby potvrdila planétu Zem za centrum slnečnej 
sústavy,  alebo  zaviedla  nejaké  presné  obdobia  stvorenia  sveta  podľa 
symbolických  vyjadrení  Biblie  a popretie  skamenelín,  viedlo  k stále 
stúpajúcej nedôvere voči diktátu moci nad pravdou. 

V minulosti  keď  vzdelanie  bolo  minimálne,  poverčivosť 
maximálna, ľudia všetku svoju energiu a schopnosti  venovali získaniu 
potravy a prežitiu, bol dôležitý kolektívny názor a „sedliacky rozum“. 
Moderný  človek  vystupujúci  vo  svojej  intelektuálnej  osobitosti 
potrebuje hľadať svoju individuálnu,  rastúcu pravdu,  ale nestratiť ani 
ten „sedliacky rozum“, ktorý vníma pravdu v reálnych súvislostiach. 

Žiaľ lož, alebo polopravda, sa dnes stali súčasťou výchovy detí 
a prispeli  k  celkovej  degradácii  hodnôt  spoločnosti.  Zlyhávanie 
pravdivosti  v spoločnosti  samozrejme spúšťa aj  súvisiace vlastnosti  – 
podvody,  korupcie,  zneužívanie  informácií,  šírenie  lží,  kde  môžeme 
priradiť aj reklamu a počítačové víry. 

Hovoriť  pravdu znamená  súčasne dopriať  dôležité  informácie 
svojim blížnym,  pričom informácie sa dnes považujú za tovar. Mnohí 
ľudia však nechcú pomáhať, ale skôr uškodiť druhým. 

Nehovoríme  len  o vonkajších  vedomostiach,  ale  hlavne 
o individuálnej schopnosti vidieť a zakúšať realitu, pravdu,  vlastnými 
očami,  vlastným životom.  Vonkajší  svet sa pokúša človeku podsúvať 
široký sortiment cetiek a vyhlásiť ich za dôležité, ale v skutočnosti sú to 
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zavádzajúce,  zdržujúce,  alebo až  nebezpečné  skratky mimo  pravdivé 
úsilie. 

Skutočná  Pravda  má  v živote  obrovskú  úlohu,  na  ktorú 
poukazuje Pán, keď hovorí „Ja som Cesta, Pravda a Život...“ (Jn 14,6) 
„Poznajte Pravdu a Pravda vás oslobodí“ (Jn 8, 32). 

Človek  vybudoval  svetový  komunikačný  systém  Internetu 
a mobilov,  ale stratil  schopnosť počúvať svojich blížnych a stále viac 
odpája aj samého seba od komunikácie so svojim svedomím.

Dnešná genetika postupne odhaľuje určité zákonitosti genetiky 
RNK  a DNK,  ale  dôležité  mechanizmy  „zapínania  alebo  vypínania“ 
funkčnosti jej unikajú. Všeobecne prírodné vedy odmietajú dôležitosť 
vplyvu Božej účasti v stvorení a mýlia si niektoré prírodovedné prejavy 
s absolútne platnými zákonmi Kozmu. Občania sa pripájajú na rôznych 
mobilných operátorov  cestou vonkajších mobilov, ale skutočne dôležité 
počúvanie samého seba, svojho vnútra, svedomia sa podceňuje a vypína. 

Narušovanie a nepočúvanie jemného hlasu svedomia v honbe za 
peniazmi  a ziskom však  postupne  zvyšujú  energetický  aj  materiálny 
chaos  v prírode  a tá  si  s nimi  sama  nevie  poradiť.  Či  je  to  odpad 
v moriach a vyhynuté koralové útesy, likvidácia pôvodnej flóry a fauny 
amazónskych pralesov, alebo agresívne množiace sa rastliny, živočíchy 
a hmyz v nových európskych aj amerických lokalitách, následky sú stále 
komplikovanejšie, drahšie a mnohé z nich nevratné. 

Ľudia  si  vo  svojej  arogancii  myslia,  že  Boha  nepotrebujú. 
Myslia si, že keď aj Boh existuje, tak išiel dakde ďaleko, lebo nevidia 
jeho  prejavy.  Zdanlivo  tu  v materiálnej  dimenzii  vládne 
nespravodlivosť,  lož,  korupcia,  právo  silnejšieho...   Keď  však  čítate 
Bibliu,  zistíte,  že  burina  má  rásť  spolu  s obilím  a až  na  konci  sa 
rozdeľuje užitočné od škodlivého a ide do ohňa. Že je tu dobré semeno, 
ale  diabol   neustále  kazí  Božie  zámery  „burinou“.  Dôležite  je  do 
poznania Božích pravidiel znovu zaviesť pravidlo reinkarnácie, osobnej 
zodpovednosti,  tak ako je  to  v iných veľkých náboženstvách,  aby sa 
ukázala  múdrosť,  spravodlivosť  a spoľahlivosť  Božieho  zámeru.  Na 
efekte samoorganizovania javov teórie chaosu je vidieť, že  krok zlým 
smerom  skrýva  sám  v sebe  obrovské  komplikácie, nešťastie 
a problémy.

Úplná obmedzenosť je vidieť dnešného fyzického človeka ako 
konečný  výsledok  rastu  primátov  a pokladať  ho  za  biologickú  vetvu 
opice!!!  Z niekoľkých  kostičiek  zdegenerovanej  vetvy  primátov  má 
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niekto trúfalosť vybudovať  celý plán stvorenia  človeka.  Môže niekto 
z akéhosi kúska hrdzavého plechu zo smetiska určiť model auta, výkon 
motora, prevodovku, druh benzínu, šoféra, jeho rodinu, farbu ponožiek 
a bydlisko, kde garážoval? 

Podaktorí by si z Boha chceli urobiť automat na plnenie svojich 
želaní, ale takto to nefunguje. Pán síce hovorí, že plní želania, ale nie 
želania  sebcov a ignorantov,  ktorí  neakceptujú Božie  zákony.  Pán už 
v Novom  Zákone  pred  2000  rokmi  predvídal  alegóriou  usporiadania 
plánovanej  hostiny,  že  jeho  pozvaní  hostia  sa  budú  vyhovárať  na 
pozemské  starosti  a že  sa  jej  odmietnu  zúčastniť.  Súčasne  však 
upozorňuje,  že  pozvaní  musia  mať  na  hostine  primeraný  odev,  inak 
budú vyhodení. Predkladaná štúdia ukazuje, ako si možno takýto „odev“ 
na slávnostnú príležitosť „ušiť“.

Primeraný  aurický,  žiarivý  „odev“  sa  „vyrába“  práve 
trénovaním cností pri výstupe po „Jákobovom rebríku“. Nie je to práca 
zložitá,  ale je  určená  predovšetkým  pre  skutočne  odvážnych  ľudí. 
Rebrík je strmý, ale pomoc veľká. Človek si má sústavne uvedomovať 
svoju nepatrnosť, nedokonalosť, nepripravenosť, ale silnejúcou vierou, 
pravidelným  cvičením,  modlitbou,  meditáciou,  vzdelávaním 
a otváraním sa Božej múdrosti má skúšať pracovať na svojej premene a 
prosiť  o Božie  milosrdenstvo,  aby  tento  výstup  bol  požehnaný 
a úspešný. Obťažnosť rôznych stupňov bude pre rôznych ľudí odlišná, 
podobne ako osobné skúsenosti „horolezca“, ktorý musí byť vybavený 
odvahou a ochotou prispôsobiť sa,  meniť trasu svojho výstupu. 

Svetský človek je rozhodnutý presadzovať si, čo chce, čo vie, 
čomu rozumie. A obzvlášť keď má peniaze a moc, tak sa snaží presadiť 
svoje  záujmy všetkými  prostriedkami,  často nečestnými.  Našťastie  si 
dnes  ľudia  stále  viac  vážia  čisté  prostredie,  zdroje  pitnej  vody, 
nebezpečenstvo  toxických  látok  a hluku,  alebo  nebezpečenstvo 
hráčskeho  biznisu,  na  ktorý  sa  hneď  lepí  prostitúcia,  kriminalita 
a drogy...  

Rovnako však by ľudia mali  byť  bdelí  aj  pred zotrvávajúcim 
„socialistickým modelom ateistického školstva“, kde dieťa je „produkt 
plánovaného  vzdelávacieho  procesu“  a  nie  formovaním  cítiacej, 
zodpovednej  osobnosti  s jedinečnými  ambíciami  naplniť  svoj  osud 
užitočnosťou a krásnou, tvorivou prácou.

Už  z prirodzenej  podstaty človeka   prichádzajú  všetky  druhy 
obmedzení,  ktoré sú dané fyzickými  zmyslami  človeka,  možnosťami 
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materiálneho  tela  a  jeho  psychikou.  Pokiaľ  je  človek  obmedzovaný 
svojim egoizmom a hlavne mladí  ľudia chcú všetko a hneď, pomerne 
rýchlo  narazia  na  tvrdé  mantinely  neúspechu  a vnútornej 
zatrpknutosti. Cesty presadzovania sebectva pripomínajú systematické 
búšenie  hlavou  proti  múru,  ktoré  skôr  či  neskôr  vedú  k využívaniu 
nečestných praktík,  vyhľadávania  známostí,  klamstiev,  korupcie...  To 
všetko naša podnikateľská a právna spoločnosť považuje za normálne, 
pretože sa tak správajú všetci. 

Využívanie  týchto  nečestných  techník  k získavaniu  úspechu 
však  vplýva  na  postupné  zhrubnutie  svedomia,  ktoré  je  odrazom 
duchovnej duše človeka, ale aj deformácie silového biopola spoločnosti. 
Pri  neznalosti  karmických  zákonov  sa  mnohí  mladí,  čestní  ľudia 
pokúšajú prelomiť bariéru neúspechu a po použití celej svojej energie, 
schopností,  nie  vždy  problémy  hľadajú  vo  vnútri   a nenastoľuje 
sa otázka prebudovania vnútorných či vonkajších kritérií.

Múdri ľudia, ktorí spoliehajú a veria na harmóniu Univerza, by 
mohli na základe spirituálneho, jemného vnímania zaznamenať úspech, 
ktorý je však dobré stavať na veľkých zákonoch pozitívneho myslenia, 
ktoré  sú  dnes  všestranne  spracované  v širokom  odvetví  „motivačnej 
literatúry“. Rozhodne by sa mladí ľudia nemali obmedzovať na dianie 
v materiálnej  sfére,  pretože  zárodky  úspechu  sa  rodia  vo  vyšších 
dimenziách.

Majstri  nám  však  hovoria  o zázračných  vlastnostiach 
psychických  aj  noetických  dimenzií,  napríklad  okamžitej  rýchlosti 
premiestňovania,  nárastu  fyzickej  sily  na  rozhraní  dimenzií,  alebo 
liečivého  správania  sa  vibrácií  farieb.  Akékoľvek  obmedzenia  ega, 
alebo predsudky človeka zastavujú vo vývoji a stagnuje až do obdobia, 
kedy sa jeho miera predsudkov a tvrdosti názorov zjemní. 

Dnešná doba sa zo striedmosti vysmieva. Všeobecne rozšírená 
a pestovaná  požívačnosť sa  prejavuje  všade  a vo  všetkom.  Ľudia  si 
myslia, že všetko stvorené je treba odskúšať, nie sú tu žiadne hranice. 
Človek, ktorý si neužíva, sa pokladá za blázna. 

Ako  astrológ  som  častokrát  videl,  že  ľudí  najviac  priťahuje 
„zakázané  ovocie“.  Každý  človek  má  svoju  chúlostivú  oblasť 
jedál, nápojov a  zvykov,  ktorých by sa  mal  vystríhať.  Tak napríklad 
ľudia  narodení  v znamení  Blíženci  by  sa  mali  vystríhať  fajčeniu 
(tendencia k oslabenej funkcii priedušiek a pľúc), narodení v znamení 
Strelca  by  sa  mali  vyhýbať  ťažkým a vyprážaným  jedlám (oslabená 
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činnosť pankreasu a pečene), alebo napríklad ľudia narodení v znamení 
Kozorožca by sa mali vyhýbať zjazdovému lyžovaniu a športom, ktoré 
zaťažujú kolenné kĺby. Samozrejme „normálni“ Blíženci začínajú fajčiť 
už  na  základnej  škole,  Strelci  by  jedli  opekané  zemiačiky  a čipsy 
pomaly nonstop a Kozorožci chcú sústavne športovať, lyžovať sa aj na 
umelej skĺznici...

Nazývam túto vlastnosť sklon k samo invalidite, pretože takýto 
ľudia  si  spôsobia  veľmi  rýchlo  a dôkladne  problémy  s prieduškami 
(Blíženci),  so  žlčníkom  a pečeňou  (Strelci),  s meniskami   kolien 
(Kozorožci,  Raci)...  Aj  preto  sa  lekárom  a sociálnym  pracovníkom 
odporúča ovládať aspoň základy astrológie, aby sa človek vyhol svojim 
temným  pasciam podvedomia,  do  ktorých  má  tendenciu  nevedomky 
spadnúť. Ja zaujímavé pozorovať karmické dispozície už v samotných 
rodinách,  kde sa tvoria určité zvyky,  závislosti a predpoklady, aby sa 
„urýchlil“ nástup účinku  karmických blokov z minulých životov.

Obdobia  pôstu  patria  v každom  náboženstve  ku  dôležitým 
preventívnym, očistným aj liečivým obdobiam pre každého človeka. Pre 
človeka na Ceste sa môže stať krátky, periodický pôst, veľmi dobrým 
a stabilným spôsobom životného štýlu. Raz za týždeň jeden deň, raz sa 
mesiac tri dni, raz za polrok týždeň, raz za rok dva týždne (až 40 dní) 
pôstu je režim, ktorý pomáha človeku prekonávať tie najťažšie choroby. 
Je  prirodzené,  že  k tomu  patrí  aj  primeraný  životný  štýl,  spôsob 
myslenia,  dostatočný  pohyb  na  čerstvom  vzduchu  aspoň  tri  krát 
týždenne  jednu  hodinu  ostrá  chôdza,  dobrý  spánok  od  22.hodiny... 
Samozrejme  sa  predpokladá,  že  vážny  stúpenec  Cesty,  alebo  seba 
vyliečenia, sa zaobíde bez fajčenia a pitia alkoholu.

Bežný,  svetský  človek  v dnešných  moderných  časoch  stratil 
pojem úcty k duchovnému stavu farára, mnícha, mníšky, podobne ako 
stratil úctu k učiteľovi... V podstate stratil úctu ku všetkým hodnotám, 
okrem  rešpektu  k  moci  peňazí  a agresívnej  sily.  Vo  východných, 
postsocialistických krajinách sa počas generácií vlády korupcie stratila 
aj  úcta  k legislatíve,  zákonom, skorumpovanému  súdnictvu  a polícii, 
ktorá ešte na západe hrá určitú úlohu. 

Vplyvom  obsadzovania  rôznych  zamestnaneckých  pozícií 
mzdovo  výhodnejšími,  lacnejšími  východnými  imigrantmi  sa  tieto 
zdravé hranice legislatívy aj na personálne vyspelejšom „západe“ stále 
viac rozpúšťajú. Obávam sa, že vplyvom integrácie miliónov utečencov 

278

278



do života „západných civilizovaných krajín“ dôjde ešte k výraznejšej 
likvidácii základných právnych aj etických hodnôt. 

Veľa vecí  teraz v začiatku diania „presúvaniu más“ je možné 
ešte  „nastaviť“  na  správnu  úroveň,  ale  dôležité  prvé  mesiace  bežia 
a vzdelávací, integračný a pracovný pokrok nevidno. 

Mladí ľudia vždy majú sklon k  neviazanému životu a pokiaľ 
absentuje dobrá rodinná a školská výchova, dostavuje sa spôsob života, 
ktorý ide mimo hranice kultúrneho prejavu. To častokrát chýba aj našej 
„zlatej  mládeži“,  tým  skôr  sa  to  bude,  žiaľ,  prejavovať  u mladých 
„vykorenených“ ľudí. V štátnych školách všetkých typov sa tieto sklony 
prejavujú  ako  stúpajúca  agresivita  a  šikana,  ktorá  dnes  nadobúda  aj 
moderné  elektronické  formy. Počítačoví hackeri a množstvo ilegálnych 
neonacistických a rasistických aktivít mladých sa odohráva na pozadí 
straty kultúrnosti mladých, ktorí v slamoch vyspelých krajín prichádzajú 
o nádej „normálneho života“, nieto vzletu k bohatej samostatnosti. 

Jednoduchým  zapracovaním  skautského  hnutia  do  osnov 
a aktivít štátnych škôl by sa mohli vytvoriť dobré základy spravodlivej 
spoločnosti s rovnakými právami pre všetky skupiny obyvateľstva a tak 
zabrániť kriminalite, ktorá tu má prirodzené prostredie pre vznik a rast.

Extrémne  chytrí  mladí  ľudia  so  zanedbanou  výchovou  a zle 
využívanou tvorivosťou sa pyšnia,  ako ktorý komu urobil škodu, ako 
„vybabral“ s počítačovou sieťou nejakého  úradu. Čím vyššiu dôležitosť 
má  niektorý  vládny,  vojenský,  finančný  úrad,  tým  väčšiu  „úctu“  si 
hacker získava. Horšie bude, keď zlyhávajúci  sociálny systém prinúti 
tieto skupiny ľudí  ku tvrdej  kriminalite a fyzickému násiliu voči  tým 
druhým.... 

Títo mladí ľudia sa nechcú obmedzovať, preto ich bude lákať 
obohatiť  sa  rôznymi,  najmä  nelegálnymi  spôsobmi.  Tí  chytrejší  so 
znalosťou programovania napríklad začnú napádať rôzne finančné toky 
a ľahko sa dostať k peniazom. 

Dnešný spoločenský systém priam vychováva  k  elitárstvu  na 
jednej strane a zločinnosti na strane druhej. Prečo? Aj to je duchovný 
zákon, na ktorý upozorňuje Pán: „Kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde 
na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto koná v pravde, ide 
na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu.“ (Jn 3, 20-21) 
Tam,  kde  neprichádza  svetlo  Božej  spravodlivosti,  rozširuje  sa  tma 
bezmoci, nespravodlivosti, klamstva, chudoby, špiny a násilia... Vytvára 
sa pôda pre extrémistické a kriminálne podhubie.
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Pritom  je  smutné,  že  ľudia  žijúci  v daných  podmienkach 
nerozpoznajú podmienky svojej úbohosti  a nevedomosti.  To je možné 
napríklad v slobodných podmienkach skautských klubov.

Ľudstvo  vďaka  príkladu  Pána  Ježiša  Krista  pozná  už  2000 
rokov, aké sú pravidlá dobrého, užitočného, harmonického života. Tým 
však, že sa Božie zákony zneužili,  pokrivili,  prispôsobili  „majetným“ 
a politicky  zneužili  pre  manipuláciu  chudobných  a nevedomých, 
zažívame temnotu.  Duchovná múdrosť  sa pokladá za  nič,  jej  symbol 
Slnko sa  zatemnilo.  Ideály – hviezdy svietiace  v tme  ľudstva  zväčša 
popadali  do  stoky sveta.  Namiesto  hviezd  sa  ľudia  pokúšajú  zapáliť 
bahenné plamienky zahnívajúceho, páchnuceho močiara straty zmyslu 
ľudskej  existencie.  Nepripomínajú  vám  tieto  obrazy  niečo,  čo 
symbolicky popisuje Pán v Novom Zákone? 

Opakom  cnosti  trpezlivosti  je  hnev,  zlosť,  ktorá  sa  môže 
kumulovať vo vnútri voči sebe samému, alebo voči okoliu. Kombinácia 
agresívnej  povahy  s politickou  mocou,  peniazmi  a justičnými 
„známosťami“  vie  narobiť  naozaj  veľmi  zlé  a ťažko  napraviteľné 
zločiny.  Malí,  alebo veľkí  „bossovia“ sú rozhodnutí  rozdrviť a zničiť 
všetko, čo sa im dostane do cesty.  Ćastokrát to  môže byť viditeľný, 
dnes  už  zväčša  slovný  útok,  alebo  skrytá  manipulácia,  ale  rovnako 
účinné sú tiché, skryté lži, neadekvátne hodnotenie, dehonestácia práce 
druhých...

Vnútorný  hnev,  ktorý  má  často  korene  ešte  v detstve  vo 
výchovnom  „programovaní“  detí  rodičmi,  sa  niekedy  ťažko  dá 
rozpoznať, ale aj tu sú následky strašné. Akákoľvek snaha o osvetu a 
pomoc  sa  triešti  o rozbitú,  vnútornú  osobnosť  človeka,  ktorý  nevie 
odpustiť sebe, alebo rodičom, či iným „manipulačným programátorom“. 
Človek  môže  mať  výnimočné  IQ  schopnosti,  skvelú  pracovnú 
disciplínu, ale „výkon“ jeho motora sa bude prejavovať v „prekĺzavaní“ 
kolies na mieste voči bezvýznamným drobnostiam...

Len človek, ktorý sa naučil tolerovať, odpúšťať druhým aj sebe, 
ale  aj  byť  zbožne  vďačným  za  „obyčajné“  veci,  dostáva  správne 
myšlienkové podnety a impulzy intuície a inšpirácie. A to mu umožní 
kráčať  v správny  čas  správnym  smerom,  robí  jeho  život  krásnym, 
hodnotným a šťastným.
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Keď Boha múdrosť zrie a láska celuje,
potom túžim v plnosti mať večne oboje.

Angelus Silesius
6.6 Poddimenzia biopola múdrosti

Archetypy biopola   

Poddimenzia  duchovných  bytostí  Rozumu. 
Duchovné bytosti prichádzajú na Zem ako veľmi 
rozumné  bytosti  bez  predsudkov,  preto  ich 
zväčša ľudia neradi počúvajú. Tieto bytosti majú 
právo  aj  trestať,  aby  ich  posolstvá  boli 
účinnejšie.  Poddimenzia  je  pod  vplyvom 
elementu Ohňa a ohnivých elementárnych duší. 
Vplyv planéty Jupiter.

Symboly zrkadlené na fyzikálnu dimenziu Zem:

Farby žltá, zlatá, ...............................................................................

Kvet kosatec, ....................................................................................

Kameň azurit, ...................................................................................

Pre  hlbšie  pochopenie  cnosti Múdrosti  sa  obrátime  o pomoc 
k majstrovi Danovovi, ktorý hovorí: Boh je Láska, Múdrosť a Pravda 
–  tri  ohromné  svety,  na  ktoré  je  potrebná  celá  večnosť,  aby  boli 
prebádané. 

Sú tri veci, ktorými môžeme poznať Boha: sú to Božská Láska, 
ktorá  prináša  plnosť  života.  Božská  Múdrosť,  ktorá  prináša  do 
sveta  plnosť  svetla  a harmónie  a Božská  Pravda,  ktorá  prináša 
dokonalú slobodu.

Ak  hovoríme  o Najsvätejšej  Trojici,  Prvá  Osoba  je  Láska, 
manifestujúca sa v živote, Druhá Osoba je Múdrosť, odhaľujúca sa vo 
svetle poznania, Tretia Osoba je Pravda, manifestujúca sa v Slobode. 

Keď  hovoríme  o Božskej  Múdrosti,  chápeme  pod  tým 
dokonalé  svetlo  nekonečného  Vesmíru,  ktoré  nebude  nikdy uhasené, 
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jeho  podstata  je  mimo  rozmer  hmoty  a  času.  Odevom  Múdrosti  je 
svetlo.  Múdrosť je  svetom večných božských foriem,  ktoré  sú tkané 
z Lásky. Láska sama o sebe je substancia a Múdrosť reprezentuje formy 
harmónie, vyjadrujúce samých seba v umení, v hudbe, v poézii... 

Múdrosť je svet,  v ktorom sú ukryté  od počiatku času všetky 
veci  Bohom  stvorené,  všetky  veci,  ktoré  vytvorili  Vyššie  Bytosti 
a všetky  veci,  ktoré  vytvorili  ľudia  na  Zemi.  Kvôli  tomu  je  svet 
Múdrosti  otvorený  aj  pre  nás.  V skutočnosti  základné,  bytostné 
poznanie vyteká z tohto sveta. Až keď toto poznanie prechádza cez tri 
svety – Nebeský, duchovný a fyzický, a prináša tam ovocie – potom sa 
stáva pre nás skutočným.

Keď  začne  Múdrosť  svitať  v ľudskej  duši,  všetko  v ľudskej 
mysli a v jeho bytí zaujme svoje správne miesto. Všetky idei sa stávajú 
jasnými,  presnými  a harmonicky  usporiadanými.  Potom  sa  myseľ 
človeka otvorí hore a on vidí, že tento veľký Božský Svet je prekrásny, 
že  v ňom  vládne  harmónia  a poriadok  a že  keď  Múdrosť  prevládne, 
poriadok  nie  je  rušený.  Vidí,  že  jeho  duchu  je  odhalený  ohromný 
pracovný  priestor.  Potom  začína  stavať.  V skutočnosti  len  Božská 
Múdrosť dokáže uspokojiť ľudského ducha.

Ale cesta múdrosti  je najťažšia. Je to cesta pre majstrov. Len 
dokonalý človek, len majster, dokáže manifestovať Múdrosť. Či človek 
vstúpi do Kráľovstva Nebeského, závisí na jeho poznaní a múdrosti 
a nie na jeho láske. Nie podľa šarmu človek vstupuje do Kráľovstva 
Nebeského.  Múdrosť  je  najväčšie  dobro  v Nebi.  Je  to  najväčší 
a najnepominuteľnejší poklad dostupný ľudskému duchu. Ak je človek 
múdry, vlastní najväčšie Božie požehnanie. 

Keď  je  človek  múdry,  je  rozumný  a silný,  jeho  svetlo  žiari 
neustále.  Skrze  cnosť  Múdrosti  stvoril  Boh  Vesmír.  Vytvoril  ho  pre 
synov múdrosti.  Boh zostáva v nich a oni  rozumejú  Jeho Múdrosti  a 
oslavujú  Ho.  Pretože  sláva  Božia  sa  odhaľuje  len  cez  zákon 
Múdrosti. Preto len múdry dokáže skutočne velebiť.

Múdry človek testuje a overuje všetko, čo vie. Múdry človek 
má nepotlačiteľné úsilie smerujúce k Láske. Praje si milovať dokonca 
najmenšiu bytosť, ktorú vidí a pomôcť jej. Je to preto, že múdry človek 
si rovnako cení veľké aj malé veci. Múdry človek nepotrebuje žiaden 
zákon.

Hlupák musí žiť podľa zákona a pod zákonom. Ak žije múdry 
človek pod zákonom, je nešťastný. Ak hlupák nežije pod zákonom, je 
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nešťastný.  Múdry človek žije  podľa toho Živého Zákona,  ktorý Boh 
vpísal do jeho duše. 

Majster Danov upozorňuje. Vy, ktorí dychtíte po svetle, počujte 
slová Múdrosti: Ak si prajete získať Božskú Múdrosť a tajomstvá živej 
prírody,  hovorím vám,  nie  je  inej  cesty,  než cez utrpenie.  Ak súdite 
iných,  ak  reptáte,  ak  sa  sťažujete,  ste  ďaleko  od  Múdrosti.  Keď 
prestanete  súdiť,  ste  blízko  Múdrosti.  Ak filozofujete,  ste  ďaleko od 
Múdrosti,  od  svojho  majstra.  Keď  prestanete  filozofovať,  ste  blízko 
Múdrosti, ste na stope svojho majstra.  Keď život stratí svoj význam, 
pátrajte po tom, čo prináša svetlo. 

Pamätajte  si:  cnosť  býva  len  v tom,  čo  sa  nikdy  nestáva 
temným. Spájajte sa s tým, ktorý nikdy nestráca svoje svetlo. Poznanie 
nikdy neprichádza z jedného miesta a svetlo nikdy nevstupuje cez jediné 
okno. Nesčíselné sú cesty poznania a nesčíselné sú okná svetla. Vštiepte 
si  Múdrosť  do  svojej  mysle  a svetlo  príde  a poznanie  vám dá  svoju 
pomoc. Len svetlá cesta Múdrosti vedie k Pravde.

Raj si zaslúži ten, kto rozosmieva svojich druhov.
Korán

6.6.1 Incerácia. Projekcia

Energetická analýza osobných vlastností

Podobne ako sa na výstup do strmých, kamenných 
štítov  neodhodlá  každý,  hoc  odvážny  človek,  aj 
výšky,  v ktorých  sa  teraz  v záverečnej  etape 
ocitáte, môžu byť pre niekoho hračkou, pre iného 
ťažšie  výzvy.  Pre  deti,  nekomplikovaných  ľudí 
a duše  čistého  srdca  a mysle  sú   tieto  vysoké 
oblasti  „žiarivého  svetla  a čistého  vzduchu“ 

prirodzené a  veľmi  ľahké.  Práve preto Pán v Novom Zákone vyzýva 
„Nechajte  malé  deti  prichádzať  ku  mne“.  Symbol  malého  dieťaťa  je 
veľmi  dôležitý  meditačný postup,  ale  aj  životný štýl  a to  nielen pre 
zrýchlenie  výstupu,  ale  predovšetkým  pre  vyššiu  bezpečnosť. 
Hildegarda  tu  umiestnila  cnosť  Božské  víťazstvo,  alebo dôvera 
v Boha, ktorá hovorí: „Zvíťazím nad mocným diablom aj nad tebou, ó, 
zloba  a závisť,  aj  nad  tebou,  chtivosť  spolu  so  všetkými,  ktorí  sú 
strojcami sebaklamu.“ 
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Pokiaľ  sa  človek  vedel  zbaviť  egoizmu,  pýchy,  závisti 
a mnohých iných vlastností, ktoré postupne odhadzoval a premieňal na 
tie  užitočné  vlastnosti,   ktoré  mu  dávali  silu,  žiar  –  nesebectvo, 
skromnosť, prajnosť, zbožnosť, dostáva sa do oblasti stability a pokoja. 
Tento pokoj nie je pokoj tohto sveta, ako hovorí Pán, je to Jeho pokoj. 
Aj v ruchu veľkomesta sa zrazu človek dostáva do režimu vnútorného 
pokoja, ktorý však vie dynamicky riešiť aj zložité problémy tohto sveta. 
Je to pokoj nadhľadu z prepojenia intuície.

Človek v podstate neprišiel o nič z predošlej mentálno – citovej 
„výbavy“,   ale  už  nenesie  na  sebe  ťažkú,  zapáchajúcu  starinu 
sebaklamu,  ktorá  sa  vydávala  za jeho osobné vlastnosti.  Začína stále 
viac  žiť  životom  slobody,  dobrých  priateľstiev,  čistej  lásky 
a porozumenia.  Spolu  s tým  sa  upravujú  aj  vonkajšie  podmienky, 
pretože v rámci  Zákonov Očakávania a  Príťažlivosti  sa  pri  správnom 
a vytrvalo úsilí už oveľa skôr dostavovali nové kontakty, nové aktivity,  
rôzne  ponuky  a zaujímavé  príležitosti,  častokrát  s medzinárodnou 
interaktivitou.

Dôležité je všimnúť si upozornenie na zlo diabla, ktoré sa môže 
okolo  človeka  vyskytnúť.  O tom  píše  svätý  Pavol:  „Buďte  triezvi, 
bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by 
zožral...“  (1Pt  5,8)  Diabol  si  nevšíma  obyčajných  ľudí,  ktorí 
neprekračujú priemer.  Tí sú pevne zovretí  svojimi zvykmi  a vášňami. 
Zaujíma  sa  predovšetkým  o tých,  ktorí  svojim  prerodeným  životom 
svetla  narúšajú  bežnú  temnotu  „priemeru“.   Opäť  si  pripomenieme 
nádherný príklad Matky Terezy z Kalkaty, malej, útlej, na prvý pohľad 
slabej  ženy,  ktorá  svojim  životným  prístupom,  oddanosťou  Pánovi, 
dokázala vyburcovať a prebudiť desiatky tisíc ľudí  a prispela k medzi 
náboženskému  porozumeniu  väčšou  mierou,  než  akýkoľvek  politik, 
teológ, filozof, alebo náboženský predstaviteľ.

Hľadajúci  pútnik,  ktorý  prešiel  úskaliami  pokušení,  prekonal 
svoj  egoizmus  a otvoril  sa  jemným  vibráciám  Nebeskej  múdrosti, 
inšpirácie a intuície, prestáva byť  ľahostajný k svojmu okoliu. Vníma 
prejavy života aj v tej najmenšej forme rastlinky, chrobáčika a nemôže 
prejsť len tak vedľa akéhokoľvek utrpenia a nespravodlivosti. Súčasťou 
jeho života sa stáva  milosrdenstvo,  súcit so všetkými živými tvormi. 
Preto  sa  snaží  podľa  svojich  prostriedkov  a schopností  preukazovať 
pomoc  zvieratám,  núdznym  ľuďom,  alebo  ohrozovaniu  prírody  na 
úrovni ekológie... Samozrejme sa zväčša špecializuje na niektorý hlavný 
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druh  pomoci,  lebo  táto  dimenzia  je  plná  utrpenia  a nespravodlivosti 
a nestačil by ani časovo, ani fyzicky, aby všetko toto utrpenie riešil. 

Tým, že sa vyladil na vibráciu kozmickej Múdrosti, nezasahuje 
do  každého  utrpenia,  pretože  pre  mnohých  ľudí  je  utrpenie  cestou 
vnútorného poznávania, akýsi druh lieku. 

Dobro a zlo u týchto ľudí stráca svoju bežnú hodnotu pravdy, 
pretože  vidí,  že  takzvané  dočasné zlo  ju  nutné  na to,  aby sa  neskôr 
dosiahlo trvalé dobro. Na príklad zub môže síce bolieť, čo je zlé, ale 
keď sa zavčas ide k zubárovi odstrániť kaz,  zabráni  sa jeho úplnému 
zničeniu  a vytrhnutiu.  Cnosť  Milosrdenstvo hovorí:  „Všetkým 
vyhnancom a núdznym,  všetkým chudobným a slabým, všetkým, ktorí 
stenajú v chudobe, bez prestania podávam pomocnú ruku.“

Aj  ten  najchudobnejší  človek,  ktorý  obdržal  Milosť  Božiu, 
oplýva väčším bohatstvom, ako mnohí multimiliardári. Možno poznáte 
príbeh  malého,  úprimného,  prostého  dievčatka  Heidi,  ktorý  dobre 
ukazuje podstatu tohto vnútorného aj vonkajšieho bohatstva. 

Dievčatko  Heidi  prichádza  z horského  prostredia  do  bohatej 
rodiny bývajúcej vo veľkom meste, aby robila spoločníčku invalidnému 
dievčatku  chromému  na  nohy.  Súčasne  s jej  príchodom sa  postupne 
odohrávajú  „drobné“ zmeny povrchného života  bohatej  rodiny,  ktoré 
vyústia  do  vyliečenia  tohto  chorého  dievčatka.  Prísne,  nezmyselné 
pravidlá sú postupne nahrádzané láskavými, humornými, detsky novými 
prístupmi,  ktoré  zbúrajú  umelé  bariéry  „odborníkov“,  ktoré  vytvorili 
dospelí svojimi zvykmi a stereotypmi. 

Tento detský prístup nám doporučuje Pán: „Nechajte prichádzať 
malé deti ku Mne.“ Pravdaže to neplatí len pre riešenie chorých ľudí, ale 
predovšetkým pre  akékoľvek  disharmonické  vzťahy,  ktoré  je  možné 
riešiť detskou hravosťou, otvorenosťou, nepredpojatosťou, prirodzenou 
dobrotivosťou. Deti do 3 – 4 rokov žijú v „náručí“ dobrých, srdečných, 
slúžiacich  anjelov  a je  dôležité,  aby dospelí  chránili   a predĺžili  toto 
nežné obdobie. Napríklad aj návštevou dobrej, waldorfskej škôlky, ktorá 
jemne,  umne,  prirodzene  napomáha  v dieťati  otvárať  jeho  vnútorné 
vlohy  a jemnú  jedinečnosť  a zmysel  pre  dobré  priateľstvá, úctu 
k rodičom a starkým, umeniu a drobným detským praktickým aktivitám, 
v ktorých má možnosť vyrastať ich zmysel pre krásu aj zodpovednosť.

Pre dospelého človeka je táto cesta stať sa dieťaťom zložitejšia. 
 Ľudia,  ktorí čítajú tento text,  dostali  sa na 4.pozíciu zhora, takže si  
veľmi  dobre  uvedomujú,  aké  môže  mať  dieťa  postoje.  Pretože  cesta 
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transformácie  je  cesta  premeny  strnulosti  a tvrdosti  na  pružnosť 
a mladosť. 

Vek nie je dôležitý, pretože mnohí dnešní teenageri, alebo mladí 
materialisti  sú tuhí a skostnatení ako starí dedovia / baby. 

Keď sme hovorili  o konzumnej orientácii  moderného človeka, 
pri totálnom nasadení amorálnych informácií v masmédiách už dnes nie 
je  normálne  hovoriť  o čistej  láske,  čistote  srdca,  cudnosti,  pretože 
vzťahy  ľudia  temer  zásadne  a vo  všetkom  podmieňujú.  Milujem  ťa 
pretože .... si pekná / ý, bohatá / ý, mužný / ženská... si rozumieme...  
Rodičia,  učitelia,  vychovávatelia  hovoria:  budem  ťa  milovať,  keď... 
budeš  dobrý,  dostaneš  dobré  známky...   urobíš  to  a to...  Jemnosť 
a čistotu vzťahov ešte v zárodku otrasú  filmy, vulgarity, obyčajnosť.

V dospelosti vrelý, verný, hlboký, intímny vzťah EROSu by mal 
vyjadrovať  vzájomné  splynutie  nielen  fyzické,  ale  celými  svojimi 
bytosťami  s cieľom  splodiť  dieťa  a byť  mu  dobrými  ochrancami, 
sprievodcami. Bez erotickej lásky by ľudstvo vymrelo, avšak práve do 
tohto  druhu  lásky  častokrát  vstupujú  karmické,  egoistické  väzby. 
Ideálne  je,  keď  náš  vzťah  zveríme  Bohu,  aby  sme  nemali  sklon 
k manipulácii a vstupu zlých mocností. 

Iný  druh  lásky  vyjadruje  grécke  slovo  PHILIA,  ktoré  je 
postavené na vzájomnom pochopení, rovnosti, cnosti, vernosti ľuďom, 
veciam,  súvislostiam.  Filadelfia  je  bratská  láska,  filozofia  je  láska 
k múdrosti,  filantropia  je  láska  k človeku.  Sympatiu,  náklonnosť 
vyjadruje grécke slovíčko STROGE. 

Nebeská láska, bezpodmienečná láska, láska až k seba obeti je 
vyjadrená slovom AGAPÉ.  Táto láska sa neriadi  ľudským rozumom. 
Práve  toto  nové  prikázanie  priniesol  Pán  ľudstvu,  keď  oslovuje 
chudobných,  chorých,  hriešnych,  prostých,  tvrdohlavých,  ktorí  ani 
nechcú byť  „nájdení“,  stratili  nádej.  Tak ako to  hovorí  Nový Zákon 
symbolicky  v podobenstvách  o stratenej  ovci,  alebo  stratenej  minci. 
Táto Láska vyplýva priamo z Božieho prameňa lásky k Pravde, ktorá 
prichádza milosťou zhora. Naše lásky solidarity, sebaobetovania, súcitu, 
štedrosti  sú  dobrým  smerovaním  ľudskej  duše  pre  pomoc  druhým 
a nachádzanie  zmyslu  seba  existencie,  ktorá  sa  má  otvárať  sústavne 
v láske  k Bohu,  aby  humanizmus  našiel  svoje  pravé  opodstatnenie. 
Zákonom života  sa  potom stáva Kristus  prekvapujúci  svojou mocou, 
milosrdenstvom,  novosťou  pohľadu,  ale  aj  bezprostrednosťou 
interakcie. 
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Cnosť  Cudnosti v Hildegardinom spise  Scivias  hovorí:  „Preč 
s vami, špina a pľuhač tohto sveta, zmiznite preč z mojich očí, veď môj 
miláčik sa narodil z Panny Márie.“ 

Opäť  si  za  príklad  môžeme  zobrať  kalkatskú  Matku  Terezu, 
talianskeho  Pátra  Pia,  J.M.  Vianneya,  alebo  slovenských   farárov 
Antona Srholca, Mariána Kuffu. Všetky ich snahy sa opierali o Božie 
príkazy,  zásady,  príklady  z Jeho  života,  o  dôsledné  a pravdivé 
nasledovanie  bez  výhovoriek.  Vonkajší  rozum,  spoliehanie  na  bežné 
otázky potreby sveta financií, materiálneho vybavenia, organizačného či 
personálneho zabezpečovania... všetko je odovzdané do réžie, scenára a 
produkcie Ducha Svätého. 

Pri absolútnej dôvere v Múdrosť a Angažovanosť Najvyššieho 
zrazu  neboli  ani  pochybnosti,  ani  limity,  ktoré  by  ich  mohli 
obmedzovať. Bolo dôležité nastaviť a strážiť predovšetkým podmienku 
pravidelných  zbožných  stretnutí  pre  živenie  duší  modlitbou  a Božím 
Slovom a robiť ostrú, najlepšie humornú prevenciu pred skĺznutím... 

Samozrejme  prišli  problémy  materiálne,  časové,  organizačné, 
ale  spolu  s tým  „zázračne  náhodne“  prišli  aj  riešenia,  neočakávané 
okolnosti, nepredvídateľné napĺňania.

Vlastnosťou vyspelosti na ceste, a je jedno či v oblasti osobnej, 
výskumnej, podnikateľskej, alebo politickej, je  disciplína. O to viac je 
táto  cnosť  dôležitá  v oblasti  spirituálneho života.  Mnohí  sa  pokúšajú 
zmeniť  seba  práve  prostredníctvom  vôľových  rozhodnutí,  napríklad 
známymi  novoročnými  predsavzatiami,  ale  len  málo  ľuďom  sa  to 
podarí. Pri opačnom postupe, zdola, zvládnutím ľudského podvedomia, 
je  disciplína  opierajúca  sa  o Božiu  pomoc  potrebný,  prirodzený 
a bezproblémový spôsob pre skvalitnenie osobnosti človeka. 

Múdry  človek  si  uvedomuje  zloženie  svojej  osobnosti,  vie 
o neviditeľnom  podvedomí,  o zdedených  ťažkostiach  z  minulých 
životov, alebo aj citovo - mentálnych kvantách energie, o elementáloch, 
ktoré  ho  sprevádzajú  na  skrytej  úrovni.  Okrem  iného  aj  preto  sa 
pravidelne  modlí  a medituje,  pretože  vie,  že  potrebuje  proti  týmto 
neviditeľným nepriateľom stálu ochranu. 

Súčasne  meditáciou  a spirituálnym  vylaďovaním  prizýva  do 
svojho života Pána, alebo niektorého z jeho neviditeľných pomocníkov 
– archanjelov, ktorí zvyšujú jeho bezpečnosť na tejto veľmi nebezpečnej 
fyzickej dimenzii. Archanjeli Michael, Rafael, Gabriel a Uriel a mnoho 
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iných vyspelých ochranných bytostí  čakajú vedľa nás v neviditeľnom 
svete na požiadanie o pomoc. Kým nepožiadate, nemôžu prísť. 

Človek  ktorý  postupne  rozpustil  a  rozpúšťa  svoje  sebectvo, 
žiadosti,  vášne,  zväčša nemá problém prijímať nové drobné,  alebo aj 
väčšie úlohy, ktoré mu prináša život. Pri poznaní Zákona Náhody má 
naopak  oči  otvorené  a nové  výzvy  prijíma  ako  báječnú  príležitosť 
naučiť sa niečo nové, zaujímavé. Cnosť Disciplína Hildegardy hovorí: 
„Márnymi rečami zvádzaš človeka, aby si ho mohol ľahšie ovládať!“ 
a odháňa  tak  zlé  bytosti  ihneď v zárodku,  keď sa  pokúšajú  prelomiť 
bariéru pokory, zdržanlivosti, zbožnosti, alebo aj dobrej nálady. 

Disciplína  sa  pre  skromného  a pokorného  človeka  stáva 
súčasťou osobnosti. Ale neberie ju ako obmedzovanie osobnej slobody, 
ale ako  poznanie zákonov ducha a duše, ktoré mu umožňujú získavať 
väčšiu  slobodu.  Ľudia  duchovne  prebudení  potrebujú  menej  jesť  aj 
menej  spať,  ale  tieto  „obmedzenia“  prijímajú  ako  možnosť  viac  sa 
venovať  svojmu  rastu,  umeniu,  službe  druhým  a Bohu,  ktoré  mu 
prinášajú veľké potešenie a radosť.

Dostávame  sa  na  vrchol  Hildegardinho  rebríka.  Lásku  k 
nebeským  veciam  žilo vo  všetkých  náboženstvách  mnoho  svätcov, 
alebo  aj  zdanlivo  obyčajných  ľudí.  Vo  vzdialenej  budúcnosti  bude 
dostupná všetkým ľuďom.  Dnes  ju  môžu  zažiť  len niektorí,  ktorí  sa 
rozhodli  vystúpiť  po  načrtnutých  schodíkoch  „Jákobovho  rebríku“. 
Všetky  prekážky,  tiene,  alebo  rozpory  miznú,  alebo  zväčša  zmizli. 
Ocitáte sa v živote svetla a prijatia.  Pre bežného človeka tieto výšky 
pripomínajú pohyb vo výškach veľhôr. Čistý vzduch, žiarivé slnko, iný 
vietor a iné podnebie...  Krajina sa zdá byť  tá istá,  ale predsa je iná,  
pretože  každý  detail,  ktorý  človek  vidí,  prežaruje   vnútorné  šťastie 
a radosť opierajúce sa o zažívanie Jednoty.

Pre  človeka,  ktorý  číta  o možnostiach  týchto  nebeských  sfér 
prvý raz,  sa  to zdá byť  ako neskutočná fantázia,  ktorá akoby nebola 
z tohto sveta. Napriek tomu sa tento stav bytia dá zažiť. Na začiatku sú 
to záblesky šťastia. Postupne sa stavy blaha, šťastia a radosti predlžujú. 
Popisy Biblie, alebo iných svätých písem sa stávajú už v tejto dimenzii 
skutočnosťou.  

Čo hovorí táto cnosť  láska k nebeským veciam:  „Ó sladký 
život,  ó  sladké uchopenie  a objatie  večného života,  ó  blažené šťastie 
večnej  odplaty.  Vždy  si  taký  nádherný,  že  ma  nikdy  neunaví  tvoja 
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prítomnosť. Nikdy sa nemôžem nasýtiť vnútornej radosti spočívajúcej 
v mojom Bohu.“

Bolo  by chybou  domnievať  sa,  že  ľudia,  ktorí  dosiahli  tento 
stav, žijú v akýchsi ružových iluzórnych oblakoch mimo starostí a tiaž 
tohto sveta. Opak je pravdou. Tento stav sladkého bytia,  vyciťovania 
skrytej  krásy  vecí  a večného  života  dosahujú  ľudia  v pravej  službe 
a láske k druhým bez podmienok, bez akéhokoľvek nároku na pochvalu, 
alebo  odmenu.  Tento  stav  nebeského  šťastia  nepríde  hneď 
a predchádzajú  mu  vnútorné  obete  a boje.  Nakoniec  človek  sa  musí 
naučiť  otvoriť  sa  týmto  lúčom lásky a šťastia,  pretože  častokrát  sám 
človek môže zablokovať prenos nebeských energií svojou nepružnosťou 
a nedostatkom sebaprijatia.
Vplyv na orgány
  V tejto  oblasti  sa  riešia  problémy  hlavy,  očí,  sluchu,  ňuchu, 
chuti, alebo aj horných ciest dýchacích, hlavne nosových a prínosových 
dutín. Tu by mala byť riešená aj otázka narastania vlasov  a poznania, 
prečo sa práve rast vlasov lieči tak obťažne, že je temer neliečiteľný. 
Pôsobenie na fyzickú dimenziu

Dnešný svet  je  svet  kompromisov.  Skutočná Pravda do tohto 
materiálneho  sveta  nemôže  prísť,  pretože  tá  kompromis  nepozná. 
Pravda a múdrosť sem prichádzajú v podobe krásy a harmónie, ktorú sú 
ľudia  schopní  prijať  a s ňou  pracovať.  V materiálnych  veciach  ľudia 
vedia byť pomerne rozhodní, rázni a odvážny. Pri kupovaní moderného 
televízora alebo mikrovlnky ľudia častokrát  idú do extrémov. 

Táto rozhodnosť sa však stráca, pokiaľ človek má zaujať nejaké 
odvážne  stanovisko  voči  nespravodlivosti  voči  kolegovi,  kolegyni 
v práci,  alebo v rodine.  Človek síce  vidí  nespravodlivosť,  ale nechce 
ohroziť svoje pracovné miesto, alebo si „pokaziť“ vzťahy s okolím, či 
rodinou.  Táto  zbabelosť sprevádza  nielen  dospelých  v rodinných  a 
pracovných vzťahoch, ale aj deti v škôlke, alebo v škole. Heslo „kto je 
ticho a neozýva sa, ten neohrozuje svoju existenciu“ je všade tam, kde 
sa  prejavuje  nespravodlivá  moc,  známosti,  agresivita,  zastrašovanie 
a s tým súvisiaca bezmocnosť, korupcia... 

Ako myslí  a jedná zbabelec? Chce byť  so všetkými  kamarát, 
nikomu nespôsobiť nepríjemnosti,  len aby si  zachoval svoju pozíciu. 
Tvári sa ticho a nenápadne. Nech si každý robí, čo chce, bez ohľadu na 
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to, či je to dobré a zlé, hlavné je  zachrániť si svoju kožu, „guľôčku“, 
majetoček, pohodičku. 

S týmto  problémom  sa  stretávame  v Novom  Zákone  na 
viacerých miestach. V kázni na hore Pán hovorí, že ľudia majú byť soľ 
Zeme.  Keď  soľ  stratí  svoju  slanosť,  vyhodia  ju  a bude  sa  po  nej 
šliapať...(Mt 5,13) Na inom mieste odporúča Pán, aby človek bol horúci, 
alebo studený, ale nie vlažný, lebo taký bude vypľutý (Zj.3,16). Súčasne 
sa  odporúča  „kúpiť  od  Pána  zlato  prečistené  v ohni,  aby bol  bohatý 
a biele rúcho, aby sa odel. Lebo aj keď vyhlasuje o sebe, že je bohatý 
a čo  všetko  má,  v skutočnosti  je  biedny, mizerný, slepý,  chudobný 
a nahý...  (Zj  3,17-18)  Slepota  je  symbol  neznalosti  duchovných 
zákonov, chudoba je symbolom zlých, hlúpych skutkov počas existencie 
vo  fyzickom  tele.  Každého  človeka  na  konci  jeho  života  čaká  toto 
„účtovanie“.

Človek,  ktorý  „funguje“  na  hodnotovom  systéme  tohto 
konzumného,  materiálneho  sveta,  žije  sústavne  v určitom  strachu 
a obavách.  Chudobný sa bojí  zajtrajška,  bohatý sa bojí  a znepokojuje 
sústavne  minulosti aj  budúcnosti.  Zväčša všetci materiálne orientovaní 
sa boja na úrovni podvedomia všetkého. S poznaním modernej „vedy“ 
človek zisťuje, že sa bojí oprávnene.  

Mikro  život,  bacily  a mikroorganizmy,  sú  všade  naokolo 
a pokiaľ to berie vážne, tak by nesmel bez obáv vypiť pohár vody, zjesť 
šalát s dressingom, zjesť vyzretý syr, dýchať vzduch v izbe, chodiť po 
koberci, či spať vo vlastnej posteli, ktorú zdieľa s miliónmi drobučkých 
roztočov. A už vôbec nesmie chodiť v autobusoch, vlakoch, lietadlách, 
v metre, pretože všade je záľaha smrteľne jedovatých bacilov a vírusov. 
Klávesnica  počítača,  alebo  návšteva  koncertu  sú  vírusové  bomby. 
Veriaci  človek  to  má  podstatne  jednoduchšie,  keď  má  v Markovom 
evanjeliu  prisľúbenie  znamení  „...hady  budú  brať  do  rúk  a ak  niečo 
smrtonosného  vypijú,  neuškodí  im.  Na  chorých  ruky  budú  vkladať 
a ozdravejú.“ Mk (16, 18).

Konzumne  a materialisticky  orientovaný  človek  nemá  dôvod 
byť  k niekomu milosrdný,  pretože jeho hlavnou motiváciou je dostať 
určité výhody,  alebo finančný prospech skôr a viac, ako tí  druhí.  Ich 
srdce je tvrdé ako kameň. Títo ľudia častokrát považujú milosrdenstvo 
za hlúposť a slabosť, ktorá v modernej spoločnosti nemá svoje miesto. 
Snažia  sa  z každej  svojej  pozície  a situácie  niečo  vyťažiť,  využiť, 
zneužiť,  ohovoriť,  obalamutiť  polopravdami...  Keďže  dobrota  je  pre 
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týchto  ľudí  cudzia,  ale  pre  svoju  chytrosť  zistia,  že  chladná 
vypočítavosť  nie  je  obľúbená,  nasadia  si  masky  „miloty 
a dobrosrdečnosti“,  za  ktorými  sa  skrýva  skutočné  chytráctvo   líšky, 
alebo ostré zuby vlka. Našťastie takýchto čistých prospechárov nie je 
veľa, ale svojim tvrdým zmyslom pre postup a kariéru sa vedia dostať 
„cez mŕtvoly“  nemilosrdne  nahor,  kde panujú  tvrdou rukou a svojim 
správaním otrávia aj prostredie okolo seba. 

Tam hore, vo svojej mocenskej pozícii, už nie je dôležité len ich 
vlastné ohodnotenie a moc, ale predovšetkým zisk za každú cenu. Takto 
sa vlastne dostávajú zlé, nekvalitné, slabé, alebo až škodlivé výrobky, 
kde jediným kritériom nie je spokojnosť zákazníka, ale trvalý zisk. 

Že sa vyrábajú škodlivé potraviny, nápoje, kozmetické výrobky, 
alebo  lieky?  Že  sa  spotrebiteľský  výrobok  pokazí  presne  po  dvoch 
rokoch  záruky?  Zaplatí  sa  „tendenčný  výskum“,  ktorý  podá  skvelé 
hodnotenie pre tento výrobok, podporí sa reklamná kampaň,  alebo sa 
využijú  ešte  konkrétnejšie  páky  na  daných  trhoch  podplácaním, 
zavádzaním, osobným lobingom na dôležitých miestach...  Nekvalitný, 
alebo  zdraviu  škodlivý   tovar  ide  v ľúbivom,  lákavom balení  medzi 
tamtých, bezmenných dole...

Dobrota a citlivosť chýba  väčšine materialisticky orientovaným 
ľuďom,  ktorí  predovšetkým  živia  svoj  egoizmus,  možno  trochu  aj 
starostlivosť  o  vlastnú  rodinu.  V bežne  schematickom  živote  chcú 
predovšetkým žiť svojim egoistickým potrebám, chúťkam. Ich život je 
všedný,  nudný,  možno  stanovený  základnými  morálnymi  hodnotami, 
pokiaľ  ich  rodičia  ešte  dodržiavali.  Ich  život  je  v skutočnosti  dosť 
nešťastný,  smutný a pošmúrny.  Chceli  by si  „ukmasnúť“ trochu toho 
šťastíčka,  ale  zväčša  im  nevydrží  dlho  a za  každú  tú  svetlú  chvíľu 
šťastia  prichádza  od  tzv.  „krutého  osudu“  nejaká  zlomyseľnosť, 
utrpenie, škodoradosť okolia, alebo iná disharmónia.

Na veriacich ľudí sa pozerajú ako na fantastov, ktorí sa nechali 
oklamať. Obľubujú rôzne teórie konštrukcií mocných tohto sveta, ktorí 
ťahajú za nitky z pozadia. Iní slabí a neprijatí,  si budujú bezmocnosť 
hundraním,  nenávisťou,  alebo  utiahnutím  sa  do  beznádejnej  izolácie 
alkoholizmu, alebo drog.

Mnohí  veriaci  sa  možno  tvária  raz  do  týždňa  pri  návšteve 
kostola zbožne, ale svojim jednaním sa nelíšia od vyššie spomínaných 
„kameňákov“.

Materiálny  človek  stotožňujúci  sa  so  svojou  nižšou,  zvieracou 
podstatou, nevidí potrebu dodržiavať nejaké morálne pravidlá vernosti,
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úcty, či zodpovednosti. Jeho kritériom je užiť si, zabaviť sa, zasmiať sa 
zväčša  na  úkor  iných,  alebo  vysmievať  sa  z viery,  či  morálky,  ako 
prejavov hlúposti a naivity. Pravidlom pre nich je – žiadne pravidlá. Že 
sú  tu  nejaké  Božie  Zákony,  alebo  strach  pred  Bohom?  Nezmysel. 
Ateistická ideológia je jasná: „Anjeli,  duchovia, diabol...  to všetko sú 
len nepravdivé výmysly pre detičky a slabochov, ktoré už dnešná veda 
vyvrátila!  Kedysi  náboženstvo slúžilo mocným tohto sveta len na to, 
aby sa udržiaval v spoločnosti poriadok. Dnes však vládne demokracia 
a keď  máš  správne  známosti,  tak  sa  všetko  dá  odkloniť,  alebo 
prikloniť...“ 

Dnešná veda vysvetľuje všetko. Nie je treba kostoly ani kňazov, 
dôležité sú peniaze, kontakty a všetci sa chcú mať dobre. Prečo by oni 
mali byť odlišní? Po skončení fyzického života nič neexistuje, takže je 
treba to v živote poriadne roztočiť, aby sa telo poriadne zhumpľovalo? 
Že niektorí zomierajú skôr od pohlavných chorôb,  HIV, alebo mali iné 
vážne problémy? To sa „im“ konkrétne nemôže stať, lebo oni si dajú 
pozor... 

Určite takto, alebo podobne rozmýšľalo niekoľko sto mŕtvych 
obetí pri otrave metanolom  v Estónsku (2001), či v Indii (1999), alebo 
v Česku a v Poľsku v r.2012. Kúpiť si výhodne alkohol a mať sa fain.

Nie  nadarmo  človek  pri  inkarnácii  do  fyzického  tela  všetko 
musí zabudnúť. Prehrešky z minulých životov stavajú človeka zdanlivo 
do pozície „čistého tabla“. Štátne školy učia len „čistú vedu“ a z etiky sa 
stali poučky, ktoré dodržiavajú len „naivky alebo hlupáci“. Zo života si 
veľa „darvinovských ľudí“ robí ateistickú masku. Porušovanie všetkých 
druhov morálky, počnúc klamstvom, zavádzaním, striedaním partnerov 
sa  akosi  „ponúka  samé“.  Zákon  Príťažlivosti  napomôže  stretať  ľudí 
podľa  „nevybavených  účtov“,  ktorí  sa  neodolateľne  pritiahnu,  ale 
nakoniec sa znenávidia, nevedia sa zniesť, robia si naschvál zle. Ľudia 
pracujú na základe sympatií už spomínanými „mantinelovými limitmi“ 
– hádže ich to z jednej  strany na druhú a v skutočnosti  chodia akoby 
v temnote púšti či divočiny dokola do svojej východzej pozície.

Potom sa stane, že sa im vráti  ich neférovosť, nevera od „tej  
pravej“ milovanej osoby.  Táto „osobná zrada“ ich tak veľmi a hlboko 
raní, že sa nevedia  z toho dostať mesiace, alebo aj roky. Častokrát túto 
„nakladačku“ dostávajú ešte za minulé životy. Samozrejme, že oni už na 
svoje  dávne  „dlžoby  nevery“  zabudli,  ale  Vesmírna  Spravodlivosť 
nezabúda. A aby to bolo „zaujímavé“, tak sa nevera spojí s okradnutím, 
podvodom,  poškodením  mena,  chorobou...  A zrazu  svet  nepozná 
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nešťastnejšie  človeka  –  ohrdnutého,  urazeného,  zneucteného, 
vysmievaného. 

Niekedy trvá dlho, inokedy kratšie, keď si človek uvedomí, že 
dodržiavanie morálnych pravidiel našich predkov malo svoj význam ako 
v osobnom, tak aj v rodinnom a spoločenskom kontexte. Zväčša na to 
prídu  ľudia  opustení,  ubiedení,  chorí,  ktorým  už  v živote  nezostala 
žiadna  nádej. Aspoň  oni  si  to  myslia.  V skutočnosti možno  práve 
vtedy  sú  v dobrej  pozícií  urobiť  dobré  rozhodnutie  správnym 
smerom.  Silná a intenzívna modlitba v hodine utrpenia a zúfalstva už 
pomohla  mnohým  ľuďom  začať  nový  život  a všetko  sa  obrátilo  na 
dobré. Zo špiny sa môžete vyhrabať, alebo vyletieť – podľa vašej viery.

Nový  život   predovšetkým znamená  zmenu  myslenia,  zmena 
hodnotového rebríčka,  úpravu správania  a modlitba,  ktorá  prináša  do 
srdca  pokoj,  svetlo  a šťastie.  Tento  vnútorný  záblesk  je  zábleskom 
reflektoru futbalového štadióna, nedá sa prehliadnuť. 

Keď užívaním si, chorobami a drogami naozaj zničil svoje telo 
k predčasnej  starobe,  možno  v tomto  živote  už  tento  človek nestihne 
zmenu  širšieho  spektra  zmysluplného  a láskavého  života  plného 
priateľstva,  odpúšťania,  plného  zmierenia  s  Bohom a porozumenia  s 
blízkymi. Je však dôležité urobiť tento prvý krôčik do svetla, na ktorom 
bude môcť stavať vo svojom budúcom živote. V tom novom živote už 
bude  opatrnejší,  podvedome  bude  cítiť  potrebu  stavať  malé  tehličky 
morálky na správne miesto, aby základy a stavba jeho života bola pevná 
skala,  priestranná  a krásna,  predovšetkým  opierajúca  sa  o svetlo 
spravodlivosti a úcty, ktorému môže požehnať Božia Múdrosť a Láska. 

Pre  bežného  materialistického  človeka  je  akékoľvek 
sebaobmedzovanie, sebekázeň hlúposť. Veď svoj zmysel  života vidí 
v užívaní  si  všetkých  pôžitkov  a radostí,  ktorý  materiálny  svet 
poskytuje.  Využije  preto každú príležitosť, aby zabavil  svoje zmysly,  
pestoval  svoje  vášne,  alebo  s kamarátmi  si  vyhodil  „z  kopýtka“  bez 
ohľadu  na  osobné,  rodinné,  alebo  spoločenské  následky.  Nejaké 
náznaky na sebekázeň prijme pri  diagnóze lekára,  keď naozaj  ide do 
tuhého.  Možno si  uvedomí vážnosť situácie,  keď zistí  svoj  zúbožený 
stav: zlyhávanie orgánov, pokazenie vzťahov, strata existenčných istôt, 
strach, obavy, úzkosť... 

Človek môže dnes žiť priemerne 70 – 80 rokov a pri „hlúpom“, 
devastujúcom živorení na závislosti na alkohole, drogách, fajčení... sa 
jeho  život  skráti  na  polovicu,  alebo  tretinu.  Svedectvá  drogovo 
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závislých  ľudí,  ktorí  majú  zdevastovaný  srdcovo  cievny  systém, 
nervový  systém,  metabolizmus  a ohrozený  imunitný  systém,  sú 
hrôzostrašné.  Práve  z detí  strednej  triedy,  ktorí  sú  dobre  finančne 
zabezpečení, ale rodičia na ne nemajú čas,  sa stávajú živoriace trosky. 

Ako  častokrát,  aj  teraz  pripomínam,  aké  skvelé  by  boli 
mládežnícke,  skautské  kluby,  ktoré  častokrát  nahrádzajú 
nefunkčnú rodinu, alebo ateisticky pôsobiacu výchovu školy a pre 
mladých  ľudí  pôsobia  ako  záchranné  siete pre  nájdenie  zmyslu 
dobrého, priateľského, plnohodnotného, podnetného  života.

Aj preto sa odporúča rodičom, aby netolerovali svojim deťom 
ani najmenšie pokusy s drogami.  Žiadne „možno to prejde, keď bude 
starší“, tu neexistuje. Cesty drog a gamblerstva sú bez návratky...

Práca s vôľou a so správnym  rozhodnutím,  seba disciplína, je 
pre  každého,  hlavne  mladého  človeka,  kľúčová.  Vedieť  si  správne 
zadeliť  čas,  vybrať  si  správneho  kamaráta,  kamarátku,  vybrať  si 
dôležitosť  svojich  aktivít,  alebo  zriecť  sa  niečoho  príjemného,  ale 
škodlivého, si vyžaduje dôsledný a rázny postoj a niekedy aj odvahu k 
odlišnosti od partie. 

Práve pre  túto oblasť vybudovania  vnútornej  autority a vzoru 
potrebujú  základné  školy  zakomponovať  do  osnov  školy  životné 
príklady veľkých osobností. V akejkoľvek forme by sa deti  mali  čo 
najčastejšie  stretávať  s týmto  životným  príkladom,  alebo  viacerými 
vzormi osobností, ktoré tak absentujú v rodinách, alebo aj vo verejných 
médiách.  Robiť  projektové  štúdie,  dramatické  dialógy,  prínosy  či 
životné skúšky... Postaviť mladého človeka do aktívnej seba výzvy.

Do výuky sa musí  zaradiť aj náuka o opakovanom znovuzro-
dení.  Ukážme  si  to  z pohľadu  pravdivej  psychológie  a sociológie 
opierajúcej  sa  o zákon  reinkarnácie.  V minulých  životoch  ktosi 
opakovane  zlyhával  napríklad  v oblasti  fajčenia,  alebo  kleptománie. 
Znamená to, že na vitálnej a astrálnej úrovni je mimoriadne narušené 
energetické biopole človeka s určitými  vibráciami.  Navyše je tu silný 
a nebezpečný citovo- myšlienkový elementál viazaný na centrá mozgu 
aj pľúca. 

Možno  trvalo   150  rokov  „čistého  času“  posledných  troch 
inkarnácií  pestovania  závislosti  na  tabaku  a títo  ľudia  sa  z vlastného 
rozhodnutia  častokrát  narodia  do  rodiny  silných  fajčiarov.  Výsledok 
samozrejme  záleží  od  mnohých  faktorov.  Dieťa  s takýmito 
skúsenosťami  má  prirodzene  oslabené  pľúca,  ktoré  je  častokrát 
sprevádzané  astmou, alebo alergiou. 
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Vidíme  z praxe,  že  ani  pacienti  ťažko chorí,  ktorým fajčenie 
zakáže lekár,  fajčiť neprestanú, napriek ťažkým diagnózam,  osobným 
zdravotným  problémom,  priemetu  rôznych  problémov  do  rodiny 
a okolia.  V takýchto  vážnych  stavoch  je  naozaj  jediným  možným 
„oslobodzujúcim“  riešením  utrpenie.  Len  fyzická  a psychická  bolesť 
človeku  zabráni  ničiť  svoje  telo.  Pripomeňme  si,  že  telo  je  „Boží 
chrám“, máme ho zverené do  opatery počas pobytu na Zemi a nemáme 
právo hazardovať a riskovať so zdravím ani životom seba, a už vôbec 
nie so zdravím druhých. 

V tejto  oblasti  by  mal  vzniknúť  nový  odbor  „karmická 
preventívna  psychomedicína“,  ktorá  umožní  vidieť  zdroj  rôznych 
dlhodobých,  nevyliečiteľných  chorôb,  alebo  chronicity.  Aj  v tejto 
oblasti  by  sa  mali  začať  rozsiahle  výskumy,  ktoré  by  v konečnom 
dôsledku  napomohli  progresívnej  a účinnej  liečbe  a šetrili  by  sa 
obrovské finančné zdroje zdravotných aj sociálnych poisťovní. 

Ako  ušetriť  peniaze  poisťovní?  Z pohľadu  alternatívnej 
medicíny sa inak  liečia pľúcne problémy z dôvodu oslabenia pankreasu, 
ako  hlavného  „dirigenta“  slizníc  v organizme,  alebo  chronicky 
nastavené  pľúcne  problémy,  ktoré  majú  korene  v minulých  životoch. 
Z horoskopu je  to  viditeľné  hneď na  prvý pohľad.  Možno aj  z tohto 
dôvodu  by  každé  dieťa  popri  rodnom  liste  malo  ihneď  dostať  aj 
prehľadne  vypracovaný  horoskop  s grafom  a aspektmi  planét,  ktorý 
v základných rysoch vie spracovať počítač. 

Prvá  a základná  vlastnosť,  ktorá  bráni  materialistickému 
človeku otvoriť sa viere a nábožnému životu v Bohu, je  láska k svetu. 
Korene výchovy vo vzore  darvinisticky orientovaných rodičov,  ktoré 
mohutne  rozrástli  v prostredí  ateistického  vzdelávania  na  štátnych 
školách, nesú svoje ovocie. Pre prírodovedne orientovaného človeka sa 
jemné  energetické  úrovne  spirituality  javia  ako  totálny  nezmysel. 
Konzumizmus,  móda,  programy v TV a PC,  neskôr  boj  o existenciu, 
starosti o rodinu, rôzne radosti i starosti života a celý materiálny svet vo 
svojej pútavej rozmanitosti mobilov, aplikácií, klebiet, nie je možné na 
prvý pohľad porovnávať so subtílnymi silami duchovného sveta. 

Paradoxne  hráči  počítačových  hier  žijú  vo  virtuálnom  svete 
svojich hrdinov a nepriateľov, podobne ako si diváci rôznych filmov, či 
seriálov  obľubujú  alebo nenávidia  rôzne  filmové  postavy.  Práve  táto 
nezvládaná fantázia robí z ľudí novodobých otrokov masmédií, ako to 
vidíme z narastania závislosti na mobiloch a hrách.
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Mnohí  mladí  ľudia  sa  inkarnujú  na  materiálny  svet  do 
3.tisícročia  už  poučení,  že  neviditeľné  energie  a sily  môžu  byť 
nebezpečné a neslobodno ich podceňovať. Bacily, vírusy, spóry plesní, 
kozmické  žiarenie,  rádioaktívne  žiarenie,  bezfarebný  oxid  uhoľnatý, 
ktorý  nemá  žiadnu  vôňu,  ale  môže  zabíjať,  sú  všetko  „materiálne 
objekty“, ktoré môžu pri nevedomej manipulácii spôsobiť smrť, alebo 
vážne poškodiť vnútorné orgány. 

Pre  matematikov,  fyzikov,  umelcov je  len maličký krôčik od 
logiky  a čistého  myslenia,  alebo  inšpiratívnej  tvorby  k  pochopeniu 
duchovných  síl  a  bytostí,  ktoré  sa  nezaodievajú  do  hrubej  matérie. 
Naopak,  dostávajú  inšpirácie  cez  hudbu,  verše,  alebo  „rozprávkovou 
cestou“  napríklad  rozlúskavaním tajuplných  „lieskových  orieškov“, 
ťažkými  výstupmi  na   „citrónový  vrch“,  či  otvárajú  sa  intuícii  od 
„nebeských  vtákov“.  Pravda  si  skôr,  alebo  neskôr  nájde  cestu  ku 
každému. Reinkarnácia vedie človeka od hrubých prejavov k jemnejším, 
od hrubej sily  k umeniu, od hmoty k duchu a mladému človeku môže 
priniesť dobrodružstvá a výzvy, ktoré potrebuje. 
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Tá láska, ktorou v nás sa preukazuje Boh živý,
je jeho večná moc, a žiar a s ním Duch svätý.

Angelus Silesius

6.7 Poddimenzia zhromažďovanie a transformácie

Archetypy biopola

Táto  poddimenzia  je  miestom  zhromažďovania 
všetkých  duchovných  bytostí  z tejto  dimenzie. 
Niektoré  tu  zostávajú,  mnohé  idú  do  siedmej 
dimenzie,  iné  na misijné  cesty.  Každé vtelenie  na 
Zem  z tejto  poddimenzie  je  prejavom  lásky  voči 
Stvoriteľovi. Vplyv Slnka. 
  

Energetická analýza osobných vlastností
V tejto  kapitole  si  ukážeme  prehľad  súvislosti  Hildegardinho 

„Jákobovho“ anjelského rebríka cností v korelácii na ľudské telo. 
Svätá.  Hildegarda  mala  víziu  obrovského,  vysokého  muža  s hlavou 
v oblakoch  a  nohami  v priepasti  Zeme.  Anjeli  jej  ukázali,  ako 
korešpondujú jednotlivé svetské záujmy a dobré cnosti  s jednotlivými 
chorobami tela a orgánov. 

V prvom stĺpci tabuľky môžete vidieť jednotlivé zóny ľudského 
tela, ktoré korešpondujú v druhom stĺpci s chorobnými príznakmi a v 
treťom stĺpci  môžete  vidieť  stručný  popis  nápravu  podľa  nebeských 
vízií svätej Hildegardy. 

Svätá  Hildegarda  patrí  ku  málu  svätíc,  ktoré  zomreli  tzv. 
„dúhovou smrťou“. Pri odchode duchovnej duše na „druhú stranu“ sa 
zem rozlúči  s  takouto  svetlom prežiarenou bytosťou  zemetrasením a 
niekoľko  dní  sú  obrysy  stavieb,  predmetov,  stromov  obklopené 
dúhovými obrysmi. Podobným „pozdravom“ sa rozlúčila naša planéta aj 
pri smrti Pána Ježiša Krista, tak ako je zapísané v evanjeliách Nového 
Zákona.
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Oblasť reflexií Svetský záujem Cnosť
I. Hlava v oblakoch  
Prvých päť vlastností 
sú zmyslové orgány.
Pod nimi hrdlo, štítna 
žľaza.

Láska k svetu, uži si kým sa dá Láska k nebu (oči). Sladkosť duchov. života
Samopašnosť, rozpustenosť Disciplína (uši) – nechcem byť otrokom
Komediant. Chuť baviť sa Cudnosť – chráň si „olej“- harmóniu
Nemilosrdnosť. Milosrdenstvo – pomoc potrebe
Zbabelosť. Kto je ticho, prežije. Božské Víťazstvo. Dôvera v Boha.
Hnev, zloba, netrpezlivosť Trpezlivosť – víťazím so Synom 

Božím a nebojím sa ťažkostí
Škodoradosť Túžba po Bohu

II. Ramená až boky 
Sú v zemskej 
atmosfére  Sever / 
Západ
Choroby pľúc, srdca, 
vnútorností. 
Zdravie ľadvín, 
žalúdka a čriev, 
príslušného
tráviaceho 
ústrojenstva. 

Požívačnosť, žravosť Zdržanlivosť, zľutovanie s druhými
Sebectvo, zatrpknutosť Štedrosť
Nespoľahlivosť. Bezbožnosť Zbožnosť, oddanosť, dobrota
Lož – sám sebe by som škodil, 
 keby druhí rástli a prospievali 

Pravda – odhodlaný odpor lži. Pevne, 
tvrdo a spravodlivo lož zničím.

Hašterivosť – nenechám si nič od 
nikoho nahovárať, hneď mu...

Pokoj – odstraňujem všetky obmedzenia z 
cesty, zlé reči. Nebojím sa.

Ťažkomyseľnosť narieka nad 
všetkým a pre každú maličkosť

Šťastie, blaženosť, viera v spásu, Pán
 je darca krásy a čistoty. 

Bezuzdnosť, nezriadenosť. Čo sa 
mi hodí, to urobím. Chcem si 
užiť.

Striedmosť. Vzájomný súlad a miera 
v Božom poriadku, hierarchie. 

Ateizmus. Zmysel života, všetko 
je náhoda a bluf. Ničím dušu.

Spása duše – spolieham na Kristove spoje-
nectvo, Jeho šľachetnosť, svätosť, pravdu

III. Boky až kolená 
sú v pozemskom 
vzduchu
Sever / Východ
Choroby vnútorných 
orgánov, stehien, 
sexuálnych orgánov

Pýcha – Som najväčší, kto sa mi 
vyrovná, nestrpím odpor...

Pokora – z ničoho som vystúpil ku 
nebesiam, cnosti sú rebrík slabému 

Závisť – udupať, udusiť múdrosť Láska k blížnemu, úcta k svetlu  človeka
Túžba po sláve -všetko mi slúži! Bázeň božia – boj sa Pána Zákonov
Neposlušnosť Poslušnosť
Nedôvera. Viera
Zúfalstvo. Pestovanie beznádeje Nádej – Nemáš predstavu o dobrote 

Pána, hľadaj a ži veci hodnotné 
Rozkoš, chtíč - „šťastie“ hmoty Cudnosť – som slobodný a voľný

IV. Kolená až lýtka 
sú v oblasti Zeme.
Životná sila, plodnosť, 
matéria – prazáklad 
Božej tvorby.
Tzv. oblasť mužských 
cností. 
Zem – predpoklad 
človečenstva
Božieho Syna.

Nespravodlivosť Spravodlivosť
Lenivosť, slabosť – načo meniť 
život? Načo meniť zaužívané?

Sila, statočnosť, odvaha bojovať s Božou 
pomocou proti zlu. Som ostrým mečom...

Nedbanie o veci Božie. Som sebe Žiť svetlu. Liečenie duše, ducha, tela.
Nestálosť – všetko skúmam a  
 využijem pre seba 

Stálosť, vytrvalosť, stabilný cez nášho 
Boha

Pripútanosť k svetu, pozemské
starosti. Pohodlie bez obmedzení

Túžba po nebesiach, radosť anjelov a 
dobrých duchov. Ľúbim Boha

Zatvrdnutosť, fanatik osudu. Kajúca dobrota - piť prameň Svetla 
Chamtivosť, chtivosť za všetkým 
cenným, novým, krásnym...

Opovrhnutie svetom – ovocie Stromu života 
je veľkolepá Cesta 

Škriepnoť, rozporuplnosť Svornosť, harmónia
V. Členky – chodidlá
Muž pozerá okolo 
seba a do vesmíru. 
Nohy sú vo „vodách 
priepasti. Nohy všetko 
očisťujú, posväcujú, 
obsahujú, podopierajú 
a nesú.“

Zvedavosť. Vrtochy Úcta, právo individuality - Dieťa Božie
Nestálosť tela, citov, mysle. Sústredenie na Život, na prácu. Ideál 
Ohováranie, čarovanie Pravá služba Bohu láskou a svetlom
Lakomosť Čistá skromnosť. Nie moja, ale Tvoja vôľa.
Svetobôľ. Sebaľútosť. 

Egocentrizmus.
Nebeská radosť. Optimizmus. Žiť v svetle.
Tolerancia, porozumenie, humor.
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Žiť v láske, láskou dýchať, spievať, hovoriť, stáť,
je ako serafín svoje bytie prežívať.

Angelus Silesius

7. Dimenzia

Podľa  správ  „červých  cestovateľov“  Emmanuela 
Swedenborga  v 18.storočí,  Róberta  Monroa 
v 20.storočí,  Stuarta  Wilda  v 21.storočí  po 
vedľajších  dimenziách  našej  Slnečnej  sústavy  je 
každá planéta,  včítane Mesiaca a Slnka,  obývaná. 
Na našej  Zemi  žiaľ,  nevieme rozpoznať ani  naše 
vedľajšie  dimenzie  a poddimenzie, tým  menej 

môžeme vidieť neviditeľné dimenzie okolitých planét Venuše, Merkúra, 
Marsu, Jupitera... 

Moderná  astronómia  pomocou  meraní  a  vesmírnych  sond 
zistila,  že  fyzické  podmienky  pre  telesného  človeka  sú  na  všetkých 
planétach  Slnečnej  sústavy  neprijateľné,  či  kvôli  teplote,  nedostatku 
vody, alebo nevyhovujúcej atmosfére, na ktorých je ľudské materiálne 
telo závislé.

Podľa  duchovnej  vedy  je  fyzický  človek  Zeme  v celom 
Univerze  pomerne  zvláštny  druh.  Vývoj  človeka  sa  udial  v dávnych 
časoch kozmu a neustále sa deje vo všetkých galaxiách, ale fáza vývoja 
človeka  sa  zväčša  neodohráva  na  materiálnej  úrovni.  Špecifické 
okolnosti,  ktoré  nastali  v  „priebehu  zostupu“,  o ktorých  sa  zmieňuje 
Biblia,  alebo  aj  iné  starobylé  spisy  a povesti,  zaviedli  človeka  do 
materiálnej  inkarnácie  a tým  výrazne  sťažili  a predĺžili  jeho  tzv. 
vývojový „okruh možností“ o milióny rokov. 

Vyššie,  jemnejšie  telá –  vitálne telo,  psychické telo,  noetické 
telo  majú  iné  vlastnosti  a žijú  v úplne  odlišných podmienkach,  ktoré 
súvisia s jemnejšími fyzickými podmienkami planét, ktorá dnešná veda 
ešte  nepozná.  Každá  z planét  slnečnej  sústavy  má  svoje  vedľajšie 
dimenzie,  na  ktorých môže  byť  život  podstatne vyspelejší,  ako je  na 
Zemi. Ale taktiež na niektorých planétach vo vedľajších poddimenziách 
život môže byť na podstatne nižšej úrovni.

Dokonca aj na Slnku, aj keď sa nám to zdá byť neskutočné, žijú 
vyspelé  bytosti  na  noetickej  úrovni,  zjednodušene  povedané  žijú  vo 
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veľmi  vysokých  frekvenciách  bytia. V  týchto  vyšších  dimenziách  sa 
vyskytujú  mnohé  prírodné  útvary,  ktoré  poznáme  aj  na  Zemi  – 
zalesnené hory, rieky, jazerá, mestá s parkami, stromy, kvety, vtáky... Je 
tu  vyspelá   urbanizácia  a architektúra  zo  skla,  kryštálov  a ľahkých 
stavebných materiálov, ktoré ľudstvo ešte len má objaviť. Podmienky na 
dorábanie  potravín  sú  výrazne  jednoduchšie  a výrobné  technológie 
podstatne vyspelejšie,  komunikácia  je  telepatická a presun v priestore 
okamžitý podľa želania. Celý spôsob života je tu výrazne jednoduchší. 
Žije  sa  láskavo,  pravdivo,  spravodlivo,  čestne,  úprimne,  v priamom 
prepojení na duchovné zákony.

Preto  by  sme  sa  nemali  čudovať,  keď  v dvoch  najvyšších 
dimenziách sa hovorí o putovaní do slnečných dimenzií, ktorým sa tak 
hovorí predovšetkým pre špecifické svetlo a jas, v ktorom žijú tamojší 
mimoriadne vyspelí obyvatelia. 

V najspodnejších  dimenziách,  ktorým  Biblia  hovorí  peklo, 
panuje  zväčša  prítmie,  ktorým Božie  Milosrdenstvo  zakrýva  smutné, 
pusté  a bezútešné  prostredie  ako  aj  „spotvorené“  tvary  obyvateľov, 
ktorí tam žijú. Všetky ich skryté vášne, pudy a zvrátenosti sú tam na 
nich  priamo  viditeľné  na  deformáciách  trupu,  končatinách,  alebo 
čudných výrastkoch hlavy. Nie sú to však symetrické a čudné postavy 
poľudštených zvierat, ako v známych, populárnych sci – fi seriáloch, ale 
sú to skutoční ľudia. 

Pri  jednej  svojej  „návšteve“  takejto  dimenzie  som  to  zažil 
a videl  a podávam osobné  svedectvo.  Žil  som paralelne  v   tej  „inej“ 
dimenzii ako robotník spolu s učiteľom, ktorý v tom období na fyzickej 
Zemi už nežil. Bol niekoľko rokov „odtelený“, zomrel. 

Taktiež som tam poznal viacerých mojich známych a priateľov, 
ktorí však v tejto inej dimenzii mali iné osudy, iné mená, iné profesie. 
To  čo  bolo  rovnaké  a potešiteľné  bolo  naše  úprimné  priateľstvo 
a smerovanie  v hľadaní  Pravdy.  Život  v tejto  dimenzii  bol  rovnako 
materiálny, konkrétny a realistický, ako život v našej dimenzii.

Ľudia tam chodili do práce, mali svoje záľuby, starosti, životný 
štýl,  obľúbené  nápoje  a  jedlá,  a  spoločnosť  mala  svoje  pravidlá  a 
zákony.  Bol  to  plnokrvný život  zrovnateľný  so  životom v  hmotnom 
svete planéty Zem.

Ako  som  tam  cestoval?  Neviem.  Bol  to  zážitok  mimo 
materiálne  telo,  ktoré  spalo  v  svojej  posteli.  Pre  rozšírenie  môjho 
poznania mi Božia Prozreteľnosť poskytla tento zážitok, keďže pár dní 
predtým som prehlasoval, že mnoho násobnosť dimenzií je nezmysel.
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7.1 Poddimenzia duálnych duchov.

Archetypy biopola

Tu sa stretávajú duálni duchovia a keď sa spoznajú, spolu putujú 
do slnečnej  dimenzie  cez všetky slnečné poddimenzie  až k Prasvetlu, 
kde sa nakoniec podľa svojho prapôvodu spoja do Jednoty, tak ako to 
bolo na počiatku ich stvorenia. Táto poddimenzia z hľadiska lásky je 
sférou  šťastia,  lebo  sa  tu  oddelení  duálni  duchovia  znovu  schádzajú 
a splynú.

 7.2 Poddimenzia duchovne spriaznených rodín.

Archetypy biopola

Vytvorenie  duchovných  rodín.  Tu  sa  zídu  duchovia,  ktorých 
počas  mnohých  putovaní  na  Zemi  spájala  duchovná  láska  na  úrovni 
spoločenstva, ktoré bolo nezištné, verné a čisté. Nezáleží na tom, či ste 
s niekým boli  v rodičovskom,  súrodeneckom alebo v  inom rodinnom 
vzťahu,  lebo tu úplne zanikajú telesné a rodinné spojenia a dominujú 
spriaznené vibrácie. 

Ak  ste  vo  fyzickom  svete  v  partnerstve,  spoločenstve  alebo 
v nejakom ráde, či združení neboli spriaznené duše, nemôžete sa spojiť. 
Jedine  duchovná  láska  založená  na  vzájomných  vibráciách  súznenia 
zjednocuje a vytvára duchovné putá.

Mnoho  ľudí  zažilo  dobrú  inkarnáciu  v rôznych  duchovných 
školách,  kresťanských,  moslimských,  budhistických,  alebo  iných 
vierovyznaní,   kde  bolo  cítiť  životný  pulz,  spriaznenosť  síl  a oheň 
prítomnosti Ducha Svätého. 

Či  to  boli  školy starého Grécka,  egyptskej  Alexandrie,  Indie, 
alebo  rôznych  spoločenstiev  žijúcich  v Pravde,  láskavej  úcte, 
priateľstve,  táto  vibrácia  radostného  spoločného  života  umožňuje 
vytvárať vo vyšších dimenziách duchovnú rodinu. 

Tieto školy pokračujú vo svojom ďalšom vývoji nad odlišnosti 
náboženských  obradov,  pretože  sa  stále  viac  blížia  k osobnejšiemu 
poznaniu  Pána,  ktorého  každý  zväčša  vníma  odlišne  –  ako  Učiteľa, 
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Otca,  Matku,  Priateľa,  Priateľku  v rôznych  podobách,  aké  si  len  je 
možné predstaviť. 

Duchovné rodiny majú svoje presné miesto v poddimenzii, dané 
ich čistotou, smerovaním, vibráciou... 

Takto  som  videl  napríklad  nesmierne  vysokú  budovu 
kresťanských komunít o mnohých poschodiach, každé poschodie malo 
určité, spoločné špecifické znaky dobra, zbožnosti, služby, radostného 
života  a charakteristiky  uctievania  a  obradov,  ale  všetky  patrili  pod 
Jedného Pastiera.
   
7.3 Poddimenzia vzdelávania duchovných učiteľov 

Archetypy biopola

Učenie sa nikdy nekončí. Vyspelejší duchovia zo slnečných sfér 
vyučujú  tých  duchov,  ktorí  sa  pripravujú  na  vstup  do  nižšej,  piatej 
dimenzie ako duchovných učiteľov. 

Vo  vyšších  dimenziách  sú   nielen  mestá  a  krajiny,  ale  aj 
univerzity,  mnohé  duchovné školy a triedy.  Vyučovanie  a  stretávanie 
prebieha  zväčša  v  malých  skupinách žiakov s blízkou vibráciou,  kde 
pôsobia „tútori“, alebo duchovní učitelia,  ktorí sa osvedčili v ťažkých 
životných skúškach Zeme. 

Najtvrdšia  škola  pokroku  je,  ako  sme  už  viackrát  spomínali, 
„pobyt“  v materiálnom  tele  na  Zemi.  Predovšetkým  v starších 
obdobiach  to  bolo  veľmi  ťažké,  jednak  pre  primitívne  životné 
podmienky,  ako  aj  tvrdú,  neúprosnú   morálku  opierajúcu  sa 
o predsudky, neznalosť a bigotnosť.  

Títo  duchovní  učitelia  postupujú  od  jednoduchších  úloh  po 
úlohy  náročnejšie.  Majú  k dispozícii  knižnicu  akašických  záznamov, 
pomocou  ktorých  ľudia  môžu  študovať  minulé  životy  seba,  svojich 
„žiakov“, alebo aj rôzne životné situácie, podľa svojho zamerania. 

Taktiež  pomáhajú  plánovať  budúcu  inkarnáciu  žiakov  nielen 
jednotlivo,  ale  aj  inkarnáciu  v malých  skupinách  rodiny,  priateľov, 
osobného,  či  talentového rastu a zdokonaľovania  sa pri  plnení  určitej 
úlohy a osvojovanie si Božích pravidiel hry – Božej etickej mriežky. . 

Mnohí ľudia už počas materiálneho života na Zemi podvedome 
absolvujú  mnohé  školenia  vo  vyšších  dimenziách.  Dlhodobejšie 
školenie pravidelne končia skúškami z podobných predmetov, ako sú na 
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Zemi, napríklad z psychológie, sociológie... Ja ako astrológ a praktický 
vychovávateľ,  tréner  a  učiteľ  som  bol  z  jednej  takejto  skúšky 
oslobodený,  moje  praktické  skúsenosti  a vibrácie  už  žiadne  ďalšie 
otestovanie nepotrebovalo.

Každý  zo  začínajúcich  duchovných učiteľov  dostáva  skupinu 
niekoľkých duší a s rastom jeho skúseností prichádza aj viac odlišných 
skupín. Každý z nás je takýto „študent“ v Božej škole. 

Alebo že by sme naozaj navštevovali ešte len škôlku?

7.4 Poddimenzia dobrotivý svätcov

Archetypy biopola

Je  to  poddimenzia  duchov,  ktorí  pred  vstupom do slnečných 
dimenzií  ešte  raz  prijmú  na  seba  poslanie  inkarnácie  na  fyzickej 
dimenzii planéty Zem. Nie je tu karmická potreba zaplatiť „podlžnosti“, 
ale dobrovoľná obeť pre pomoc trpiacemu ľudstvu.

Každý človek sa môže stať duchovným učiteľom v rámci svojho 
duchovného  vzostupu.  Toto  poverenie  viesť  deti  k nájdeniu  svojej 
dobroty má každý otec, každá matka, ktoré pre dieťa prvé roky tvoria 
celý svet a dobrí zbožní, tvoriví rodičia vedia urobiť zázraky. 

Popri vyučovaní a vedení  žiakov a skupín, v každej dimenzii je 
aj  veľmi  veľa  rôznorodej  práce,  umeleckých  aktivít,  vzdelávacích 
kurzov. Súčasne však sú aj iné duchovné úlohy,  môžeme povedať že 
duchovné  „anjelské“  úrady,  ktoré  plnia  mnohoraké  koordinačné, 
a organizačné úlohy v rámci rozmanitej práce  v prírode, parkoch, alebo 
výstavbe miest a činnosti komunít v službách Bohu. 

Je  dobré  si  uvedomiť,  že  všetko  podlieha  jednotnému 
a jedinému Zákonu Harmónie, ktorá musí byť v absolútnom vzájomnom 
súlade.  

7. 5 Poddimenzia strážnych anjelov

Archetypy biopola

V poddimenzii  sa  nachádzajú  strážni  duchovia  a ochranné 
duchovné  bytosti.  Z tejto  poddimenzie  dostane  každý  človek 
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ochranného ducha, ktorý ho bude viesť a pomáhať mu počas všetkých 
inkarnácií vo fyzickej dimenzii Zem. 

Tento anjel strážny ho zväčša sprevádzal aj minulé životy a jeho 
práca môže byť doplnená o „výpomoc“ ochrannými duchmi z rodiny, 
ktorým to umožní Milosť Božia. 

Pri obzvlášť náročnom živote sa môže stať, že prichádzajú noví 
anjeli strážni. Pôvodný „starý“ anjel strážny sa príde rozlúčiť, zväčša sa 
to odohráva v spánku, alebo vo vízii v meditácii. Každý anjel strážny 
má  svoje  jedinečné  vedenie,  symboliku  snov,  alebo  aj  určité 
doporučenia  pre  duchovný  rast.  Keďže  sa  jedná  o  veľmi  vyspelé 
anjelské  bytosti,  odporúča  sa  týmto  pokynom  venovať  mimoriadnu 
pozornosť.

7. 6 Poddimenzia detských anjelov

Archetypy biopola

V tejto  poddimenzii  sú  bytosti,  ktoré  sa  len  veľmi  málo 
prehrešili počas života na Zemi. Mnohé deti  zomierajú v útlom veku, 
pretože ich negatívna karma sa  už z veľkej  miery zaplatila.  Ich vina 
z minulých  životov  bola  už  malá,  preto  ju  nepotrebovali  odpykávať 
dlhým  ľudským  životom.  Všetky  deti,  ktoré  zomreli  na  Zemi  pred 
svojim siedmym rokom, dostanú sa sem, práve tak ako „mŕtve“, alebo 
predčasne narodené deti. 

Smrť malých detí prichádza ako skúška, ako „lekcia“ od malého 
človiečika, ktoré má rodičov viac obrátiť k Bohu, k zbožnosti, modlitbe 
a k spiritualite, k hľadaniu a poznávaniu jemnejších zákonitostí života.

V tejto poddimenzii  sú mnohí  mladí  duchovia, ktorí  vo veľmi 
vysokých  dimenziách  zhrešili  a prichádzajú  na  Zem  za  trest,  ktorý 
nemusí  viesť  k úplnej  inkarnácii,  k fyzickému  narodeniu  a plnému 
telesnému životu. 

Už  čiastočné poznanie  tiaže hmoty  a sledovanie  okolia  pred 
telesnou  inkarnáciou,  môže  byť  pre  mladú  duchovnú  bytosť 
dostatočným trestom, aby bol zodpovednejší. 

Odtiaľto  odchádzajú  na  duchovnú  výchovu  a vzdelávanie  do 
slnečnej dimenzie. Mŕtve dieťa, alebo starec – všetko, čo sa narodilo 
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a zomrelo, patrí Bohu a Božiemu Plánu stvorenia. Všetko sa odohráva 
podľa Jeho vôle, v prospech vyššieho cieľa, ktorý ľudia nepoznajú.

Duchovná  duša  sa  inkarnuje  do  dieťaťa  v období  fyzického 
pôrodu, ale pohybuje sa počas tehotenstva okolo rodičov v domácnosti 
alebo  po  okolí.  Takto má  dostatočné  možnosti  vnímať  a poznávať 
praktický beh pozemského života so všetkými ťažkosťami aj radosťami, 
ktoré prináša. 

7.7 Poddimenzia prípravy transformácie

Archetypy biopola

    V tejto  poddimenzii  sa  duchovné  bytosti  odpútavajú  od 
všetkého, čo súvisí s planétou Zem. Nielen ľudskí duchovia, ale aj duše 
elementárnych bytostí prechádzajú cez všetkých sedem dimenzií, aby sa 
potom cez  šesť vyšších dimenzií dostali k Prasvetlu, k Bohu.

Poslaním týchto vznešených, žiarivých duchovných bytostí  je, 
aby  ľudských  duchov  a elementárne  duše  previedli  cez  všetky 
poddimenzie.  Duchovia  v Prasvetle  dosiahnu  svoje  duálne  zlúčenie 
a tým dokonalosť, vstúpia do Svätej Trojice ako sväté duchovné bytosti. 
Elementárne duše sa v Prasvetle pretvoria na embryonálnych duálnych 
duchov, inak povedané, zosobnia sa.

V poddimenzii  7.7 dochádza ľudská duchovná duša do cieľa. 
Môže v plnosti chápať a detailne rozumieť, ako je urobený náš nádherný 
multidimenzionálny  svet,  a vidí,  že   život  na  fyzickej  Zemi  je  len 
nepatrná,  avšak  mimoriadne  dôležitá  skúsenosť.  Práve  na  týchto 
životných,  praktických  skúsenostiach  stavia  celý  svoj  ďalší  vývoj, 
smerovanie, úlohy, ktoré si vytyčuje v zhode s Božím Plánom.

Každá  jedna  z popísaných  poddimenzií  sa  skladá  ešte 
z ďalšieho, jemnejšieho členenia, ktoré má vyhovieť aj tým najmenším 
a najjemnejším odchýlkam vibrácií ľudského biopola a pokroku.

Veľmi dôležité je vedieť, že najvyššia a  jedna z najsilnejších 
cností  je  cnosť  humoru,  radosti,  vtipu, ktorá  je  rovnako  cenená 
v najvyšších Nebesiach aj najhlbších peklách. Práve na tejto cnosti  je 
možné  rozpoznať,  či  človek  ide  na  svojej  ceste  k Pravde  správnym 
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smerom. Pokiaľ sa vie zasmiať sám zo seba, stále žije životom optimistu 
a vidí vo všetkom okolo seba dokonalú a pomocnú ruku Stvoriteľa, ide 
správnym smerom.  Pokiaľ  však začne frflať,  nadávať,  vysmievať  sa, 
alebo odsudzovať druhých, už na myšlienkovej úrovni, mala by to byť 
pre neho výstraha, že v ňom vzrastá ego, negativita a zlé smerovanie. 

Každý  človek  je  v skutočnosti  padlá  duchovná  bytosť,  ktorá 
musí  napraviť  staré  zlyhania,  pochopiť  nové súvislosti  a splniť  svoju 
úlohu na Zemi.  Nikto nie je zatratený a preto ani nikto nesmie súdiť 
alebo  zatracovať  druhých.  Vesmír  je  dokonalý  a človek  dostal 
nesmierne vzácny dar – fyzické telo a prísľub pomoci Pána, pomocou 
ktorého  sa  môže  dostať  k trvalému  šťastiu,  zdraviu  a všestrannému 
Božiemu požehnaniu. 

Je  dôležité  nepodceňovať  najmenšiu  negativitu,  uvedomiť  si 
blízkosť pokušiteľských, zlých síl, ktoré navádzajú na zlo a zahmlievajú 
okolnosti. Bdelosť, ku ktorej vyzýva Pán, je dôležitá prevencia.

Hľadajúci  sa musí naučiť rozlišovať, byť bdelý a opatrný. Má 
sa  naučiť  neustále  prizývať  do  svojho  života  svetlé,  anjelské  bytosti 
a otvárať sa predovšetkým nesebeckosti, láskavosti a dobru. Táto kniha 
vám  v tom  môže  výrazne  pomôcť.  Kráčajte  po  ceste  zákona,  ktorý 
prikazuje:  Miluj nadovšetko Stvoriteľa a blížneho svojho, ako seba 
samého!
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Salvator Dalí: Sférická Galatea
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8. Niekoľko  historických a praktických pohľadov

Zlaté  horúčky  v USA,  Kanade,  Austrálii,  alebo 
v iných  častiach  sveta  priniesli  ľuďom  vidinu 
rýchleho  zbohatnutia  za  nesmierne  ťažkých 
životných  podmienok.  Ešte  aj  dnes  sú  nielen 
muži,  ale  aj  ženy  ochotní  zriecť  sa  všetkého 
pohodlia,  aby  sa  dostali  k zlatu,  symbolu 

bohatstva a zabezpečenia. 
Mnohí  ľudia  dávajú  do  obrovských  ťažných  a separačných 

strojov  nemalé  prostriedky  a starosti  ich  gniavia  možno  viac  ako  je 
ťarcha ich strojov. Pritom stačí tak málo. Nastoliť si vnútorný smer – 
prostredníctvom  duchovného  smerovania.  V jadre  srdca  sa  dostať 
k zlatému,  žiarivému,  radostnému,  šťastnému  životu  a začať  poctivú, 
dennú polhodinovú prácu, ktorá je zadarmo. Efekt je zázračný a temer 
okamžitý.

Zaujímavý  prípad  premeny  na  zlato  je  zapísaný  v spisoch 
Lipskej  právnickej  fakulty z 18.storočia. Za záchranu života neznámy 
cudzinec ponúkol odmenu grófke z Erbachu tak, že všetko jej rodinné 
striebro  premení  na  zlato.  Grófka  mu  pravdaže  neverila  a pokusne 
nechala  roztaviť  a premeniť  strieborný  džbánok,  a premenené  zlato 
poslala do mesta na skúšku čistoty. Zlatník stanovil zlato v najrýdzejšej 
kvalite. 

Podobnú  premenu  urobil  cudzinec  so  všetkými  striebornými 
lyžicami, podnosmi a misami. V auguste 1715 grófka z Erbachu z hradu 
Tarkstein žiadala lipský súd o ochranu pred nespravodlivými nárokmi 
manžela, hráča, na zlato ako poklad, ktorý sa našiel na jeho rodovom, 
vlastníckom  území.  Obhajca  súdny  prípad  pre  grófku  vyhral 
s námietkou,  že  na  premenu  striebra  na  zlato  sa  zákon  o pokladoch 
nájdených v zemi nevzťahuje.

Ako vo všetkom aj  v prípade získavania  zlata  pre  človeka je 
skrytá dôležitá pravda. Na úrovni hmoty zlato ako vzácny kov má svoje 
jedinečné  vlastnosti  nielen  ako  cenina,  ale  aj  ako  výnimočný 
technický, umelecký  a dnes aj zdravotný materiál. V oblasti duchovnej 
symboliky  však  je  zlato  spájané  s Nebeským  svetlom,  alebo  so 
symbolom najvyššej cnosti, obetavej, nezištnej, úprimnej, čistej lásky. 
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Transmutácia menej  ušľachtilého kovu,  napríklad cínu, olova, 
striebra, ortuti, železa na zlato, alebo hľadanie Kameňa mudrcov, vždy 
súvisela  predovšetkým  so  zušľachťovaním  duše.  Všetko  nízke, 
primitívne, inštinktívne prechádzalo cez jednotlivé fázy očisty, pričom 
jednotlivé  etapy sa  navzájom prelínali,  tak ako je  to  aj  v skutočnom 
metabolizme človeka v prepojení na jeho psychiku a sociálne väzby. 

Keď moderný, vzdelaný človek bez predsudkov pozerá na to, čo 
všetko  môže  priniesť  „vylepšovanie“  primitívnej  personality,  vidí  že 
tento  premenený  človek  môže  žiť  ako  breatharián,  jedák  slnečnej 
energie,  ktorý  nepotrebuje  jedlo  a žije  z Vesmírnej  energie  –  prány. 
Pokiaľ zvládol tibetské cvičenie tumo o vnútornom teple, nepotrebuje 
špeciálne teplé oblečenie, ani obuv, pretože má „vnútorné vyhrievanie“ 
aj  pre  sibírske  podmienky.  Ďalšie  jeho  schopnosti  vnútorného 
vylaďovania a ovládania materializácie a dematerializácie mu umožnia 
okamžitý  presun na  ktorúkoľvek destináciu  Zeme,  napríklad   nejaký 
subtropický  ostrov  s príjemným  teplým  podnebím.  Alebo  sa  môže 
presunúť do vľúdnych vedľajších dimenzií, pokiaľ to karma dovolí.  

Všetky tieto vlastnosti  niektorí  dnešní  ľudia vedia urobiť,  ale 
nechvália sa tým,  aby neboli  pokladaní  za bláznov.  Pre konzumného 
človeka je to výmysel, ktorý však človeka budúcnosti v 4.tisícročí čaká 
ako  jeho  základné  existenčné  vybavenie.  Na  mnohých  príkladoch 
duchovných  majstrov  všetkých  národov,  ale  aj  dnešných  správ 
z rôznych  kútov  sveta,  je  množstvo  svedectiev,  že  tieto  stavy, 
schopnosti a prejavy určití ľudia zvládli a používali. 

Tieto  duchovné dary nezvládli  „len  tak“,  lebo  za  všetkým je 
dlhodobá,  sústavná,  jemná,  umná  práca,  tréning,  štúdium 
a predovšetkým  súčinnosť  osobného  života  s Božím Plánom.  Všetky 
vyššie uvedené duchovné dary súvisia s Božími Tvorivými silami, ktoré 
sa  nesmú  zneužiť  pre  egoistické  ciele,  ale  len  pre  dobro  a službu 
druhým. Oslobodenie zo života v hmote znamená poznanie a splynutie 
s Pravdou a to pomocou zažívania  rýdzeho, pravdivého života. Človek 
sa musí stať pánom hmoty a nie jej otrokom.

Jakub  Böhme,  stredoveký  mystik,  v chlapčenskom  veku  ako 
pastier zažil vstup do podzemia, kde sa mu objavil zlatý poklad. Tieto 
rozprávky a legendy sa nám zachovali v ľudovej slovesnosti  všetkých 
národov. Jemná, vznešená, čistá vibrácia biopola dieťaťa otvára skryté 
poklady Zeme aj Univerza. 

Kameň mudrcov môže mať aj inú formu, napríklad červeného 
prášku, o ktorom sa predpokladá, že sa vyrába z akejsi modrej, zrejme 
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medenej rudy. Tento Kameň mudrcov je citlivejší na vibrácie a  funguje 
len  v rukách  majstra,  ako  o tom  píše  historická  správa  z rakúskeho 
mesta Roaunu pri Viedni. 

Červený prášok v rukách bežného človeka pána Friedricha pri 
premene  neúčinkoval  a s roztaveným  cínom  nereagoval.  Ihneď  po 
vstupe  majstra  Sehfelda  do  miestnosti  však  roztavená  hmota  začala 
peniť, meniť svoje farby a proces premeny cínu na zlato sa uskutočnil. 
V ďalšom prípade sa transmutácia uskutočnila bez problémov,  pokiaľ 
tej osobe prášok venoval priamo majster, podobne ako to bolo v prípade 
doktora Helvetia. Z uvedených svedectiev je zrejmé, že najdôležitejšou 
„prísadou“ pri  príprave Kameňa  mudrcov je  kvalita  biopola  človeka, 
ktorého vplyv má dosah niekoľko metrov. 
      Moderný príklad o duchovnej sile človeka priniesla antropologická, 
etnografická  štúdia  amerického  akademika  Kyriacosa  C.  Markidesa 
„Strovoloský mág“. Vo svojej správe popisuje cyperského, duchovného 
učiteľa  a liečiteľa  Daskala  v rôznych  praktických 
spirituálnych, životných situáciách a okolnostiach. 

Vieme,  že  rôzne  prvky  hmoty  majú  ten  istý  základ.  Jadrá 
atómov  sa  skladajú  z protónov  a   neutrónov  a obaly  atómov  sú 
vyskladané hladinami elektrónov. 

Vyspelý, vzdelaný, duchovný experimentátor dokázal postupne 
nahradiť jednotlivé atómy chlorofilu listu olivovníka atómami mosadze. 
Pri  zachovaní  povrchovej  kresby  bunkovej  štruktúry  sa  list  stal 
mosadzným.  Svedkom  a oponentom  bol  profesor  chémie  Aténskej 
univerzity.  Pri  optickom  mikroskopickom  teste  povrchovej  štruktúry 
vykazujúcej  bunečnú štruktúru listu bol materiál evidentne  mosadzný. 
Samozrejme,  ako  typický  vedec,  to  považoval  za  podvod.   Toto  je 
dnešný stav ľudstva. Človek odmieta veriť svojim fyzickým zmyslom 
a prejavom Tvorivých síl Ducha. 

Dnešné silné vesmírne energie, ktoré tak intenzívne dnes všetci 
pociťujeme  na  úrovni  psychického  stresu  a mentálneho  chaosu,  so 
zvýšenými  vibráciami  a turbulenciami,  sa  dostali  pod  veľmi  prísnu 
karmickú  kontrolu.  Tieto  mentálne  a  pocitové  energie majú  byť 
stabilizované,  upokojené  a  smerované  predovšetkým  pre  potreby 
budovania  pokoja,  liečenia  a pomoci  núdznym,  chorým,  úbohým 
napríklad  v oblasti  zlepšovania  životných  podmienok  rozvojových 
krajín,  napomáhanie  mierovému  spolunažívaniu  rodín  a budovania 
harmonických komunít...
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Najviac detailov o príprave Kameňa mudrcov máme od doktora 
Helvetia.  Skúsme  uvažovať  o zložení  východiskových  surovín 
a súvisiacej  symbolike.  Podľa  výzoru  produktu,  ktorý  popisuje 
Helvetius,  jeden  kameň  mal  veľkosť  menšieho  orecha,  bol  pomerne 
ťažký,  priesvitný,  bledo sírovo zafarbený a mal  stačiť  na  výrobu 6,5 
tony zlata . Pán Eliáš mal v slonovinovej krabičke tri kamene na výrobu 
cca  20t  Au   (Aurum)  zlata.  Časť  tohto  Kameňa  bola  pred  zrakom 
doktora  Helvetia  spálená  v plameni  sviečky,  takže  sa  jednalo 
predovšetkým o organický, spáliteľný materiál. 

Je dôležité pri našich úvahách nezanedbať úvod rozhovoru pána 
Eliáša s doktorom Helvetiom na tému všelieku proti všetkým chorobám, 
ktorý by taktiež dokázal predĺžiť ľudský život.  Zmyslom života človeka 
nie  je  bohatstvo,  ale  pomoc  druhým,  služba  biednym,  chorým 
a zraneným, alebo dobrá, tvorivá, poctivá, užitočná práca. 

Pod  kabátom  mal  majster  Eliáš  ukrytých  5  veľkých  zlatých 
mincí zavesených na zelených stužkách. Na jednej z medailí bol nápis: 
„Jehovova  nádherná  a zázračná  múdrosť  v katolíckej  knihe  prírody. 
Bola  som  vyrobená  26.  augusta  1666.  Na  ďalšej  medaile  pod 
alchymickými  symbolmi  zlata,  ortuti  a striebra  bol  nadpis:  „Boh, 
príroda a spagyrické umenie nerobí nič nadarmo.“

Aj v týchto poznámkach je možné vidieť symbolický odkaz na 
„vnútorný“  spôsob  práce,  mentálny  tréning  s biopolom.  Jednak  sa 
odporúča pracovať s koncentráciou žiarivo bieleho  a zlatého svetla do 
piatich  energetických  centier,  ktoré  sa  majú  prepájať  kanálmi 
naplnenými  predstavou  žiarivo  zelenej  energie.  Nerobiť  činnosti 
nadarmo znamená, že táto vznešená práca musí byť vždy odovzdávaná 
do Milosti Božej, Jehovovej múdrosti, pretože je to predovšetkým Jeho 
dielo a my ho prosíme o Jeho pomoc a účasť. 

Osmičky v dátume 2 + 6, 8, letopočet 1666 numerologicky 3 x 6 
=  18  ukazujú  na  „mimoriadne  vážny,  odvážny  a  starostlivý  postoj 
k práci“, ale aj ďalšie skryté súvislosti vyzývajúce k opatrnosti.

Katolícka, všeobecná kniha prírody znamená, že sa koncentrácia 
nerobí  len  v materiálnom  tele,  ale  aj  v ďalších  vyšších  telách 
psychickom (astrálnom) a noetickom (mentálnom), duševne duchovnom 
tele.   Taktiež  ďalší  nadpis upozorňuje,  že človek túto prácu  nesmie 
robiť  z  márnivosti,  egoizmu,  alebo  pre  zvedavosť,  ale  s plnou 
zodpovednosťou a zaujatím.

Už  sme  sa  predtým  zmieňovali,  že  majster  Eliáš  spomenul 
približné  zloženie  Kameňa  mudrcov.  Na  výrobu  treba  dva  kovy 
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a minerály  a rozpúšťadlo  je  „prudko  slané  alebo  mocne  pôsobiace“. 
Suroviny sú pritom na trhu bežne  dostupné a lacné, v prepočte do 3 €. 
Taktiež  sa  zmieňuje  o  dĺžke  prípravy  Kameňa  mudrcov,  ktorá  trvá 
necelé štyri dni. 

V nadpise poukázal na dôležitosť činnosti mudrca, ako prelomiť 
sklenenú (priehľadnú, vizualizovanú) pečať Herma: „Z nej s preveľkou 
nádherou vyžaruje  lúče vo farbách kovu.  Pomocou  tejto  múdrosti  je 
možné ustáliť prchavé kovy a zmeniť na kovy najtrvácnejšie, na zlato 
alebo striebro.“  Aj  tu  vidíme  pokyny na  cvičenia  vo farbách energií 
čakier, ktoré treba transformovať na finálnu, bielo zlatú farbu, pretože 
všetky  centrá  sú  riadené  a podriadené  siedmemu  centru  a to  sa  má 
podriadiť  ôsmemu,  ktoré  je  blízko štvrtého –  centra  uprostred hrudi, 
duchovného vnútorného chrámu.

 Ako sme  spomínali,  experiment  premeny sa  mal  uskutočniť 
nasledovné ráno, ale tajuplný majster Eliáš už neprišiel...  Experiment 
uskutočnil  doktor  Helvetius  za  pomoci  manželky  a roztavené  olovo 
ihneď po styku s tajuplnou látkou začalo syčať, vrieť, meniť farby od 
zelenej,  červenej  a behom  štvrť  hodiny  sa  celé  množstvo  olova 
premenilo na  rýdze zlato. Už sme spomínali, že zlato otestoval zlatník 
ako  najčistejšie,  s akým  sa  stretol.  Podobné  svedectvá  vydali  aj 
generálny  mincmajster  a vrchný  menový  inšpektor  holandskej 
provincie. 

Zdá  sa  že  zloženie  Kameňa  mudrcov  podľa  Helvetia  tvorili 
organické  látky  na  báze  mlieka,  možno  vaječného  bielka.  Kov   a 
minerál  tvorilo   nepatrné  množstvo  ortute  Hg,  alebo  olova  Pb 
a kuchynskej soli NaCl, možno aj octu. Výpary ortute Hg sú jedovaté, 
ani olovo nie je také nevinné. Avšak na podobnej úrovni je jedovatý 
a výbušný  aj  zemný  plyn,  ktorý  sa  bežne  rozvádza  na  varenie 
a vykurovanie po mnohých domácnostiach. 

Podľa  môjho  názoru  nie  je  také  dôležité  samotné  chemické 
zloženie,  ako  skôr  sústredená,  jemná,  vytrvalá,  láskavá,  opatrná, 
bezpečná  práca  s odparovaním  a homogenizáciou  opierajúca  sa 
o stabilizované,  dlhodobou  vnútornou  prácou  zušľachtené  biopole 
človeka. Dôležitá je práve zušľachtená duchovná duša v bielo zlatavo 
sfarbenej  aure.  Takáto  aura  s liečivým  prenikavým  účinkom  je 
spomínaná v Novom Zákone a človek si  ju  môže  zrýchlene pripraviť 
„hladovkou a modlitbou“, ako Pán hovorí svojim učeníkom.
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Tak ako na  fyzickej  úrovni  prebieha  premena  neušľachtilých 
kovov roztavením a oddelením nečistôt, aj na úrovni osobného biopola 
najprv sa musí  uskutočniť vnútorný ohrev, zušľachtenie citov, mysle,  
podvedomia.  Premena  sa  deje  „vnútorným  ohrevom“,  sústredením, 
láskavým nadhľadom. Tak sa nazýva postup koncentrácie pre očistenie 
a oživenie vnútorných energetických centier. 

Ako sme si v prvej časti tejto štúdie hovorili, práve o tom nám 
podávajú správu nielen  mnohé staré  alchymické spisy,  ale aj  Nový 
Zákon, napríklad v odpovedi Pána pre Nikodéma, ako sa znovuzrodiť. 
Vanúci duch, čo je to isté slovo pre dych človeka, je rada k najstaršej 
meditácii  ľudstva na  sústreďovanie  sa  na  vchádzajúci  a vychádzajúci 
dych  cez  nos  a  dýchaciu  sústavu  a  bdelé  prepojenie  vedomia  na 
dynamiku svojho dychu.

V detailnejšej  podobe  sú  „technologické  postupy  cesty“  tejto 
premeny  v  ľudových  rozprávkach  celého  sveta,  napríklad  v 
Dobšinského  rozprávke  Pani  mačička.  V závere  svojich  náročných 
výprav  získať  „dedičstvo“,  zdanlivo  nezmyselnej  práce  s dreveným 
nožom a sekerou, procesov premeny, mládenec musí mečom poznania 
rozťať  pani  mačičku  na  tri  kusy a spáliť  v  ohni.  Má spoznať  trojitú 
prirodzenosť  materiálneho,  psychického  a noetického  tela  a zničiť 
ropuchu = strigu (zavádzajúci klam sveta). Tak sa dostane ku kľúčom 
od podzemných komnát (podvedomia aj nadvedomia). 

Odmenou za skoré ranné vstávanie, usilovnú prácu počas troch 
rokov najmladší syn dostáva postupne zlaté šaty (osobné zlaté biopole), 
zlatohrivého koňa (pravdivé videnie seba aj sveta) a nevestu (spojenie 
so svojou duchovnou dušou) spolu s poddanými aj zámok a všestranné 
Božie požehnanie.   

Zásadné  pravidlo  pre  prácu  s biopolom   znie,  že  sa  nikdy 
nepracuje so sústreďovaním vedomia do spodných troch čakier. Prvé tri 
čakry zodpovedajú spodným trom dimenziám popísaným v prvom diele 
knihy  „Prečo  sa  počasie  zbláznilo  –  O klimatických  a iných 
premenách“, ktorých náčrt máte aj v úvodnej časti tohto druhého dielu. 
V týchto spodných 3 čakrách, dimenziách je skládka veľmi „výbušného 
materiálu“,  pred  ktorým  je  bežný  človek  chránený  svojou 
nevedomosťou. Preto sa neustále človek na Ceste v pokornej mysli musí 
obracať  k  „Duchu  Svätému“,  pretože  sám  si  s týmto  „toxickým“ 
odpadom neporadí.
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V týchto energetických centrách si  človek za desiatky svojich 
minulých  inkarnácií  „naukladal“  do  svojho  vnútra   rôzne  závislosti, 
ktoré  sa  pri  pravidelnej  meditácii  postupne  uvoľňujú  a nechávajú 
odznieť. Táto oblasť je vrcholne osobná a jedinečná ako v rozmanitosti, 
tak v sile prejavu. Niektoré kroky očisty idú rýchlo, iné môžu trvať aj 
mesiace,  ba  až  roky.  Objavujú sa  taktiež  rôzne chorobné symptómy, 
ktoré  môžu  za  pár  dní,  alebo týždňov zmiznúť.  Netreba  so  všetkým 
hneď ísť k lekárovi.  Vážnejšie prejavy však je dobré nechať odborne 
diagnostikovať lekármi a liečiť, nikdy však nedramatizovať. Všetky aj 
veľmi vážne choroby sú liečiteľné a duchovným poznaním sa uľahčujú 
a skracujú, avšak karmické resty sa musia zaplatiť. 

Napriek tomu máme v kresťanskej cirkvi výnimočné cvičenie, 
ktoré  dostala  svätá   Katarína  Zoe  Labouré  v r.1830 v Paríži.  Žiaľ  aj 
v tomto prípade sa nepracuje so všetkými pokynmi Panny Márie, ktorá 
sa  v jednom  z videní  ukázala  rehoľníčke  so  zlatou  guľou  s krížom 
v oblasti  brucha.  Podľa  autora  je  tu  príklad  na  bezpečné  cvičenie 
v oblasti  brušnej  dutiny,  ktorá  sa  takýmto  spôsobom  presvetľuje  zo 
štvrtej, srdcovej čakry. V duchovnom srdci vizuálne umiestnený kríž má 
presvetľovať oblasť brucha ako bielo žiarivú 
zlato žltú svetelnú guľu. Toto cvičenie nielen 
vyčistí  biopole,  ale  malo  by  uzdravovať  aj 
všetky  orgány  vrátane  orgánov  panvového 
dna.

Už  po  relatívne  krátkej  dobe 
pravidelného  cvičenia  sa  môžu  v živote 
prejavovať  niektoré  vyššie  duchovné  dary, 
ktoré  sú  popisované  v predkladanej  štúdii. 
Postupný pokrok sa stáva  životným poslaním 
a prináša všestranné obohatenie, ktoré sa často 
krát  premieta  na  zlepšenie  vzťahov  aj 
kariéry vášho profesionálneho zamerania. 

Vaša  radosť,  šťastie  a nadšenie  pre  vami  zvolenú  originálnu 
oblasť uplatnenia sa  napovedia,  že práve v tejto oblasti  máte  naplniť 
smerovanie  vášho osudu v tomto  živote.  Práve v tejto  oblasti  môžete 
výrazne obohacovať celé svoje okolie a komunitu, rozširujú sa možnosti 
a nápady a všestranný úspech a radosť z dobrých rozhodnutí.

Súčasťou vnútornej  očisty,  ktorá  trvá  niekedy mesiace,  roky, 
alebo  aj  dlhšie  obdobie,  má  byť  zdravý  životný  štýl  nezaťažený 
fajčením,  pitím  alkoholu,  gamblerstvom,  dlhým  ponocovaním,  ktoré 
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zničia  akúkoľvek  duchovnú  prácu.  Pokiaľ  sa  človek  nevie  zriecť 
takýchto primitívnych závislostí, jeho vnútorná práca sa môže stať pre 
neho samého  nebezpečnou,  pretože sa  vystavuje  zvýšenej  psychickej 
labilite a zvýšeniu nervových náporov. 

Vnútorná zlatomeničská  práca nie  je  pre  slabochov.  Jedná sa 
o najdôležitejšiu a najväčšiu a najúžasnejšiu činnosť, ktorú človek môže 
a má  v živote  urobiť.  Ako  pri  každej  dôležitej  práci,  aj  tu  sú  počas 
určitého obdobia žiadané určité obmedzenia.

Na  zlepšenie  imunity  sa  odporúča  cvičenie  vretena  v stoji 
a v ľahu a osvojenie si  pokojného,  trojčlenného (spodné 65%, stredné 
30%, vrchné cca 5-10%) hlbokého dýchania spojeného s vizualizáciou 
bieleho žiarivého svetla. Netreba meniť veľa vecí naraz, stačí postupne 
zapájať  jednotlivé  prvky  a tak  spevňovať  svoju  vôľu,  myšlienkovú 
a citovú stabilitu a vonkajšiu pohodovosť.

Systematická,  pravidelná,  vnútorná  práca  s koncentráciou 
predovšetkým  do  oblasti  duchovného  srdca  uprostred  hrudi  sa  robí 
predovšetkým  ráno.  Podobne  ráno  sa  odporúča  robiť  aj  pravidelné 
fyzické cvičenia s výrazným prekysličením organizmu – drepy,  kliky, 
brušné  a chrbtové  sklápačky.  Na  večer  si  môžete  nechať  ako skvelú 
imunitnú  prevenciu  napríklad  jogging,  alebo  zrýchlenú  chôdzu  na 
čerstvom vzduchu, ideálne v parku, v prírode medzi stromami. 

O stupeň náročnejšia práca súvisí s očistou psychickej  noetiky 
človeka,  správneho  cítenia  a myslenia.  Tu  vám môže  pomôcť  práve 
popis práce v 6.kapitole, kde sú detailnejšie rozvedené dôležité detaily 
aj  súvislosti.  Iný  pohľad  môžete  získať  z  popisu  plnenia  12 
Herkulesových úloh,  ktoré  problém premeny nasvecujú z iného uhlu. 
V jednom  aj  druhom spôsobe  sa  jedná  o odvážnu  a jedinečnú  misiu 
k energetickej, žiarivej premene stuchnutého pätníka na mocné lietadlo.

Už sme častejšie spomínali, že duchovná práca sa nikdy nesmie 
robiť  na  úkor vonkajších  povinností  člena  rodiny,  súrodenca,  žiaka, 
študenta,  pracujúceho...  O vnútornom  úsilí  sa  neodporúča  rozprávať 
hocikomu,  mali by o ňom vedieť len najdôveryhodnejší ľudia. 

Priemet duchovného cvičenia do praktického života sa priaznivo 
prejavuje  v upokojení  a všestrannej  sociálnej  podpore,  v  zlepšení 
podmienok  života,  získavaní  dobrých  príležitostí,  ktoré  umožnia 
skvalitniť  všetky  oblasti  života.  Vedľajším  efektom  dlhodobejšej 
vnútornej  snahy je  zlepšenie  výzoru,  krásny zvonivý hlas,  jasné oči, 
opeknenie tváre aj postavy, upevnenie originality a autority, spevnenie 
zdravia, všestranné zlepšenie zručností a schopností... 
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9. Stretávanie s úsvitom 

Nezdá  sa,  ale  žijeme  vo  veľmi  nebezpečnej 
dimenzii a v obzvlášť nebezpečnom období. Táto 
materiálna  dimenzia  je  tým nebezpečnejšia,  čím 
viac sa ignorujú neviditeľné energie a sily,  ktoré 
nás  sústavne  obklopujú.  Nie  sú  to  len  éčka, 
rezíduá chemikálií v potravinách, zlý životný štýl, 
ale aj zjednodušenie chápania živých prejavov len 
na úrovni nízkych vibrácií matérie, ktoré ľudstvo 

priviedlo na hranu priepasti existencie. 
Istý človek  pri svojom putovaní svetom prišiel k opustenému 

zámku požiadať o nocľah. Po dlhom búchaní mu otvoril mních a pozval 
ho  dovnútra.  Poukazoval  mu  zvláštny  zámok  vystavaný  viac  pod 
zemou,  ktorý  mal  toľko  podlaží,  koľko  je  mesiacov  v roku,  toľko 
chodieb,  koľko týždňov a toľko izieb, koľko má rok dní.  Taktiež mu 
ukázal  obrovskú  sálu,  v ktorej  horelo  obrovské  množstvo  sviečok. 
Mních mu povedal, že to sú sviečky žijúcich ľudí. 

Mních  ukázal  chlapíkovi  jeho  sviečku  a ten  si  ju  potajomky 
„nadložil“. Keď odchádzal z tajuplného hradu, myslel si, že tam strávil 
jednu noc  a zamieril  si  to  domov,  do  rodnej  dediny.  Aké  bolo  jeho 
prekvapenie, keď našiel známu okolitú prírodu, brezový les, cestu, ale 
dedina bola úplne zmenená a nikoho v nej nespoznal. 

Je  v záujme  každého  zodpovedného  človeka  klásť  si  otázky: 
Odkiaľ som prišiel, ako plnohodnotne žijem a kde smerujem? Alebo pri 
plytkom  žití  chceme  zaplatiť  za  svoju  pohodlnosť  modernými 
civilizačnými chorobami a zničením civilizácie pre naše deti a vnúčatá? 

Kumulácia  zbraní  hromadného  ničenia,  ničivé  poznatky 
biochemických  zbraní   v zlých  rukách  fanatických  teroristov  alebo 
ignorantov naočkovaných nenávisťou k odlišnosti, rasizmus a ideológie 
násilia  vštepovaná  mladým,  konfrontačná  chudoba  a nespravodlivé 
bohatstvo,  jednostranná  výchova  a vzdelávanie  aligátorského  typu  – 
utrhni, skorumpuj, okradni, znič, namiesto kresťanského – dávaj, podeľ 
sa, pomôž, nezištne spolupracuj, rozvíjaj život... 

      Až do konca 19. storočia ľudia žili relatívne primitívne, avšak 
boli viac otvorení vnímaniu svojej smrteľnosti. Žili zodpovednejšie, aby 
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ich  smrť  nezachytila  „nepripravených“.  Moderná  doba,  spoločenská 
plytkosť,  dlhší  život,  pokročilá  medicína  a pohodlnejší  štýl  toto 
povedomie  „PAMÄTAJ NA SMRŤ“  odsunula,  potrela,  zakázala... 
Podstatné súvislosti a podmienky existencie človeka sa však nezmenili. 
Choroby  a  smrť  sú  tu  stále  blízko  a je  nutné  a  dobré  sa  vrátiť  ku 
dôležitým  životným  hodnotám  uznania  Božích  Zákonov  v prejavoch 
lásky,  priateľstva,  čestnosti,  pravdivosti,  spravodlivosti,  vernosti, 
trpezlivosti, vedomia smrteľnosti tela a nesmrteľnosti duchovnej duše...

Náboženstvo, alebo religionistika vo svojej podstate ukazuje na 
proces  zväzovania  a obnovy  prerušeného  zväzku  s Bohom.  Pôvodná, 
hlboká  ľudská  potreba  nábožnosti  prebehla  zložitým  spoločenským, 
historickým procesom a mala by sa vrátiť k svojmu koreňu.   Podobne 
ako uspokojenie hladu tela aj hlad po láske srdca a duchovnej duše po 
Bohu je a bude vždy osobnou potrebou.  

Z dôvodu  boja  o „vlastnú  pravdu“,  alebo  skôr  o spoločenskú 
moc,  je  pre  novovek  charakteristická  rozdrobenosť  všetkých 
náboženských  hnutí,  nielen  kresťanstva.  V kresťanskej  denominácii 
môžeme  vidieť  popri  piatich  veľkých  zoskupení  –  katolíckom, 
pravoslávnom,  anglikánskom,  luteránskom,  kalvínskom  aj  desiatky 
menších cirkví, každá so svojimi charakteristickými obradmi a zvykmi. 

Po  druhom  vatikánskom  koncile  rímskokatolíckej  cirkvi 
a stretnutí  hlavných  náboženstiev  v Assissi  v roku  1986  na  pozvanie 
pápeža Jána Pavla II. sa tieto začínajú spájať v mierovom a nábožensky 
znášanlivom  spolužití.  Pri  sekularizácii  sveta,  technizácii, 
komercionalizácii  a vzrastajúcom obchodnom aj inom násilí  sa to zdá 
byť nutné až naliehavé.

Podobne,  ako  sa   rýchlo  a široko  vyvíjajú  prírodné  vedy 
a technika,  podobne  by  sa  mali  rozvíjať  aj  náboženské  cirkvi  a tak 
umožniť modernému človeku všetkých generácií nielen vieru a oporu, 
ale aj poznanie neviditeľných zákonitostí,  ktoré stáli  pri  ich zrode. V 
kresťanstve to boli traja mudrci. Náboženstvá a ich predstavitelia by sa 
mali začať vážne zapodievať duchovnou vedou, štúdiom, aplikáciou jej 
zákonitostí, aktualizáciou do dnešnej doby, aby sa z nich nestali mŕtve 
konáre bez života, bez chuti, o ktoré nikto nebude mať záujem.  

Neživé,  dogmatické, fanatické náboženstvá, ako vidíme všade 
vo svete,  prinášajú neznášanlivosť,  napätie,  nenávisť,  agresivitu.  Keď 
náboženstvo  je  cesta  k dobrému  Bohu,  ktorý  je  láska,  empatia, 
priateľstvo,  spolupráca,  ako  môžu  byť  jej  stúpenci  a predstavitelia 
hlásateľmi neznášanlivosti, násilia a zloby?
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Pre  každé  dieťa  je  veľkým  darom  náboženská  výchova 
v rodičovskom dome,  pretože dieťa môže  od útleho detstva využívať 
duchovné  dary,  ktoré  dospelí  ľudia  vedia  len  ťažko  rozoznať,  alebo 
prijať.  Navyše  môže  od  malička  využívať  život  v spoločenstve 
spriaznených  duší.  Je  to  dôležité,  pretože  tak  ako  sa  človek  môže 
zašpiniť pri pokĺznutí do blata, podobne sa môže znečistiť duša dlhším 
pobytom v zlom spoločenstve a prostredí. Hlavne na začiatku cesty to 
môže byť pri slabučkom biopoli vyrastajúcich detí,  alebo hľadajúcich 
vážny  problém. Keď človek svoje biopole spevní a rozožiari, potom už 
tento pobyt nielen vydrží, ale bude môcť pôsobiť liečivo a uzdravujúco 
na druhých.

Nie  je  dôležitý  druh  náboženstva,  pretože  Boh  je  Jeden. 
Podobne ako voda, wasser, water, vada... má mnoho mien ale podstata 
je jedna, aj Boh má mnoho historických mien, ale On je mimo všetkého 
pomenovania.   Sám Pán Ježiš Kristus ukazuje v stretnutí pri Jakubovej 
studni na prioritu uctievať Najvyššieho v Duchu a v Pravde. Majstri  z 
„druhej  strany“  nám  odkazujú,  že  každé  náboženstvo  je  vzácny 
drahokam v korune Kráľa Kráľov, v korune Stvoriteľa.

 
Keď ste to nestihli v detstve, dnes je možné vstúpiť dospelému, 

samostatnému  človeku  do  náboženského  spoločenstva  podľa  svojich 
predstáv. Súčasne však, keďže väčšina týchto spoločenstiev zanedbáva 
vnútorný  duchovný  tréning  samotného  človeka,  každý  môže  a má 
pracovať  na  svojom  vlastnom  biopoli, lebo  túto  prácu,  vyčistenie 
vášho vnútorného chrámu, nikto namiesto vás neurobí. 

Máme  k dispozícii  Internet,  obrovské  množstvo  literatúry, 
filmov, protirečivých informácií, ktoré vnášajú do relatívne jednoduchej 
cesty chaos  a nesúlad.  Pravidelné  a sústavné  čítanie  a rozjímanie  nad 
Novým Zákonom,  alebo inou Duchom Svätým inšpirovanou knihou, 
však cestu zjednodušuje a uľahčuje. 

Človek  nepotrebuje  žiadneho  vonkajšieho  učiteľa,  pretože 
vnútorným učiteľom je  priamo  Pán  svojim  Duchom Pravdy.  Možno 
vám  pošle  niektorého  zo  svojich  pomocníkov,  anjelov,  archanjelov, 
alebo svätých, aby vám cestu spríjemnil a uľahčil. Pre prvé priblíženie 
a spôsob interakcie si prečítajte knihu Lorny Byrneovej, Anjeli v mojich 
vlasoch, alebo knihu Sonii Choquette, Vaši duchovní společníci.

Jeden z priamych dôkazov viacdimenzionálneho tela človeka sú 
homeopatiká  a ich  prenikavý  účinok  pri  vysoko  zriedených 
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koncentráciách, ktoré sú len na predpis vyškoleného lekára. Vieme, že 
človek sa skladá z navzájom prelínajúcich sa deväť tiel, každé jemnejšie 
telo človeka vibruje  na vyššej  frekvencii.  Preto pre  výživu a liečenie 
fyzického tela sa používajú materiálne produkty, ale pre vitálne, citové, 
mentálne  telá,  alebo  pre  duchovnú  dušu,  musia  pre  harmonizáciu  a 
liečenie byť  použité prípravky s „vyššou vibráciou“, alebo jemnejším 
riedením. Z Biblie vieme, že Slovo, informácia lieči. Liečivé účinky sú 
odovzdávané na základe liečivej informácie,  vibrácie média, podobne 
ako  liečivo  pôsobí  určitá  frekvencia  hudby,  melódie,  rytmu,  alebo 
vibrácia farby a svetla... 

Najvyššiu vibráciu ovplyvňujúcu a liečiacu komplexne všetky 
problémy  má  samozrejme  Boh,  ako  môžeme  vidieť  na  mnohých 
spontánnych uzdraveniach v nemocniciach celého sveta. 

Môžu však jemné vibrácie homeopatík pôsobiť bez predošlej, 
aspoň čiastočnej očisty? Môže šťava z jednej mrkve vyčistiť nečistotu, 
úsady  na  črevách  a vnútorných  orgánoch  za  desaťročia  požívania 
„všeličoho“?  Prestaňme  sa  klamať.  Až  po  troch  rokoch  prírodnej, 
pravidelnej očisty stravou môžete uvidieť trvalé výsledky.

Čo  takzvané  „vedľajšie“  účinky  moderných  liekov?  Stačí  si 
prečítať príbalové letáky liekov. Len, nadmerné a nevhodné používanie 
antibiotík priamo alebo prostredníctvom potravín dnes „vyprodukovalo“ 
rezidentné  baktérie,  napríklad  „zlatého  stafylokoka“,  Staphylococcus 
aureus,  ochorenie  evidované  v USA u  400  tisíc  pacientov,  z ktorých 
ročne  zomiera  asi  19  tisíc  hospitalizovaných  pacientov.  Tento  počet 
úmrtí  je  zrovnateľný  s počtom  úmrtí  na  AIDS,  TBC  a vírusovú 
hepatitídu spolu. 

Práve pre zložitosť ľudskej existencie sa odporúča čo najskôr 
obnoviť a spevniť vzťah so svojim „sedliackym rozumom“,  vrátiť sa 
k svojim  zdravým  koreňom,  k svojej  spirituálnej  podstate  a  začať 
komunikovať so svojim anjelom strážnym. Odporúča  sa zahájiť svoju 
vlastnú,  celostne  ozdravnú,  svetlom  múdrosti  Slnka,  vnútorného 
Logosa,  pozlátenú  cestu  všetkých  tiel.   Nie  je  treba  veľké  skoky.  
Naopak malé, ale vytrvalé, systémové zmeny, o ktorých nemusí nikto 
vo vašom okolí vedieť, vám napomôžu urobiť správne kroky a získať 
pevnú oporu z „druhej strany“. 

Majstri hovoria, že už dobrá meditácia o dĺžke 12 sekúnd!!! je 
evidovaná  Inteligentnou  Múdrosťou  Univerza,  zatrasie  Vesmírom, 
a získavate si pozornosť a podporu obrovského počtu harmonizujúcich 
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anjelských bytostí. Za prvým odvážnym krokom však musí nasledovať 
vytrvalé, sústavné úsilie.

 

Stará   indická  rozprávka  hovorí  o veľmi  chudobnom človeku 
s hŕbou detí, ktorý bol veľmi nešťastný, lebo treli veľkú núdzu a hlad. 
Ubiedeného chudáka stretol  mudrc  a na tri  dni  mu  zapožičal  Kameň 
mudrcov s poučením, že keď sa ním dotkne akéhokoľvek železa, to sa 
ihneď zmení na zlato.

Chudák po tri dni každé ráno chodil do železiarstva a úzkostlivo 
sledoval klesajúci kurz ceny železa z 15 na 12,50 a 11 rupií za kilo, ale 
nemal dostatok peňazí ani na to kilo. 

Na tretí deň prišiel mudrc a Kameň mudrcov mu vzal. Súčasne 
sa opýtal, akým spôsobom využil moc zázračného Kameňa. Chudák si 
len posťažoval na vysoké ceny železa a starú biedu.

Mudrc mu povedal: „Keby si za pár drobných kúpil jeden klinec 
a premenil by si ho na zlato! Za tento premenený vzácny kov malého 
klinca by si kúpil už desiatky kíl železa!“

Poučený  chudák  prosil  mudrca  o zapožičanie  kameňa  aspoň 
o pol dňa navyše, ale daromne. Zostal v svojej biede. 

Kruté? 
Nepripomína vám to pozíciu moderného človeka, ktorý odmieta 

využiť svoj potenciál, každý deň odmieta drobnými krokmi pracovať na 
svojom vnútornom poklade a takto mu zbytočne ubieha čas života? 

Čas  každému  z nás  neúprosne  plynie  a z Biblie  z príbehu 
o Lazarovi  vieme,  že  anjela  smrti  „neukecáte“.  Anjel  smrti  je 
nekompromisný,  nikomu nedaruje  ani  minútu  navyše.  Keď ste  niečo 
neurobili za desiatky rokov, čo môžete ešte zmeniť?

Od Pána sme dostali  nesmierne vzácny poklad – fyzické telo 
a možnosť rozvíjania vnútorného pokladu - ako o tom hovorí Biblia na 
príklade úlohy rozhojniť jeden, dva, alebo päť talentov.  Príbeh súčasne 
upozorňuje na to, že vyčleneného času má každý z nás pomerne málo. 
Pokiaľ sa staráte len o materiálne telo a jeho záležitosti, zakopávate svoj 
jediný  talent  do  zeme  a prichádzate  o šancu  získať  skutočný,   bielo 
zlatý, žiarivý, drahocenný poklad všetkých pokladov. 

Z Nového  Zákona  je  známe,  že  Pán  prisľúbil  svojim 
nasledovníkom,  že ich neopustí  do konca vekov.  Súčasne aj  stanovil 
okruh svojich nasledovníkov tým,  že sa menoval  za „Syna  človeka“. 
Prizýval tisícky ľudí, ktorí boli ochotní ho počúvať, aby si osvojili jeho 
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slová, odporúčania a príkazy, napríklad aj odporúčanie hľadať Nebeský 
poklad, a tým vstúpili pod Jeho pastiersku ochranu. 

Keď  sa  pokladáte  za  syna,  dcéru  človeka,  tak  sa  Pán  Ježiš 
obracia  taktiež  na  vás  osobne.  Odporúča  vám  dať  sa  do  hľadania, 
stopovania pravdy, skautovania, ako to hovorí zenový príbeh o hľadaní 
imaginárneho býka. Býk je pre sedliaka Japonca všestranne použiteľné 
a vzácne  zviera  do  práce,  na  vozenie,  aj  na  nosenie.  V našich 
podmienkach to hľadanie „býka“ môžeme označiť symbolom hľadania 
zázračného  jednorožca,  rýchleho,  okrídleného  koňa  so  zázračným 
rohom plniacim želania, v čistej, milej, detskej rozprávkovej ríše, kde je 
všetko možné. 

Ďalšia  oblasť,  ktorá  môže  prispieť ku vnímaniu  rozmanitosti, 
ale  súčasne  aj  spoznaniu  drobných,  či  väčších  rytmov  a prejavov 
Inteligentného  Vesmíru  je  možnosť  vnímania  prejavov  rôznych 
anjelských  vibrácií  v osobnom  živote  človeka.  Môžu  to  byť  drobné 
výzvy  pozerať  sa  na  samého  seba  z pohľadu  zrkadlenia  a využitia 
rôznych podmienok  a kvalít života. 

Každý deň v týždni má patronát iný archanjel a zodpovedajú mu 
rôzne aspekty prírodnín, obilnín. Každý vibruje odlišnými vlastnosťami, 
na ktoré sa človek prirodzene môže naladiť a tak si skvalitniť svoj život.

Nedeľa –  Patrónom  začiatku  týždňa  je  archanjel  Michael, 
vládnucou planétou v astrologickom a archetypálnom zmysle je Slnko. 
Afirmácia znie: Buď priamy a ušľachtilý, nepremrhaj sa v nečestnosti. 
Buď si vedomý svojej ľudskej vznešenosti. Kovom je zlato, časť tela je 
srdce, stromom je jaseň a obilninou je pšenica.

Pondelok – Patrónom je archanjel Gabriel, vládnucou planétou 
v astrologickom  a archetypálnom  slova  zmysle  je  Mesiac.  Afirmácia 
znie:  Zameraj  chcenie  rastliny,  spodné  na  vrchné,  vytrieď  výhonky, 
nechaj  vyzrieť  a zbieraj  plody  života.  Kov  je  striebro,  časť  tela  je 
mozog, strom je čerešňa a obilninou je ryža.

Utorok – Patrónom je archanjel  Uriel,  vládnucou planétou je 
Mars. Afirmácia znie: Ó, človeče, zakoreň sa v hĺbke a zdvíhaj sa do 
výšky. Buď mocný a silný! Buď bojovník, rytier a ochranca! Kovom je 
železo, časť tela je žlčník, strom je dub a obilninou je jačmeň.
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Streda – Patrónom je archanjel Rafael, vládnucou planétou je 
Merkúr. Afirmácia znie: Ó, človeče, pohni sa. Buď čulý a živý a rýchly. 
Kov je ortuť, časť tela sú pľúca, strom je brest a obilninou je proso.

Štvrtok – Patrónom je archanjel Zachariel, vládnucou planétou 
je Jupiter. Afirmácia znie: Ó, človeče, prekonaj v sebe chvat a štvanie. 
Hľadaj  hodina kľudu,  v ktorých môže byť  zrodené dobro a múdrosť. 
Kov je cín, časť tela je pečeň, strom je javor a obilninou je raž.

Piatok – Patrónom je archanjel Anael,  vládnucou planétou je 
Venuša.  Afirmácia  znie:  Ó,  človeče,  tvor  na  svojej  duši.  V jemnosti 
obdarený v láske krásou sveta. Kov je meď, časť tela sú ľadviny, strom 
je hruška alebo breza a obilninou je ovos.

Sobota  – Patrónom je archanjel Orifiel, vládnucou planétou je 
Saturn. Afirmácia znie: Ó, človeče, posilňuj zodpovednosť, pre zmysel 
tvojho času a celého ľudstva. Chop sa s vrúcnosťou a vážnosťou úlohy, 
ktorú ti dáva život. Kov je olovo, časť tela je slezina, strom je jedľa 
a obilninou je kukurica.

Použitím  predložených  harmonizujúcich poznatkov sa môžete 
rýchlejšie  a elegantnejšie  dostať  k vlastnostiam,  cnostiam  opísaným 
v afirmácii, alebo konzumáciou zodpovedajúcej obilniny a ich  liečivým 
pôsobením podporiť energiu oslabeného orgánu v deň jeho optimálnej 
vibrácie. 
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10.  Spoločenstvo zlatého svetla SkAutRing

Nižšie  uvedené  úvahy  môžu  napomôcť  ľuďom, 
ktorí  ešte  len  rozmýšľajú  o pripojení  sa 
k existujúcej  štruktúre  verejného  Skautingu. 
Nemajú úmysel vstupovať do jestvujúceho diania, 
možno  len  takým  spôsobom,  že  môžu  prispieť 
k obohateniu  vlastnej  programovej  skladby 
životného štýlu.  Súčasne však umožňujú  človeku 
zaradiť  sa  do  skupiny sympatizantov  pre  pomoc 

aktivitám  detí,  ktorí  môžu  napríklad  v období  daňových  priznaní 
prispieť na dobrú vec rozvoja Skautingu vo vlastnej komunite, krajine, 
dvomi percentami z daní.

Aj  v tejto  kapitole  sa  obrátime  k múdrosti  starých  rozprávok, 
načrtneme si príbeh a symboliku rozprávky „Zlatá krajina“. Je to príbeh 
odvahy, obete, zrady a spravodlivosti. 

V istej  krajine  kraľoval  kráľ,  ktorý  bol  veľmi  ťažko  chorý. 
Nemohol žiť, ale ani zomrieť. Navyše strašne smrdel, takže nikto živý 
pri ňom nemohol vydržať. Až jeden prenasledovaný bylinkár na zvesti 
o veľkej  odmene,  ktorú môže dostať,  keď jednu noc pri  ňom vydrží, 
prišiel, namiešal bylinnú zmes a pri kráľovi strávil noc. Potom k nemu 
mohli prísť aj traja synovia, ktorým poradil, aby priniesli otcovi vodu zo 
Zlatej krajiny, že tá ho môže vyliečiť. 

Na  ozdravenie  kráľa  a získanie  zázračnej  vody  sa  postupne 
vyberú  všetci  traja  kráľoviči.  Len  najmladší  však  nie  je  pyšný 
a pomocou  rady  starčeka  sa  vyhne  krčme,  kde  skončili  jeho  bratia. 
Starček mu poradí ako oslobodiť Zlatú krajinu,  získať živú vodu,  pri 
tom aj čarovný meč... 

Nádherná  rozprávka  plná  symbolov  ukazuje,  ako  oslobodení 
starší bratia najmladšiemu ukradnú vodu, ako ho otec vyženie a nechá 
zavraždiť, ako si sám odtne malíček (symbol materializmu) a   zložitými 
životnými cestami získa obrovské bohatstvo. 

Dá sa do obyčajnej  služby u „mlynára“.  Nakoniec sa dostane 
späť do Zlatej krajiny ku stratenej kráľovnej a synovi, pretože len on 
jediný má odvahu ísť priamo po zlatom moste a zlatej ceste.

Pár pristavení nad symbolmi.  Starý, chorý, smradľavý kráľ je 
symbol materiálneho sebectva, ktoré zapácha a je na nevydržanie.  Tí 
naši anjelici to naozaj nemajú ľahké. Najmladším kráľovičom získaný 
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čarovný  meč  je  duchovná  múdrosť  prekalená  nebeskou  láskou,  pred 
ktorou utečie každý čert, lož, nízkosť a zloba.  

Podvodní starší bratia sú ľudia, ktorí podľahnú lákadlám moci, 
peňazí  a  diabla.  Podstrčenou  špinavou  vodou  priotrávený  starý  kráľ 
vyženie  najmladšieho syna  a nechá ho zabiť poľovníkom symbolicky 
ukazuje, ako sa oklamaný svetský, egoistický rozum chce vysporiadať 
s premeneným a prebudeným, „božsky vynoveným“ kráľovičom. 

Služba u mlynára je službou Bohu – symbol mlynára ukazuje na 
prácu so všetkými štyrmi živlami a predovšetkým tečúcou vodou života. 
Záver rozprávky ukazuje kráľoviča, ktorý zapriaha jeleňov do koča a ide 
po zlatom moste a po zlatej ceste ako človeka pravdy, rozvahy, bystrosti 
a odvahy. Vie ísť po cestách, po ktorých obyčajní ľudia nechodia. Takto 
sa  môže  stretnúť   so  svojou  nevestou,  kráľovnou  Zlatej  ríše  – 
duchovnou  dušou  a so  svojim  synom,  ktorý  vyrastá  akosi  mimo 
telesného vedomia.

Táto  rozprávka  veľmi  pekne  vykresľuje  úskalia  duchovnej 
Cesty,  kde je človek pútnikom, hľadačom, riešiteľom hádaniek, ale aj 
bojovníkom.  Najzložitejšia  je  predovšetkým  prvá  etapa  hľadača, 
počúvajúceho a pomáhajúceho pozorovateľa, prieskumníka.

Skaut je podľa encyklopédie prieskumník, pozorovateľ, ktorý je 
vyslaný zhromaždiť a priniesť dôležité informácie o cudzom území so 
skrytými nepriateľmi, hrozbami a nebezpečím. Ako symbol  je to jedna 
z najlepších  charakteristík  pre  každého  dnešného  zodpovedného 
človeka, ktorý sa uvedomuje ako duchovná duša, a uvedomuje si okolité 
aj vnútorné hrozby. 

Už  viackrát  sme  si  hovorili,  že  človek  ako  duchovná  duša 
prichádza  do  materiálnej  roviny,  ktorá  je  plná  nebezpečných výziev, 
pascí  a prekážok.  Každý človek je  tak v roli  prieskumníka,  ktorý má 
nielen pozorovať, načúvať, ale aj skúšať, skúmať, cvičiť, trénovať, hrať 
sa, učiť sa žiť radostne a zábavne, aby v náročných podmienkach terénu 
a praxe života uspel čo najlepšie a s všestrannou kondičkou aj ľahko.

Určite  aj  preto  sa  skautské  hnutie,  ktoré  vzniklo  v r.1907 
v Anglicku Božím riadením stalo také nesmierne populárne vo všetkých 
krajinách sveta. Skauting dnes stále lepšie vystihuje potrebu moderného 
ľudstva  žiť  v bdelej,  ihravej,  radostnej,  zbožnej,  testujúcej  limity 
jedinca,  bratskej  spolupráci  spájajúcej  všetkých  mladých  ľudí  bez 
rozdielu pôvodu, rasy, vyznania, bohatstva a chudoby.
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Možno je  treba  stanoviť  za  nepriateľské územie  nie  vonkajší 
terén  alebo  druhé  osoby,  ale  skôr  rôzne  vlastné  aspekty  lenivosti, 
predsudky  všetkých  druhov,  neznášanlivosť  voči  inakosti,  trpkosť 
urazených  emócií  a možno  zdedenú  tvrdosť  srdca...  To  sú  najväčší 
nepriatelia  tolerancie,  mieru,  pokroku  v osobných,  priateľských, 
rodinných, komunitných aj medzinárodných vzťahoch. 

Za  110  rokov  existencie  sa  skauting  výborne  osvedčil. 
Napríklad aj tým, že život pokladá za zábavnú hru, ktorá sa má brať ako 
umenie  žiť  stále  v nových dobrodružstvách  a  výzvach,  veselo  ale  aj 
vážne,  zodpovedne,  zdvorilo  a slušne  voči  rodičom,  vodcom  aj 
predstaveným.  Učí  a vedie  k  osobnému  rastu,  komunikatívnosti, 
rozhodnosti, kreativite, hospodárnosti, zručnostiam pre praktický život 
a k zodpovednému občianstvu. 

Skauting  má  rytierske  ideály čestnosti,  dobra,  odvahy, 
spravodlivosti, pravdivosti, čistote na tele aj na duši, v sústavnom úsilí 
smerovať  k  ideálu za  šťastnú vlasť a šírenie  Božej  lásky a  Božieho 
požehnania pre všetkých. 

Skauting vždy pružne prijíma miestne podmienky spoločenstva, 
osobný charakter a  individuálny prínos členov družiny.   Zaujímavou 
a peknou  vlastnosťou  je,  že  skauting  nie  je  vekovo  ohraničený. 
Priateľstvá vytvorené v mladosti sú pevné, romantické a celoživotné.

SkAut.  Ten  ktorý  tu  a  teraz  hľadá  a  usiluje  o slobodnú, 
zodpovednú, radostnú samostatnosť, opierajúcu sa o team rovnako 
skvelých  pátračov,  priateľov.  Vonkajšou  interaktivitou  aj 
vnútornou  snahou  kráčajúci  k  žiarivej  pravde,  ten  ktorý 
sa rozhodol  chrániť si svoj zlatý poklad srdca pred nudou, hnevom, 
zlom, lžou a špinou. 

Moderné  informatizačné  smerovanie  ľudstva  je  skvelá  vec, 
pokiaľ sa využije na správne veci v správny čas. Podobne ako televízia 
však  dnešné  počítače  pripravujú  človeka  o to  najdôležitejšie  – 
o slobodu,  čas,  samostatnosť a charakter.  Je to dobrý nástroj,  ale zlý 
pán.

Mladý  človek  sa  má  predovšetkým  naučiť  rozvíjať  svoju 
nápaditosť,  tvorivosť,  samostatnosť,  originalitu,  ale  taktiež  empatiu 
a vôľu.  Originalita  neznamená,  že  sa  bude  dakto  česať,  maľovať, 
obliekať ako čudák. Tento vonkajší prejav tu môže byť, ale mal by sa 
opierať  o vnútornú originalitu  a nie  o originalitu  dizajnu  plechovky s 
vypáleným, pochybným obsahom. 
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Duchovná  veda  o každom človeku hovorí  ako  o  jedinečnom, 
neopakovateľnom origináli.  Každý mladý  človek  má  tento  jedinečný 
potenciál,  vnútorné  svetlo  a vznešený  cieľ,  ktoré  zatiaľ,  na  začiatku, 
spia.  Úlohou  je  tohto  mystického,  tajuplného  „jednorožca“  zobudiť. 
Cestou  drobných  životných,  praktických  krokov  rozhodnutí  mysle, 
citov, vôle správnym smerom k Božej láske, ku čakajúcemu Otcovi. 

Praktickými,  každodennými,  dobrými,  drobnými  skutkami  sa 
stavia do pozície bojovníka za slobodu seba aj okolia. Častou krátkou 
modlitbou,  dekódovaním  snov,  symbolov,  poznávaním  jemných 
ukazovateľov človek objavuje nielen seba, ale  čaká príchod aj nejakého 
správneho „parťáka“. 

Možno to bude na začiatku len váš anjel  strážny,  na koho sa 
môžete spoľahnúť, neskôr prídu dobré kontakty cez priateľom overený 
Internet,  správny priateľ, priateľka, skautská družina pre dobrodružnú 
plavbu životom, v ktorom nie sú žiadne obmedzenia. 

Túto  vnútornú  originalitu,  osobitú  jedinečnosť  učia  dobrí 
rodičia, dobrí učitelia, dobrí tréneri - kouči...  Navodia schopnosť bdelej, 
vnútornej, opatrnej  selekcie túžob a prejavov svojho srdca. 

 Športovanie, príroda, pohybové hry mladého človeka posúvajú 
do činorodosti a mimo tlak médií. Je dôležité ísť mimo hlúpe vzruchy 
tohto vonkajšieho, živočíšneho tela, a podporovať to jemné, vznešené, 
duchovné srdce, ktoré  každý človek dostal ako vzácny dar od Boha, 
Otca. Nájdenie správneho smeru trvá niekedy krátko, ako nepatrný malý 
schodík, a súvisí s vierou, s priamym jemným vstupom Pána, za ktorým 
môže nasledovať dlhšie odmlčanie. Až keď na tento schodík stúpneš, 
objaví  sa  ďalší  a ďalší.  Až  sa  objaví  osvetlená  chodba  a  sály  s 
nevídanými, drahocennými pokladmi. 

Súťaženie,  čestnosť  a spravodlivosť  opierajúca  sa  o skutočné 
priateľstvo  a vzájomnú  pomoc.  Na  ihrisku,  v prírode  aj  v škole  sa 
prijímajú  výzvy  ísť  ďalej,  ísť  lepšie.  Toto  je  cesta  stratených  detí  
Božích, ktorú by mal chcieť každý nájsť. Mladý aj starý. 

Človek je pútnikom a keďže cesta je nebezpečná a dobrodružná, 
odporúča sa ísť v malých družinách napríklad v sprievode kňaza, alebo 
dobrého učiteľa. Keďže najbližšie k praktickému ryžovaniu duchovného 
zlata  má  skauting,  odporúča  sa  hľadať,  kontaktovať,  vytvoriť  práve 
skautskú družinu, alebo mariánsku družinu so skautskými črtami.

Osamelé  bádanie  a cvičenie je  rovnako prijateľné ako tímové 
stretnutia.   Športovanie  a rôzne  rovesnícke  výzvy v prostredí  prírody 
prinášajú väčšiu rozmanitosť a prekvapivé výzvy.   V skupine je vždy 
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väčšia  sranda,  zábava,  humor  a nepredpokladateľné,  ale  užitočné 
„náhody“.  Človek sa  zrazu  nachádza  v nových,  hodnotných,  niekedy 
drsných situáciách štekliacich vlastné limity, v potrebe seba uplatnenia 
a seba prekonania. 

Pri  dnešnom  globalizovanom  svete  sa  veľmi  rýchlo  môžu 
objaviť  kontakty  spriaznených  „hľadačov,  prieskumníkov“  zo 
zahraničia.  Všetko začne nadobúdať tú správnu úroveň živosti, pohybu 
alebo aj pokoja v správny čas, pružnosti aj stability, dobrej tolerantnej 
zábavy,  poznávania,  zarábania  aj  míňania,  cestovania,  nových výziev 
a stretnutí... 
       Takto  získané  poznatky  a zručnosti  z vás  urobia  vzácnych, 
hľadaných,  populárnych a v rôznych  oblastiach užitočných ľudí,  ktorí 
nemajú čas sa nudiť, sťažovať sa a donekonečna trkotať o ničom. 

Opakujem,  pre  mladých,  alebo  aj  dospelých  ľudí  je  ideálne 
spájať sa do malých skupín typu skautských,  skAutringových družín. 
SkAutring  je  okruh  ľudí,  ktorým  záleží  na  tom,  aby  životný  štýl 
nepadal do blata nudy, všednosti, polo klamov, sebaľútosti.... Títo ľudia 
sa  vedia  navzájom  povzbudzovať,  užitočne  tráviť  voľný  čas 
športovaním, výletmi do prírody, spoločenskými hrami, spevom, hraním 
na hudobný nástroj, pestovaním nejakého umenia, modelovaním, ktoré 
naznačujeme  v jednotlivých kapitolách v predkladanej štúdii. 

Mladí aj dospelí ľudia si môžu striedavo pripravovať, vymieňať 
databázu krátkych cvičení, hier, rozdeľovať zaujímavé štúdie, prinášať 
pesničky  a vtipy,  drobné  aj  veľké  projekty  k  určitým  témam,  ktoré 
prispievajú k rozšíreniu poznania alebo k zvládnutiu určitých zručností. 

VAuča.  Skautský  stupeň  vĺča.  Dieťa  vyznačujúce  sa 
odvahou  byť  samé  sebou,   orientované  žiť  ideálom  dobroty 
a priateľstva  podľa  vzoru  rodičov,  v  slušnosti,  zdvorilosti, 
tvorivosti, odvahe, komunikatívnosti, radosti, pomoci, službe, úcty k 
starším, túžbou po poznaní, umeleckými a športovými ambíciami... 

Asi  každý  rodič  chce,  aby  jeho  dieťa  bolo  zdravé,  dobre  sa 
učilo, bolo dynamické, bystré, ústretové, úprimné, úspešné v škole aj v 
živote a aby prinieslo prosperitu a šťastie sebe aj obci. 

Dospelý človek zväčša zabudol na detstvo, ale dodatočne aj on 
by chcel mnohé z vlastnej minulosti zmeniť, napraviť, posunúť, vrátiť. 
Dobrí  rodičia  starostlivou,  pestrou,  hravou  výchovou  a svojim 
príkladom  sa  naozaj  môžu  „vrátiť“  do  detstva  prostredníctvom 
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svojich  detí  a skúsiť  urobiť  zmeny,  ktoré  vtedy  zanedbali. To 
umožňuje  napríklad  aj  vedenie  skautskej  družiny  žiadajúce  viac 
načúvanie  nápadom  druhých  bez  direktívneho  rozkazovania. 
Samozrejme bez manipulovania a donucovania, pretože dospelí  môžu 
podnecovať  aktivity,  ale  výsledné  hry  sú  otázkou  dobrej,  radostnej, 
nápaditej,  spontánnosti tímu detí.

Dospelí, podobne ako deti, sa musia zriecť hlavných „zlodejov 
času,  dobrých nápadov,  slobody,  samostatnosti  a  energie“ – televízie 
a počítača – na nevyhnutné minimum a mimo zrak ratolestí. Všetko má 
mať svoj čas, rytmus, poriadok bez závislosti na hlúpych návykoch.

Podľa  môjho  názoru,  dnešný  spôsob  výučby  v  školách 
výchovné úlohy detí plní len čiastočne, alebo skôr ich nenapĺňa. Škola 
prispieva  svojim  jednostranným  pôsobením  na  vedomostnú,  ľavú 
hemisféru  mozgu  a  spôsobuje  tak  u žiakov  predčasnú  dospelosť, 
názorovú  stuhnutosť,  množstvo  predsudkov  a v konečnom  dôsledku 
občiansku aj podnikateľskú pasivitu. 

Deti však predovšetkým potrebujú častý, zaujímavý pohyb na 
čerstvom vzduchu, v prírode. 

Nemyslím  si,  že  politici,  štátne  orgány,  či  oficiálny  školský 
systém by mali záujem urobiť výrazné zmeny vo vzdelávacom prístupe 
mladých  ľudí.  Možno  k ústretovému  dialógu  budú  otvorené  miestne 
samosprávne  orgány,  ktoré  žijú  v priamom  prepojení  na  problémy 
drobného  občana  a prosperitu  vlastnej  komunity.  Teda  na  zlepšení 
miestnej bezpečnosti, zamestnanosti, služieb a daňových odvodov. 

Oproti  predošlému socialistickému,  materialistickému prístupu 
však  vidím  obrovskú  možnosť  slobody  prejavovať  sa  vlastnými 
aktivitami  bez rôznych schvaľovacích a kontrolných systémov.  Takže 
mladí ľudia môžu vytvárať svoje skautské, mládežnícke kluby, rozvíjať 
všestranné zaujímavé aktivity.

Prvá  a zásadná  vec,  ktorú  sa  dieťa  (a  pravdaže  aj  dospelý 
človek, rodič) musí naučiť, je žiť hodnotný život v teame rovesníkov, 
vĺčat,  budúcich  skautov,  podľa  skautských  zásad.  Pri pravidelných 
družinových  stretnutiach  a  výletoch  spoznáva  prírodu  a krajinu, 
tradičnými športmi aj netradičnými súťažami  prekonáva svoje limity, 
učí  sa  spievať,  pískať,  hrať  na  hudobný  nástroj,  zlepšovať  sa 
v praktických zručnostiach s pracovnými nástrojmi, ale aj v cudzom 
jazyku  a v moderných  informatizačných  technológiách  internetu, 
webu...  Pohybuje  sa  vo  svete  nevšednosti,  rozmanitosti  a postupne 

328

328



vyrastá  do  svojej  špecializácie,  profesionalizácii,  cestou  ďalšieho 
vzdelávania, alebo odbornej praxe. 

Rodičia  na  svojom príklade  ukazujú  dôležitosť  vedeckého  aj 
umeleckého poznania a zážitku. Prirodzene vedú dieťa ku komunikácii 
so  svojim anjelom strážnym,  práci     so  strelnou modlitbou.  Žijú  v 
dialógu  s  okamžitou  krásou  stvoreného  sveta  a vďačnosti  za  dobrá 
a zdieľajú  to  s každým  členom  rodiny.  Súčasne  vyjadrujú  úctu 
a vďačnosť  Pánovi  za  vedenie  ľudstva,  úžasné  hudobné,  umelecké, 
technické  diela,  ktoré  ľudstvo  získalo  svojou  statočnou  prácou 
a dobrými  tradíciami.   To  všetko  zážitkovou  cestou  prirodzenými 
podnetmi, príbehmi géniov, encyklopédiami, alebo vhodnými filmami.

Moderná  psychológia  prináša  poznanie,  že  nielen  IQ  – 
vedomosti,  ale aj  EQ, emocionálna inteligencia sú pre život dôležité. 
Hovorí,  že  školské  poznatky  nie  sú  to  najdôležitejšie  pre  úspech  v 
súkromnom,  žiackom,  študentskom,  alebo  praktickom živote.  V čase 
dôležitých  zvratov  v živote  je  dôležitý  vnútorný  dialóg,  pravdivé 
smerovanie,  hodnotné  priateľstvá,  sebadôvera,  skúsenosti 
z tímového  života,  viera. K tomu  pristupuje vonkajšia  empatia, 
odpúšťanie,  tolerancia,  vytrvalosť,  ale  aj  zdravá  odvaha  ísť  za 
svojim cieľom a ústretová komunikácia opierajúca sa o dôveru v Božiu 
spravodlivosť.

Menšie  deti  potrebujú príklady a väčšie  deti  potrebujú dobrú, 
kamarátsku  spoločnosť,  ktorá  ich  vytiahne  spoza  počítačov  a TV 
prijímačov na čerstvý vzduch a do interaktívneho, dobrého, bezpečného 
prostredia, ktoré ponúka sústavné výzvy ísť dopredu. 
       Dobrý vedúci skautskej družiny necháva prejavovať prirodzený 
dobrotivý humor, staré aj novšie pesničky, vtipy, klubové súťaže, alebo 
aj  projektové  výzvy  v rámci  vlastného  klubu,  medzi  regionálnej  či 
zahraničnej  interakcie.  Do tejto  oblasti  môžu  vstupovať  nielen 
rovesníci, ale taktiež oteckovia, alebo mamičky detí. 

Tri  generácie  zakázaného  skautingu  viedli  na  Slovensku  ku 
zániku skautských tradícií  a je dobré postupne  obnoviť a vybudovať 
tieto  „dielne  ľudskosti“  a  „medzinárodné  mosty“  rovnako  na 
vidieku ako v mestách. 

Po dohode so školami všetkých stupňov, ktoré majú vždy určité 
rezervy  voľných  priestorov  v triedach  popoludní,  by  deti  získali 
klubovne pre pravidelné stretávanie sa veľmi rýchlo. Na Slovensku aj 
v zahraničí  je  mnoho  kurzov  pre  prípravu  a  trénovanie  družinových 
vedúcich.  Predovšetkým  však  musí  byť  dobrá  vôľa  chcieť  urobiť 
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život svojho dieťaťa hodnotným, pestrým, zaujímavým  a vlastný 
život cenným, obohacujúcim, duchovne zlatým.

Dlhoročné skúsenosti ukázali, že skauting veľmi dobre pomáha 
pri zlepšovaní prospechu slabším žiakom a má výrazný efekt na dobré 
správanie sa žiakov a študentov v školách aj v súkromnom živote. Teda 
pôsobí  proti  šikane  a iným  kriminálnym  prejavom  v školách. 
Navyše pravidelným pobytom na čerstvom vzduchu sú  žiaci zdravší, 
majú lepšiu fyzickú aj psychickú kondíciu a menej vynechávajú v škole. 

Výnimočnú  rolu  zohráva  skauting  vo  formovaní  detí  do 
„svetoobčianstva“,  náboženskej  aj  rasovej  tolerancii.  Keďže skauti  sú 
temer  vo  všetkých  krajinách  sveta,  nie  je  žiadny  problém  získať 
kontakty, viesť  dialógy  a uskutočniť  vzájomné  návštevy  s deťmi 
z Anglicka, Rakúska, Francúzska, Kanady,  Nemecka,  USA...  či  iných 
krajín.  To  súčasne  motivuje  deti  k učeniu  sa  jazykov  a  k 
zmysluplnejšiemu  využívaniu  počítača  a  multimédií. Práve  tieto 
interaktívne, manažérske, komunikačné zručnosti patria k najcennejším 
pre získavanie veľmi dobrých budúcich pracovných pozícií v dospelosti. 

Mnohé skautské družiny sa už v útlom veku 8.-9.rokov začínajú 
zaujímať  o „zárobkovú“  činnosť  pre  získanie  financií  na  vlastné, 
príťažlivé výlety. To ich motivuje napríklad k pestovateľskej činnosti, 
predaju  kvetov,  zeleniny,  zberu  papiera  a iných  druhotných  surovín, 
usporiadania  výstav,  predaja  svojich  produktov,  robeniu  bazárov  a 
ďalších aktivít.  Takto deti  získavajú prirodzenú finančnú gramotnosť, 
motiváciu pre  samostatnosť a  zodpovednosť a zdravý prehľad o dianí 
v miestnej komunite. 

Súčasťou stretnutí rovesníkov by mala byť pravidelná umelecká 
činnosť. Spev, pískanie, hranie na gitaru, kreslenie,  práca s nástenkami, 
nápadité  písanie  oznamov  a  kroniky,  modelovanie,  maľovanie, 
vyrezávanie  do  dreva  alebo  tekvice,  spracovanie  produktov  lesa, 
maľovanie okruhliakov, alebo aj náročnejšia výroba modelov železníc, 
historických  budov,  lietadiel,  áut,  dronov,  výroba  a programovanie 
robotov si vyžaduje kumšt a priamu odbornú účasť pri založení tradície, 
ktorá sa už potom vie relatívne ľahko udržiavať. 

Deti  samé  sú  vždy  výbornými  zdrojmi  nápadov  na  mnohé 
činnosti, ktorým je treba hlavne načúvať a podporovať a usmerňovať ich 
horlivé nadšenie pre užívanie si tohto nášho krásneho sveta.

SkAut  man.  Dospelý  človek,  ktorý  nemal  v detstve  dobré 
vzory  a pociťované  prázdno  chce  zaplniť  zmysluplným  životom, 
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svetlom a radosťou. Po zoznámení sa s problematikou „dočasnosti, 
prázdnoty a beznádejnosti existencie“ a jej rizík v našej materiálnej 
dimenzii,  by  mal  zvážiť  potrebu postupnej  premeny  utrápeného, 
stereotypného,  márneho  života  na  plnohodnotný,  prekvapivo 
zázračný  a žiarivo  slnečný  život  v Božom  ochrannom a láskavom 
svetle,  v  lúčoch  Duchovného  Slnka.  Nepotrebuje  veľké  vonkajšie 
zmeny.  Predovšetkým  má  prejaviť  voči  sebe  vnútornú  ochotu, 
rozhodnúť sa a sám sebe sľúbiť: „Chcem svoj život urobiť nový, 
krajší,  radostný,  svetlý,  zaujímavý.  Božia  láska  vyrieši  všetky 
problémy.  Tak nech mi  pomáha Pán.“ Toto predsavzatie  nech si 
opakuje  tak  často,  ako  môže.  Ostatné  je  už  vecou  Hospodina, 
Krista, Logosa, Inteligencie Univerza...

Začnime túto časť zaujímavým príbehom Demosa Shakariana, 
amerického podnikateľa, o sile modlitby v podnikateľstve. 

Počas  druhej  svetovej  vojny  kalifornská  štátna  veterinárna 
inšpekcia zistila na rodinnej,  mliečnej  farme podozrenie ochorenia na 
tuberkulózu temer u 30% stáda. Podobne ako v susedných farmách aj im 
hrozilo  nebezpečenstvo  utratenia  1000  kráv  s devastujúcimi 
ekonomickými následkami. 

Spolu s otcom si „náhodou“ vypočuli v rozhlase kázeň o Božej 
moci  a pozvali  kňaza  Dr.  Glovera,  absolventa  teologickej  fakulty 
univerzity v Berkeley, aby sa za ich stádo pomodlil. V kázni v rozhlase 
hovoril  o biblickom  výroku:  „On  je  Bohom  moci  a  Pánom  každej 
choroby, človeka, aj zvieraťa“. 
             Modlitba na druhý deň v kalifornskej horúčave v jednotlivých 
stádach a stajniach farmy trvala vyše 2 hodín. 

Veterinárni inšpektori pri  ďalšej návšteve nezistili  bakteriálny 
prejav nákazy po testovacom očkovaní ani u tých kráv, ktoré predtým 
mali na infekciu nábeh. 

Šokovaní inšpektori si niečo také nevedeli vysvetliť a pokladali 
to za zázrak. Celé stádo bolo zdravé.
Viackrát  sme  si  hovorili,  že  základnými  činnosťami  vnútornej 
duchovnej  práce  je  modlitba,  meditácia  a vizualizácia.  Miesta 
vnútorného  sústredenia  nám  ukazuje  napríklad  obraz,  ktorý  ľudstvo 
dostalo prostredníctvom zjavenia Panny Márie Guadalupskej v Mexiku 
v 16. storočí. Umiestnenie hviezd nie je len poloha súhvezdí v období 
zjavenia,  ale  predovšetkým pokyn,  v ktorých  oblastiach  sa  odporúča 
precvičovať  silové  centrá  „vnútorného  chrámu“.  Miesta  aj   spojnice 
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hviezd plášťa s osou tela tvoria body,  dôležité energetické,  duchovné 
centrá,  ktoré  ľudstvo  pozná  aj  z iných duchovných  škôl.  Bod  medzi 
obočím, oblasť tvrdého podnebia v ústach – miesta endokrinných žliaz 
v mozgu, oblasť v hrdle, centrum uprostred hrude, tzv. duchovné srdce 
a ďalšie, podľa vnútornej intuície a vedenia Ducha Pravdy. 

Tajuplné stretnutie Juana Diega za úsvitu tiež 
ukazuje na čas, kedy sa odporúča cvičiť túto 
vnútornú  meditáciu,  plnú  vône  ruží,  nehy, 
lásky,  radosti  vytvárať  vnútorným  tichom 
a zbožným  sústredením  toto  nové,  svetelné 
telo.

Možno sa zdá byť záhadné, ako sme sa 
v tejto  časti  knihy  dostali  od  poznávania 
vedľajších  dimenzií  Zeme  k smerovaniu 
a výchove  detí  a  sebavýchove  dospelých. 
V skutočnosti  vidíme,  že  práve  tento  druh 
aktivít sprístupňuje vibrácie vyšších dimenzií, 

predovšetkým  4.  dimenziu  liečenia  a vzdelávania  a  5.dimenziu 
objaviteľov, umelcov, maliarov, technikov, čo sú aj najlepšie hodnotené 
a uznávané profesie dnešného progresívneho, racionálneho sveta.

Súčasne  s tým  sa  pri  správnom  vedení  detí  a mládeže 
a prirodzenej  náboženskej  podpore prostredníctvom viery,  priateľstva, 
empatie, trpezlivosti... otvárajú taktiež oblasti 6. a  7. dimenzie – oblasti 
komunikácie s anjelskými bytosťami. 

Pre mnohých ľudí odchovaných v starom socialistickom, alebo 
nejakom materialistickom prostredí sa zdá byť  nezlučiteľné napríklad 
železničné  modelovanie, spiritualita  a skauting.  Avšak  aj  tí  najväčší 
„machri“ remesla, umenia a vedy dostávajú jedinečné nápady, postupy, 
alebo  recepty  použitia  materiálov,  inovačné  podklady  inšpiráciou, 
vnuknutím. Vlastný anjel strážny ich radšej viedol cez rodičov, autority 
a  známych  k modelárstvu,  ku  hobby  a radosti  zo  zaujímavej  práce 
s medzinárodným ocenením, ako k vysedávaniu pred telkou, či v krčme. 

Aj  tu  možno  zohral  úlohu  Zákon  Náhody,  stretnutie  učiteľa, 
spolužiaka  v škole,  stretnutie  zaujímavého  človeka  a pútavé  impulzy 
článku,  filmu  v  televízii.  Znalosť  jemných  zákonov  Ducha  a Pravdy 
však prináša oveľa širší záber pestrosti aktivít a nové vízie, príležitosti, 
alebo projekty.  Spolu  s vlastnou  inšpirovanou  koncepciou  aktivít 
prichádzajú aj nové príležitosti, nové zdroje financií, veľkolepejší záber 
ako „hranie sa na vlastnom piesočku“. 
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Pre  dospelého  človeka  v rámci  „obliekania“  nového  človeka 
môžu  platiť  niektoré  z vyššie  zmienených  poznámok  o vlastnostiach 
a aktivitách  mladých  „hľadačov“,  skautov  a vĺčat  problémové. 
Východisková pozícia sa komplikuje, sťažuje so stúpajúcim vekom a 
„karmickou“  záťažou,  stereotypmi,  ktoré  človek  zvykne  s vekom na 
seba „natiahnuť“. 

Jedným z veľmi dobrých pravidiel pre robenie veľkých zmien je 
poznanie  a používanie  Zákona  rytmu.  Pravidelné,  malé,  sústavné, 
rytmické  zmeny  dobrým smerom,  majú rovnaký  efekt,  možno aj 
lepší, ako náhle, veľké zmeny. Takto si môžete silu vôle pestovať tak, 
že  niekoľko  týždňov  budete  pravidelne  v ten  istý  čas  na  tom istom 
mieste  robiť  drobnú,  nepatrnú  vec,  napríklad  si  rozopnete  a zapnete 
remienok  na  hodinkách.  Alebo  pravidelne  v tú  istú  dobu  zalejete 
kvietok... 

 Pred  samotnou  prácou  premeny  s vlastnosťami  uvedenými 
v kapitole  6.  dimenzie  sa  odporúča  zvládnuť  a  „spevniť“  jednotlivé 
články  ľudského  bytia.  V ďalšom  si  uvedieme  niekoľko  drobných 
cvikov  a vizualizácií,  ktoré  vám  umožnia  postupné,  ale  účinné 
pretváranie tohto nového prístupu. Zvládnutie každého z týchto 6 cvikov 
trvá asi jeden mesiac a odporúča sa raz za čas sa otestovať, prípadne 
zopakovať a prehĺbiť cvičenia.  

1.  Ovládnutie  sveta  myšlienok  docielite  pravidelným  päť 
minútovým pocitom istoty až betónovej pevnosti v prednej časti mozgu 
v oblasti za čelom. Túto oblasť prežiarite predstavou  svetla, rozšírite ho 
do celej oblasti mozgu a do miechy.

2. Ovládnutie sveta vôľových impulzov si osvojíte pravidelným 
konaním určitej činnosti a pocit z takto vykonanej činnosti rozšírite do 
trupu a srdcovej oblasti. Po mesiaci takejto činnosti postupne pridávate 
stále  nové a nové,  hoc aj  drobné iniciatívy.   Napríklad ranný oplach 
obličaja v studenej vode, otvorenie a prečítanie verša Biblie, atď.

3.  Získanie  citovej  vyrovnanosti  spočíva  v predstavovaní 
rôznych  radostných a bolestných zážitkov po dobu asi  pätnásť minút 
a zažitý pokoj, vyrovnanosť a nadhľad zo srdca vyžaruje do celých paží, 
dolných končatín a hlavy.

4. Osvojenie si kladného, radostného, zmierlivého posudzovania 
a  vnímania  sveta  ako  dobrého,  usporiadaného  a   krásneho.  Takto 
zažívané  energie  necháme  prúdiť  prostredníctvom  očí  a uší  do 
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vnútorného  pocitu  šťastia  a vďačnosti.  Tento  cvik  nemá  narušiť 
normálne reakcie na humorné, alebo smutné udalosti v živote hľadača.

5.  Chápanie a vnímanie vonkajších prejavov života a sveta, či 
názorov okolia, bez posudzovania a odsudzovania. Pestovať otvorenosť 
na názory druhých, nech nám pripadajú akokoľvek čudné a mimoriadne. 

Posledný  šiesty  mesiac  sa  hľadač  harmónie  snaží  plne  si 
uvedomiť   a zapojiť  kontrolu  všetkých päť  vyššie  uvedených cvikov 
a v rámci večernej, spätnej analýzy dňa každej z týchto oblastí venovať 
patričnú pozornosť.

Jeden z najvzácnejších  darov,  ktorý ľudstvo  dostalo na prahu 
tretieho tisícročia, je kniha cyperského mystika a duchovného učiteľa, 
majstra Dr. S. Atteshliho, Ježiš Immanuel Kristus, Jeho život na Zemi 
a jeho náuka,  www.sirosa.sk, v anglickom origináli môžete knihu 
získať na webe www.researchersoftruth.org. 

Majster  Atteshli  bol  jeden z mála  ľudí,  ktorý si  pamätal 
všetky  minulé  inkarnácie,  vedel  jazyky  ruštinu,  aramejčinu,  či 
taliančinu,  alebo  staroegyptské  hieroglyfy,  slovom  aj  písmom, 
hoci  sa  tieto  nikdy  neučil.  Keďže  žil  priamo  v blízkosti  Pána 
v esénskom  chráme  a zúčastňoval  sa  aj  Jeho  prednášok,  jeho 
popisy, dielo  a  náuka sú  mimoriadne  autentické.  Práve  v tomto 
diele máme popísané meditačné cvičenie, ktoré Pán Ježiš Kristus 
adresoval svojim žiakom. V ďalšom si túto meditáciu uvedieme.

Pán  upozorňuje  učeníkov  na  potrebu  rozvíjať  svoju 
Nebeskú  podstatu,  duchovnú  dušu.  Vyzýva  učeníkov,  aby 
presunuli svoj nevedomý život na úrovni podvedomia na zvýšenú 
úroveň  sebauvedomenia.  Majú  tak  premeniť  svoje  malé  ja  na 
skutočné Nadvedomie, Nebeské JA, ktoré je nesmrteľné a večné. 
Nasledovná  štvorbodová  meditácia  im  pri  tejto  premene  má 
napomáhať.

Prvý krok je v osvojení si koncentrácie mysle počas určitej 
doby  na  nejaký  hrubo  materiálny  predmet.  Neskôr  sa  môžu 
sústreďovať na nejakú cnosť.

Po určitom zvládnutí  mysle ďalší krok je držať sa úplne 
v tichosti počas určitej doby.

Tretí  krok  je  pozerať  na  nejaký  predmet  a využívať 
Nebeskú schopnosť pozorovať a starostlivo vnímať jeho tvar, jeho 
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veľkosť, jeho štruktúru a jeho farbu. Počas doby cvičenia si tieto 
vlastnosti má jasne predstavovať vo vlastnej mysli.

Štvrtý krok je meditácia  na Život v jeho Božej podstate, 
vyčistenie  mysle  od  všetkých  ostatných  myšlienok.  Cvičením 
meditácie  musíte  detailne  skúmať  svoje  žiadosti,  emócie 
a myšlienky a presunúť túto prax aj do celého života.

Pán  nám  hovorí:  človek  sa  musí  stať  majstrom  svojej 
mysle aj  vedomia a využívať vizualizáciu ako zlatý kľúč, ktorý 
otvára  brány  k úspechu  v materiálnom  svete  a otvára  brány 
Kráľovstva Nebeského. Pán upozorňoval na zodpovednosť za svoj 
život,  aby  sa  človek  po  „odchode  na  druhú  stranu“  neocitol 
v pazúroch  ľudských  démonov  vlastného  vytvoreného  zla,  ale 
v náručí  a vo  svete  Boha  a jeho  poslov  anjelov,  ktorým sa  má 
sústavne otvárať svojou dobrotou.
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Záver

Moderná  fyzika,  podobne  aj   interdisciplinárne  odvetvia 
biofyzika, biochémia, fyzikálna chémia a ďalšie popisujú procesy vnútra 
človeka,  ako  priemet  inteligentných  biofyzikálnych,  biochemických 
energií.  Celý  Kozmos  je  energia,  ako  postuluje  známa  Einsteinova 
rovnica E = m . c2   .  Napriek tomu, že to ľudstvo vie viac ako 100 
rokov, závery pre praktický život z toho nevyviedlo. 

Jeden z pohľadov na energiu je, že voda, vzduch, alebo aj chlieb 
či  ovocie sú určité energie nevyhnutné pre život  človeka.  Podobne v 
sociálnej rovine aj peniaze, alebo zlato, ktoré si dnes ľudia cenia viac 
ako čokoľvek iné, sú energie. Nedostatok týchto energií človek vníma 
ako chudobu, hlad, obmedzený tok vitálnych energií, núdzu.

Taktiež  vitálna  energia,  bioenergia  človeka,  ktorá  stojí  za 
fyzickým,  psychickým a sociálnym zdravím osobnosti  človeka,  môže 
byť  nedostatková,  alebo  disharmonická.  Takýto  nedostatok  a chaos 
v energii človeka nazývame chorobou, utrpením. 

Tieto  javy  popisuje  dnešná  matematická  metóda  „Teória 
chaosu“,  kde  zdanlivo  nepatrné  vibrácie  magnetickej  energie  srdca 
a mozgu  jedinca  sa  môžu  prejaviť  do desivých efektov civilizačných 
chorôb. Alebo koherentná vibrácia más ľudských pocitov a mentálnych 
vĺn môže viesť ku krachu klimatickej stability regiónov.

Predkladané  štúdie  ukazujú  príklady,  ako  pri  sčítavaní 
magnetickej  energie  biopolí  miliónov ľudí  v určitom časopriestore  sa 
dosahuje silnejšia elektromagnetická energia ako je pole Zeme,  ktoré 
dnes  geofyzici  evidujú.  Tieto  energie  sa  ľudstvo  musí  naučiť 
rozpoznávať, klasifikovať a pokiaľ možno preventívne eliminovať.

Len málo ľudí zaujíma utrpenie druhých. Keď aj sú svedkami 
rôznych  nešťastí  či  priamo,  alebo  prostredníctvom  médií,  zväčša  si 
uľahčene pomyslia – netýka sa to ani mňa, ani mojich blízkych. Peniaze 
a zlato však zaujímajú skoro všetkých. O tom hovorí pekný príbeh, keď 
istý Talian pozval Inda na návštevu do Milána a pri prechádzke mu Ind 
hovorí: „Je zaujímavé, že v takom prašnom ovzduší, hluku a jedovatých 
výfukov áut tu spieva svrček“. Talian prekvapene zareaguje, že to nie je 
možné, ale Ind rozhrnie trávu pri strome a ukáže mu ho. A povie:

„Je  to  o vyladení  sa.  Ľudia  nevnímajú  prírodu.  Majú  iné 
hodnoty.“  Zobral  drobnú  mincu, pustil  ju  na  zem a na  jemný  cingot 
mince sa hneď otočilo niekoľko ľudí.
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V predkladanej  štúdii  samozrejme  nie  je  najdôležitejšie 
materiálne  zlato,  ale  vyladený  „zlatý  energetický  stav  života“  plný 
pohody,  harmónie a šťastia.  Hlavnou témou je „energetický človek = 
duchovná duša“ a posolstvo o jestvovaní vedľajších dimenzií. Posolstvo 
o etickej mriežke Vesmíru. A potrebe nielen si to uvedomiť, ale skúsiť 
tieto  poznatky  využiť  pre  hľadanie  a nájdenie  svojho  vnútorného 
pokladu,  vyladenie  svojho  vlastného  hudobného  nástroja  do  zlatova. 
„Lebo tam, kde máte svoj poklad, tam máte aj srdce“, hovorí Biblia.

Mnohé príklady aj životná prax osvedčujú, že prežiarené, zlaté 
biopole dobra môže meniť veci, ľudí, vnútorné prostredie aj vonkajšie 
okolie.  Tieto  vnútorné  aj  vonkajšie  zmeny  sa  uskutočňujú  podľa 
pravidiel  Božích  zákonov,  z  ktorých  niektoré  sú  načrtnuté  v štúdii. 
Načrtáva dekódovanie  príčin diania  v človeku aj  vo svete  moderným 
pohľadom  teórie  strún,  alebo  starobylým  pohľadom  hudby  sfér, 
vzájomnou interakciou a rezonančným vylaďovaním dimenzií.
             Je dôležité si uvedomiť, že tieto dimenzie Makrokozmu sa  
odrážajú aj v mikrokozme, v samotnom človeku. Preto každý z nás musí 
byť  veľmi  opatrný  na  to,  čo  v ňom  rezonuje.  Vyladená,  dobrá 
rezonancia  je  charakterizovaná  mladistvým  nadšením,  radosťou, 
všestranným zdravím,  zlá rezonancia zas hluchou, slepou, ubližujúcou 
zlobou a chorobami, čo potvrdzuje dnešná psychosomatika. 

V našej  štúdii  sme  sa  detailnejšie  venovali  symbolom,  
astrologickej analýze archetypov a karmickým dôsledkom nesprávneho 
myslenia  a jednania  –  hlavne  v ich  disharmonickej  rezonancii.  Práve 
tieto nežiaduce vnútorné rezonancie sú nepriatelia človeka, symbolickí 
draci, šelmy zožierajúce nielen zdravie a harmóniu fyzického tela, ale 
oberajú človeka o energiu a psychiku o jej slobodu a radosť zo života. 

Negatívnej oblasti prvých troch dimenzií bol venovaný prvý diel 
a aj  keď  druhý  diel  ide  ďalej,  v nižších  telách  stále  môžu  vibrovať 
zákmity   frekvencií  zvieracích  inštinktov,  obáv,  strachov,  klamstiev, 
sebectva, dogmatického náboženstva, alebo utilitaristickej prírodovedy 
akumulovaných ako dôsledok z minulých životov. 

Osobné aj  hromadne  nezvládnuté  smerovanie  veľkých skupín 
ľudstva,  pri jeho  dnešnej  vnútornej  energetickej  vyspelosti,  spúšťajú 
rezonančné  efekty  rastu  makročervých  dier,  prenosu  informácií 
z nižších dimenzií, ktoré by už mali byť pre dnešné ľudstvo minulosťou. 
Je dôležité pre výchovné aj vzdelávacie ciele mladých ľudí pochopiť, že 
človek je predovšetkým energetická duchovná duša, ktorá má fyzické 
telo, nie naopak. 
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Človek  je multidimenzionálna bytosť a hmotný časopriestor je 
len  jedna  devätina  životných  podmienok,  v ktorých  sa  sústavne 
pohybuje.  Na  fyzickej  Zemi  žije  akoby  v oblasti  trenažéru,  v škole 
života, v ktorej sa „učí“ byť anjelskou bytosťou. Učí sa tak „vstupom“ 
duchovnej duše do fyzického tela a chodí do každej „triedy životných 
skúseností“,  až  kým  učebnú  látku  nezvládne.  Choroby,  zablokované 
energie  a rôzne  problémy  personality  sú  priemetom  nezrelosti  duše, 
nezvládnutých vlastností. 

Ukazovateľom  vzostupu  človeka  je  stále  viac  presvetlený, 
radostný, zmierlivo  šťastný  vnútorný  aj  vonkajší  život  človeka. 
Vlastnosti – cnosti – sa nám v tejto fyzickej dimenzii prejavujú cestou 
krásy,  miloty,  pohladenia,  prostredníctvom sĺz  radosti,  alebo  dojatia, 
rastúcej  vnútornej  radosti,  plnosti  energie...  Slzy urazenosti  a smútku 
ako symbol sebectva a egoizmu sú zakázané!!! 

Štúdia pojednáva o viacerých spôsoboch trénovania a premeny 
zdeformovaného biopola na harmonickú bytosť.

Je  dôležité  naučiť  sa  vnímať  Univerzum  a Prírodu  ako 
nesmierne inteligentnú, milujúcu a všemocnú Absolútnu Bytosť,  ktorá 
dala nášmu bytiu v Kozme určité pravidlá. Poznáme ich, lebo odzneli 
ako v Biblii, tak aj v iných posvätných textoch všetkých náboženstiev 
sveta. Tie isté pravidlá nám odkázali predkovia cez príslovia a ľudovú 
múdrosť.  Dôležité  je  poznať  hlavne  pravidlá  z vlastnej  náboženskej 
tradície. Pokiaľ ľudstvo tieto pravidlá bude ignorovať, je len otázkou 
času,  kedy  sa  samo  zničí.  V tejto  oblasti  má  prebehnúť  rozsiahly 
výskum a odlíšiť  povery,  fantázie  a fikcie  od  hodnotnej,  štatistikami 
a hlbokými poznatkami overenej pravdy duchovnej prírodnej vedy.

Z bežných  pravidiel  cestnej  premávky  každý  normálny 
a inteligentný  vodič  registruje  značky   a upozornenia  pozdĺž  cesty 
a prispôsobuje svoju jazdu autom počasiu, vlastnostiam auta, prostrediu 
a vozovke. Podobne to platí aj v „kozmickej premávke“, kde sú pravidlá 
zdanlivo neviditeľné. Týkajú sa fyzickej výživy  aj výživy jemných tiel 
a „jazdných“ pravidiel.  Bežný človek nebude jesť ani sklo, ani klince, 
a taktiež si nepripevní odtrhnutý gombík na telo klincom, všakže? Keď 
človek vie  dodržiavať fyzické  pravidlá,  musí  sa  naučiť  spoznávať aj 
pravidlá pocitového, mentálneho, duševného a duchovného tela.
      To že prírodoveda a väčšina ľudstva dnes zväčša ignoruje jemné 
pravidlá Univerza neznamená, že neplatia. Pán upozorňuje, že na jeho 
zákonoch sa nesmie stratiť ani bodka. Pre mnohých ľudí ešte stále platí 
zákon džungle: „Oko za oko, zub za zub, krv za krv“ a preto budú aj tak 
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súdení.  Biblia hovorí o mnohých zákonoch, ktoré je dôležité vedecky 
formulovať a previesť do oficiálnej duchovnej vedy a praktickej etiky.

Málo je tých, ktorí sa učia odpúšťať, aby aj im bolo odpustené - 
robia  všetko  pre  nejakú  odmenu.  Ešte  menej  je  tých,  ktorí  nielen 
odpúšťajú, ale chcú byť užitoční rôznymi druhmi služby – pracujú kvôli 
uznaniu,  spoločenskému  oceneniu.  Najmenej  je  tých,  ktorí 
predovšetkým   majú  radosť  z pomoci  a služby  druhým.  Títo  ľudia 
fungujú v réžii a produkcii Vesmíru v priamom prepojení a predkladaná 
štúdia rieši niekoľko ciest, ako cestu premeny neušľachtilého, ťažkého, 
oloveného biopola na ušľachtilé zlaté biopole zvládnuť.

Štúdia popisuje vyššie dimenzie a poddimenzie a tak poskytuje 
kresťanský  obraz  vonkajšieho  aj  vnútorného  energetického  systému, 
ktorý bol dosiaľ známy len z orientálneho popisu takzvaných čakier.

Jeden  z dôležitých  prínosov  predkladanej  štúdie  sú  poznatky 
vyplývajúce  z  poradia  dimenzií.  Napríklad,  že  úprimná,   pravdivá, 
zbožná veda má vyššiu „kozmickú váhu“ ako dogmatické a fanatické 
náboženstvo. Taktiež z hierarchie hodnôt danej poradím dimenzií vidíte, 
že oblasť dobra a pokoja, alebo liečiteľstva majú podobnú „kozmickú 
váhu“.  Taktiež môžeme dať do vzťahov dobrých umelcov, objaviteľov, 
alebo  duchovné  školy,  pritom  každá  z týchto  dimenzií  má  svoje 
opodstatnenie a dôležitú úlohu vo vývoji človeka aj ľudstva na výstupe 
po „Jákobovom rebríku“ pokroku ľudstva.  Jednotlivé schodíky tohto 
„Jákobovho rebríka“ sú výzvy pre každého človeka,  ich nezvládnutie 
zodpovedá tzv. psychosomatickým chorobám. 
            Prírodné vedy svojimi dôslednými experimentmi prichádzajú 
k faktom a výsledkom,  ktorým častokrát  rozumie  len čiastočne a plne 
ich  môže  vysvetliť  len  poctivá,  nepredpojatá,  spravodlivá,  láskavá, 
zbožná,  dobromyseľná  duchovná  veda,  ktorá  je  prístupná  každému 
pravdivému a láskavému človeku. Nepotrebuje k tomu diplomy alebo 
schvaľovacie  procesy,  podobne  ako  Matka  Tereza  nepotrebovala  pre 
uskutočňovanie pravého kresťanského milosrdenstva.

Prvý  pohľad,  ako  začať  zvažovať,  ktorý  duchovný  smer   je 
pravdivý,  sú  historické  fakty,  overená  prax.   Napríklad  nenávisť 
fašistických a komunistických, ateistických mašinérií proti duchovným 
školám 20.storočia,  ktoré  taktiež  zažili  prenasledovanie,  pálenie  kníh 
a ich predstavitelia hynuli v koncentračných táboroch. 

Pán miluje rôznorodosť a radostná, dobrotivá, ústretová, láskavá 
rôznorodosť rôznych duchovných smerov je cesta k odkrývaniu Pravdy. 
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Opäť aj na tejto úrovni vidíme boj temných, diabolských bytostí 
proti svetlu Pána a Ducha Svätého a Jeho učeniu a niektorí náboženskí 
funkcionári sa zdajú byť na strane temnoty. Prečo? Pretože Boh je láska 
a tolerancia voči rôznosti. Pretože láska a porozumenie je nad osobnú 
vyvýšenosť,  dogmu,  predpisy,  tradície a mimo egoizmus,  doktrínu,  či 
stuchnuté, neživé tradície. 

Túžba  po  moci,  pýcha  na  vlastnú,  tzv.  tradičnú,  dogmatickú 
„pravdu“ a formy, alebo historická zloba rozdeľujú. Samotný Pán Ježiš 
Kristus hovorí, že dobrý je len Boh a žiadny človek sa nemá vyvyšovať 
nad ostatných ľudí.

História ukazuje, že fašisti Talianska, Nemecka, Japonska... sa 
vedeli spájať. Aj komunisti bývalej RVHP, Talianska, Číny aj Ameriky 
sa vedeli a vedia spájať. Prečo sa však jednotlivé náboženstvá a cirkvi, 
ako  predstavitelia  Božieho  Dobra,  priateľstva  a lásky,  stále  viac 
rozdeľujú, rozdrobujú a šíria ohováranie, fanatizmus, prieky a nenávisť?

Veľkí pápeži minulého storočia Ján XXIII., Pavol VI., Ján Pavol 
II.,  Benedikt  XVI.,  aj  dnešný  pápež  František,  začali  realizovať 
harmonizujúce,  ústretové  prvé  kroky   zjednocovania  náboženských 
smerov, ktoré inak „dole medzi ľuďmi“ veľmi rýchlo rozpustí napríklad 
priateľský futbalový zápas, alebo iné druhy športu, či skauting.  

Mnohé  kroky  sa  môžu  a musia  urobiť  podporou  štátnej 
legislatívy pre zjednocujúce mládežnícke, skautské aktivity opierajúce 
sa  o rovesnícke  priateľstvo  postavené  na  športe,   porozumení 
a regionálnu,  či   medzinárodnú  spoluprácu  detí  a mladých  ľudí. 
Urgentne je potrebné vyriešiť  legislatívu pre budúcnosť mladých.  Už 
dnes je neskoro, lebo nenávisť a závisť je infekčná a stále rastie!!!

Pre rôzne cirkvi odporúčame začať rozvíjať ústretovosť na báze 
štúdia a výskumu v oblasti duchovnej vedy, ktorá je nad náboženstvami. 
Podobne  ako  pero,  papier  alebo  počítač,  aj  duchovná  veda  slúži 
každému podľa jeho zamerania -  na báze otvorenosti  a  službe Božej 
Pravde  a Jeho  prejavu  v Láske,  Múdrosti  a   Tvorivom  dobre. 
Reinkarnácia  – osobná  zodpovednosť pred  Bohom,  patrí  ku  takýmto 
duchovedným   pilierom  Božích  Zákonov.  „Hľadajte  Nebeské 
kráľovstvo a Jeho Spravodlivosť a všetko ostatné vám bude pridané.“ 

Rozsiahle  diela  majstrov  duchovnej  vedy  Emanuela 
Swedenborga, Petra Danova, Michaela O. Aivanhova, Rudolfa Steinera, 
Oskara  Ernsta  Bernhardta,  Edgara  Cayceho,  Adelmy  von  Vay   a 
mnohých iných jasnozrivých filozofov a mystikov prispeli k hlbšiemu 
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poznaniu  ako  biblických  textov,  tak  aj  duchovných  poznatkov  a ich 
aplikovanie pre moderné ľudstvo, hlavne pre mladých ľudí. 

Duch Pravdy hovoril a hovorí k ľuďom, ktorí ho chcú počúvať. 
Tradícia má svoju hodnotu, ale spektrum poznatkov a hĺbka pravdivosti 
rastie  spolu  s novodobými  poznatkami  ľudstva  a novými,  aktuálnymi 
výzvami,  ktoré  je  treba  riešiť  popri  starých  aj  novými  cestami.  Tu 
a teraz je treba sa otvárať dialógu inšpiráciou a poznaniu intuíciou.

Pokiaľ chce kresťanstvo obnoviť svoju pôvodnú, silnú pozíciu 
v Európe, alebo v Amerike, cirkevné inštitúcie by mali začať  budovať 
také  kresťanské  myslenie,  ktoré  je   otvorené   poznatkom duchovnej 
vedy.  Dôležitým  historicko  ekonomickým,  kultúrnym  a  politickým 
javom duchovnej vedy je uplatnenie časovej predikcie pomocou Zákona 
periodicity dejín, v štúdii sú načrtnuté elementárne základy. 

V roku 2060 čaká  ľudstvo  „malý“  72  ročný príchod obdobia 
prísneho archanjela Orifiela. Niekde to môže byť o pár rokov skôr, inde 
o pár  rokov  neskôr,  podľa  karmických  dispozícií  národov.  Takže 
ľudstvo čaká veľmi tvrdé obdobie, príznaky už vidíme na vracajúcich sa 
infekčných  chorobách  obyvateľstva,  vzrastajúcej  kriminalite, 
migračnom  chaose  vo  svete,  na  ekologických   a  klimatických 
príznakoch napríklad povodniach, hurikánoch, zosuvoch pôdy... 

Už nie je veľa času, pretože stratou duchovných hodnôt dnešný 
svet  temer  stratil  dôvod  „normálnej“,  kultúrnej  existencie  a hrozí 
„havarijný“ režim. Veľká časť populácie sveta upadá kultúrne späť do 
živočíšneho primitivizmu. Pokiaľ nefunguje poučiteľnosť poznaním, 
nastupuje  výchova  utrpením. Také  sú  pravidlá  „kozmickej  hry“ 
osobného pokroku človeka aj celého ľudstva. 

Vzrastajúca medzináboženská a národná nenávisť,  fanatizmus, 
dogmatizmus  a technická  vojenská  vyspelosť  môžu  už  v blízkej 
budúcnosti  viesť  k nezmyselnému  „náhodnému“  totálnemu  zničeniu 
civilizovaného  života  na  Zemi.  Katastrofy  na  úrovni  počasia 
prostredníctvom  rezonancie  makročervých  dier  popísané 
v predkladaných štúdiách ukazujú na hrozbu tejto samo deštrukcie práve 
z dôvodu porušovania základných ľudských aj duchovných zákonov.

Je  dôležité  vidieť  za  všetkými  „schodíkmi“  dimenzií 
a poddimenzií  milióny  a miliardy  anjelských  a archanjelských 
hierarchií,  paralelné  svety,  ktoré  tvoria  obraz  hierarchie  „Nebeskej 
Slávy“. Každá jedna z poddimenzií, vesmírna „hudobná struna“, je svet 
sám  o sebe  so  zdanlivo  nekonečnými  možnosťami,  prírodnými, 
nepozemskými krásami, ale aj vzájomnými prienikmi medzi sebou. 

341

341



Tieto  hierarchie  majú  prísnu  súslednosť  a presne  stanovené 
pravidlá,  ktoré  človek  môže  poznávať  tisícročia  a nikdy  nebude 
na konci. Celý Vesmír intenzívne pulzuje životom a vyššie  dimenzie sú 
úzko prepojené na nižšie dimenzie, aj na život na planéte Zem. Súčasne 
sú tu aj neviditeľné interaktívne prepojenia na vyššie, Nebeské Svety, 
pretože čím vyššie sa človek dostáva, tým je väčšia vzájomná pomoc, 
ústretovosť, obeť a srdečnosť a samozrejme znalosť Božích pravidiel. 

Z Pánovej  modlitby „Otče náš“ vieme,  že  tieto vyššie  stupne 
potrebujeme zniesť dole pre budovanie „Nebeského Kráľovstva“. Každý 
človek  podľa  osobného  výberu,  si  môže  vybrať  z rôznych  úrovní 
„drahokamy“  cností,  poklad najvzácnejší,  na ktorom by mal  už teraz 
začať  pracovať.  Mnohí  významní  vedci,  politici,  filozofovia,  alebo 
náboženskí  vodcovia,  popri  svojej  hlavnej  náplni   pestujú  umenie  – 
maľovanie,  písanie  básní,  aktívne  hranie  alebo  počúvanie  hudby... 
A pre radosť  a novosť v živote by to mal skúsiť každý človek. 

Dnes je moderné pravidlo, že účel svätí prostriedky. Prostriedky 
majú  byť  posvätené  svedomím,  zodpovednosťou  a uplatňovaním 
zákonov Univerza. Aj keď svetský človek nerád počuje termín  Božia 
vôľa, všade panuje Boží zákon  a z pravidiel dopravy vidíme, že to tak 
musí  byť,  aby  nezavládol  chaos.  Aby  človek  neublížil  sebe,  svojej 
rodine,  potomkom,  a aby spoločnosť mohla  profitovať,  je na každom 
človeku, aby si uvedomil, že zákony Harmónie sa nesmú porušovať a 
čas  súri.  Ohraničené  prírodovedecké  poznanie  orientované  na  zisk  a 
egoisticky karieristické,  politické alebo militantné presadzovanie moci 
niekoľkých krajín a pseudo dogiem vyústilo do nedávnej ekonomickej 
krízy a v súčasnosti do vysťahovaleckej krízy. 

Vidíme  v praxi  diania  sveta,  že  majetky  a peniaze  získané 
skrivodlivo  a na  nešťastí  druhých  vedú  k degenerácii  potomstva 
„boháčov“. Takto sa k peniazom a majetku dostávajú ľudia, ktorí svojim 
morálnym životom a správaním sa šíria okolo seba etickú degeneráciu 
a ničia základné ľudské hodnoty. Zlato, peniaze a moc priťahuje rôzne 
charakterovo  pokrivené  osoby,  ktoré  súhlasia  so  všetkým,  čo  velí 
amorálny držiteľ „peňaženky“.  Kto má odvahu vzoprieť sa  temnote, 
vyhrážaniu, zbraniam, drogám..., moci mocných? 

Zdôrazňujem  a  pripomínam,  že  podľa  Božieho  Zákona 
historickej, patronátnej archanjelskej periodicity za pár desiatok rokov, 
cca za 35 – 50 rokov, okolo roku 2060, ľudstvo čaká tvrdá, očistná etapa 
saturnovského  archanjela  Orifiela,  ktorý  tieto  „preddavky“  začne 
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účtovať.  Ba  účtovanie  už  začalo.  Vysoká  chorobnosť,  návrat 
hromadných  infekčných  epidémií  ľudstva,  panovanie  krutej  autority, 
sústredenie  a tvrdé  vynucovanie  moci, úradnícke  vlády  so  silným 
strážnym  aparátom  a tajnou  políciou,  ktorá  nemilosrdne  rozhodne 
o živote  a smrti.  Náznaky  hladu  a  boja  o  potravu   pri  napadnutí 
škodcami, voči ktorým sa ľudstvo nebude môcť brániť sú zreteľné. 

V jednej  z prvých  kapitol  tejto  knihy  sme  sa  zapodievali 
nepríjemnou,  dlhodobou  vytrvalosťou  saturnských  aspektov  osudovej 
„výchovy“  karmou  a to  osôb  aj  národov.  Ľudia,  ktorí  sa z týchto 
informácií  smejú, znevažujú Pravdu Kozmu, budú musieť zaplatiť do 
posledného centa v oblasti, ktoré teraz zľahčujú. Choroby štítnej žľazy, 
srdca a priedušiek, ale aj nervov majú stále stúpajúci trend. To je karma. 

Okolo  roku  2420  ľudstvo  čakajú  ešte  horšie  časy.  V tomto 
marsovskom  období  môže  prísť,  podobne  ako  v dávnej  histórii, 
k ničivým vojnám, vzburám, revolúciám, celosvetovým epidémiám, aké 
ľudstvo  zaznamenalo  v 14.  storočí  (čierny  mor)  a na  začiatku 
20.storočia  (španielska  chrípka),  kde  vymrela  tretina  ľudstva, 
vyskytovalo sa rozsiahle  prenasledovanie, vojenské režimy... 

Duchovná veda je plnohodnotný nástroj na prevenciu, alebo aj 
pre všestranné budovanie ľudskej prosperity pre osoby aj komunity. Pri 
tomto  urgentnom čase  sa  odporúča  nastoliť  medzinárodné  výskumné 
teamy a urýchlene zahájiť štatistické analýzy, vedecké a experimentálne 
skupiny  pre  overenie  a zapracovanie  dôležitých  pravidiel  duchovnej 
vedy do legislatívy a priemet do občianskeho života.

Biblia hovorí „Boh nenechá zo seba robiť posmech“. Utrpenie 
je  dobrá,  silná,  účinná  „škola“  a naša  planéta  umožňuje  zlým, 
diabolským,  ľudským,  manipulačným  bytostiam,   ktorým  sa  mnohí 
v tomto  živote  otvorili,  plné  dispozície  prejavov  chorôb,  problémov, 
utrpenia... Lieky nebudú účinkovať, rady lekárov pomôžu len nakrátko. 
Nemyslite si, že to Boh trestá. Trestá sa človek sám za utrpenie, ktoré 
spôsobuje teraz druhým on sám a za svoju mlčanlivú ignoranciu.

Pozemská karma, alebo osud, má svoje „výchovné“ metódy. K 
„mučiacim“ nástrojom ignorantov vo fyzickej dimenzii Zem pristupujú 
negatívne  vibrácie  nízkych  dimenzií,  planét  a  znamení,  z ktorých  sa 
dnes ešte mnohí vysmievajú. 

Keďže som sa desaťročia  venoval  praktickej  astrológii,   zistil 
som,  že  je  pravdivo  spoľahlivá.  A  tak  vám,  krutí,  amorálni, tvrdí 
a mocichtiví,  nespravodliví,  neveriaci   ukazujem malú  vzorku:  Mars 
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prejavujúci  sa  slepotou  a hluchotou,  poruchami  mozgu  a nervov, 
zápalmi,  nehojacimi  sa  vredmi,  zlými  operáciami, popáleninami, 
haváriami  a požiarmi,  Merkúr  so  stratou  súdnosti,  ohováraním, 
malichernosti,  zvadami,  alergiami  a pľúcnymi  chorobami,  Venuša 
s trápnou  seba  prezentáciou,  extrémami  a  pohlavnými  chorobami, 
módnymi  nepoužiteľnými  extravaganciami  a jedovatou  kozmetikou, 
Mesiac  so  sústavnými  tráviacimi  problémami,  námesačníctvom, 
neplodnosťou, depresiami, Jupiter s hepatitídami, krádežami, korupciou, 
lžou,  nespravodlivosťou  a utlačovaním,  Saturn  s izolovanosťou, 
obavami,  šikanou,  bossingom,  bolesťami  kĺbov,  zlomeninami  kostí, 
reumou a poruchami pokožky,  Urán s nervovou  labilitou, problémami 
endokrinných žliaz, depresiami, šialenstvom, úrazmi a pádmi... 

Celú  túto  „zmäť  osobných  problémov“  vynásobte  12 
znameniami, ktoré súvisia s 12 časťami tela a ich zložitým prepojením 
na nervy, zuby, črevá, endokrinný systém, zrkadliace zóny...

Platí  sa za  najmenšie  porušenie  Božích zákonov.  Neviditeľná 
evidencia všetkého je veľmi presná a podrobná ako v kozmickej pamäti, 
tak  aj  na  „záznamníku“  vášho  srdca.  Nič  nemožno  skryť  alebo 
kamuflovať. Ľudí  mýli,  že  sa  zdanlivo  zločin  „nezaplatí“  hneď. 
Deformácia  a vibrácia  biopola  človeka  však reaguje  okamžite pri 
myšlienke, pocite, priestupku,... len to spočiatku nie je hneď viditeľné 
na fyzickej  úrovni.  Svedomie,  vnútorný Boží  Hlas, okamžite reaguje. 
Úroda  musí  „dozrieť“  v Kozmom  stanovených  časových  termínoch 
a priebežných  „testoch“,  či  sú  udalosti  „vyprovokované  -  náhodné“, 
alebo „zlo / dobro cielene úmyselné“. 

Niektoré  budúce,  karmické,  „účtované problémy“  prichádzajú 
zvonku, ale väčšinou sú to práve problémy zvnútra,  ktoré sú adresne 
trpké, ničivé a nepríjemne vytrvalé. Z toho vnútra, z ktorého sa dnes títo 
ľudia vysmievajú,   ktorí  ešte v tejto inkarnácii  dočasne ťažia z dobra 
svojich minulých životov. 

Pri zneužívaní  moci  a pokrútených  paragrafoch  sa  zdá  byť 
svetská spravodlivosť nefunkčná, avšak Božia Spravodlivosť je presná 
a padá  šitá  na  mieru  akurátne  podľa  skutkov  každého  človeka 
kdekoľvek a v najneočakávanejší čas.

V náčrte  kozmológie,  ktorý  nám zanechali  mudrci  Biblie  a z 
posvätných textov všetkých národov,  práve v tomto  období relatívnej 
stability a blahobytu sa rodia zárodky budúcnosti. História ukazuje, že 
dávne  prosperujúce  národy  strednej  Ázie,  južnej  Ameriky,  alebo  aj 

344

344



starovekej Európy padli. Po mnohých zostali len črepy keramiky a po 
iných ani to nie. To hrozí aj dnešnej neznášanlivej, agresívnej, jedovatej, 
arogantnej civilizácii.

Nevedomosť  zákonov  Vesmíru  neospravedlňuje,  pretože 
informáciu v tej či inej podobe dostal každý. V hre je veľa. Pravidlá sú 
známe a tresty primerané. Hlavne pre tých, ktorí nevedia využiť ani svoj 
základný  talent  –  dar  „fyzického“  života  v materiálnom  tele.  Kedy 
chceme  začať  tvoriť  vlastnú  dobrú  osobnosť,  celospoločensky 
perspektívnu budúcnosť opierajúcu sa o dobrotu srdca,  spravodlivosť, 
pravdu,  základné spirituálne poznanie? Sme poučiteľní? Ten kto bude 
trpieť, budú nielen vaši potomkovia, ale aj vy sami v „koktaile“, ktorý si 
teraz, v tomto svojom živote osudovo namiešavate.

Bohatstvo osôb a krajín, ktorým sa darí, sa odporúča prerozdeliť 
pre  svojich  chudobných,  alebo  aj  na  chudobnejšie  krajiny  Európy, 
Afriky, Ázie... Aj im treba pomôcť  vybudovať hojnosť a blahobyt v ich 
vlastnom prostredí  podporovaním ich vlastnej  cesty.  Keď s pomocou 
Božou  zavládne  na  Zemi  spravodlivosť,  a rovnaká  príležitosť  pre 
všetkých, možno sa priblíži aj šanca na celosvetový mier bez utečencov, 
kriminality a zločinov. 

Možno ďalšie generácie nebudú potrebovať karmickú výchovu 
utrpením,  nešťastím,  chorobami,  katastrofami,  pretože  pre  ich 
rozhodovanie  budú  dôležité  poznatky  duchovnej  vedy opierajúcej  sa 
o pravú morálku a Božie milosrdenstvo. 

V štúdii  je  zdôrazňovaná  potreba  viac  podporovať  skautské 
hnutie,  ktoré  vie  spájať  všetky národy a národnosti  a  je  nad  rasové, 
náboženské,  triedne  rozdiely  a  tak  môže  napomáhať   zjednocovacím 
programom, ktorým dnes v ceste stoja predsudky,  „tradície“, sebectvo 
a neúprimnosť starších generácií. 

345

345



Životopis barónky Adelmy von Vay

Vzhľadom na dôležitosť úlohy Adelmy Vayovej pri tvorbe tejto 
knihy uvádzame jej životopis aj v tomto druhom diele. 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  prostriedkami 
alternatívnej  medicíny  a komunikáciou  s  „duchmi“.  Ona  však  práve 
vďaka  svojej  živej  komunikácii  s „druhou  stranou“  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 hlavy ju otvorili, najprv len 
z trpkého žartu, a za podpory manžela, k tejto komunikácii.  Stále viac 
a predovšetkým pre pomoc blížnym, si osvojila duchovné písanie, 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 
automatické písanie môže robiť len niekoľko „vyvolených“, s vysokým 
morálnym kreditom a silnou anjelskou ochranou na „druhej strane“. Pre 
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bežného človeka je tento spôsob komunikácie hazardovanie so svojim 
psychickým a fyzickým zdravím.

Cirkev  niekedy  nechce  vidieť,  že  Kristus  aj  mnohí  svätí 
pomáhajú z „druhej strany“ ako duchovia, že človek je hlavne duchovná 
bytosť  a Nový Zákon priamo vyzýva, aby  ľudstvo s duchmi / anjelmi 
začalo  komunikovať,  keď nemá  stratiť  spätnú  väzbu.  Či  zvestovanie 
archanjelom Gabrielom nebolo  duchovného  pôvodu?  Či  nie  je  anjel 
strážny duch, alebo Duch Pravdy zostupujúci po vzkriesení Pána  duch? 
Na čo tak asi slúžili a slúžia sny a vízie, ktorých je Biblia plná? Ako 
vôbec ísť dopredu, keď nemáte sústavnú spätnú väzbu od svojho anjela 
strážneho, 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, osobné skúsenosti, ale aj všeobecné zákonitosti. 

Ona  sama  je  výborným  príkladom  karmických  pravidiel 
inkarnácie duše do tela.  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,  ale  aj  vysokú  opatrnosť  a nedôverčivosť  voči  každej 
informácii. 

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    (Slovenské  Konjice).  Tu  nemocnica 
slúžila  hlavne  vojnovým  veteránom. V r.1908  barón  Vay  nechal  na 
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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 
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 (pápeža Jána XXIII, 1881 – 
1963), ekumenistu Narendra Nath Datta (Vivekananda, 1863 – 1902)... 
Pre utvrdenie viery a zdôraznenie skromnosti, pokánia a bdelosti pred 
zlom 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 (1861- 1925), Peter 
Danov (1864 – 1944), Oskar Ernst Bernhardt (1875 – 1941), ale aj takí 
materialistickí „pokušitelia“ ako Karol  Marx (1818 – 1883), Vladimír I. 
Uljanov (Lenin 1870 – 1924), či hromadný vrah Adolf Hitler (1889 – 
1945) ...  prispievajúci k testovaniu na križovatke ľudstva. 

Taktiež všestranné analýzy získané z holistických čítaní Edgara 
Cayce (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 týchto  štúdiách,  zostal  nepovšimnutý 
a odhodený do ríše bájí a legiend.

Ľudstvo  prichádza  k  osudovej  križovatke,  keď  si  má  zvoliť 
cestu  Božieho  Svetla,   Viery  a Poznania  na  báze  priateľstva  a 
spolupráce, alebo tmy nihilizmu, egoizmu, materializmu, ateizmu, moci 
chtivosti  a  pažravosti  jednotlivcov.  Zlepšovanie  hygienických 
a životných podmienok spolu so stresmi ega pohlcuje ľudí do matérie, 
a knihy  a úvahy  Adelmy  von  Vay  svojou  čitateľnosťou,  príbehmi, 
osudovými zápletkami, drobnými aj veľkolepými poznatkami vyčleňujú 
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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, 
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,  plnšieho  vnímania  sveta  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 ešte nebol 
patrične ocenený. 
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English Abstract

Multidimensional solar system, seven dimensions, mind quality, 
biofield of man, use of archetype, symbols, christian chakra 
system, transmutation of metals, transmutation of biofield, 
spiritual science, scouting, SkAutRing, past lives, reincarnation, 
genesis of diseases, mind training, wisdom, understanding of 
religions, string theory, chaos theory.

           This work is a second volume of the book „Why the 
weather has gone crazy“. Both books give new revolutionary view 
to span science, religion and culture and introduce a scientific 
explanation of some odd world events. The study continues in the 
description of the multidimensional Universe based on the report 
of Baroness Adelma von Vay (1840-1925). The study gives a few 
historical social examples of how the resonance effect works and 
gives physical and mathematical reasons for these catastrophic 
weather effects. It relates to the string theory in theoretical physics 
and the chaos theory in mathematics. Small changes in magnetic 
field of hearts of many people give enormous changes to e.g. 
weather disasters according a tuning in a resonant vibration of the 
adequate dimension. A macro wormhole intervenes a penetration 
of information field to produce a specific reaction of weather 
effect or a specific kind of a disaster.

Seven dimensions and sub dimensions are related to an 
inner energetic system of a man, too. A micro wormhole enables 
penetration of similar information field to transmit a specific 
trouble or disease. 

The dimension description gives much more detailed 
accurate information than the Indian chakra system.
In the book there is description of  many ways how the biofield of 
man can be transformed from usual, messy state to a radiant, 
golden state. A rising biofield is called skAuting (Au from 
twilight, Aurora, Éos ).
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 Historical examples show that the basic additive is 
required for transmutation of silver, lead, iron into gold  as the 
most determining factor. The additive is a strong, cleaned, 
spiritual biofield. The beamy, golden state of biofield can 
transform things, events and environment, too.

From layout of dimensions we can classify many 
psychological and social conclusions. The study emphasizes an 
important task of spiritual science, which ought to be included 
into each religion to help their mutual understanding. The Law of 
reincarnation and periodic phenomena in history are important 
parts of the spiritual science.  These give a possibility to prevent 
and predict disasters waiting to happen to   in years  2060 and 
2420.
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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 
zodpovednosť a sloboda vôle postaviť sa zlu a žiť len pre dobro. Anjeli 
– doslova poslovia – vedia robiť len dobro a nech človek robí čokoľvek, 
anjel   mu  vždy  v dobrých  snaženiach  môže   poradiť.  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.
Archanjeli sú logoické a Svätodušné bytosti,  ktoré pomáhajú utvárať 
a spravovať  vesmíry  a sami  sa  do  nich  projektujú.  Poznáme  dvanásť 
základných  Archanjelských  Chórov,  každý  z nich  sa  skladá 
z obrovského počtu Bytostí rovnakého typu a je zameraný na určitú časť 
tvorivých  úkonov.  Tieto  Chóry  sú  známe  vo  všetkých  typoch 
náboženstiev pod rôznymi menami. Úzko spolupracujú s Anjelmi. 
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... 
Boh,  Otec,  Absolútne  Bytie je  mimo  predstavu  a pochopenie 
akejkoľvek stvorenej bytosti, materiálnej aj duchovnej. Jeho podstatou 
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je  Život,  Svetlo,  Láska,  Múdrosť,  Všemohúcnosť,  Všadeprítomnosť 
a Vôľa k radosti z tvorenia. Boh sa prejavuje ako Logos a Duch Svätý.
Božské zákony – Vesmíry a jeho Božský Plán sú postavené na Božích 
zákonoch,  ktorých  poznaním  a vyladením  sa  na  ne  človek  postupne 
rastie vo svojom vývoji. Patrí sem napríklad Zákon Príčiny a Následku, 
Zákon Rastu, Zákon Lásky...
Božský  Plán je  dokonalý,  kompletný  a komplexný  plán  Stvorenia. 
Zmyslom ľudského života je vyladiť  sa na tento najmúdrejší  Božský 
Plán. „Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, 
rozhadzuje“, hovorí Pán v Novom Zákone (Lk 11,23).
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 
náboženský, umelecký charakter, vždy individuálny. 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 
a otvárajú sa mu záhady bytia a  Univerza.  Nevyhnutné vlastnosti cesty 
sú pokora, skromnosť, úcta, odvaha, sebadôvera, zbožnosť, vďačnosť...
Červia  diera –  informačne  -  energetický  kanál  možného  prepojenia 
medzi  rôznymi  dimenziami.  V predkladanej  knihe  sú  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) energetickými vibráciami tvrdých, neľudských 
zásahov  do  harmonického  vývoja  ľudstva  a tým  aj  do  lokálneho 
Vesmíru prepojeným hromadným myslením a cítením niekoľko stoviek 
až tisíc osôb zúčastňujúcich sa svojim biopolom 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 
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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.  Jednotlivé 
„telá“  sa  navzájom  prenikajú  a pôsobia  prostredníctvom  éterických, 
energetických medzičlánkov. 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.
Duch Svätý – je prejav všemohúceho Boha neosobnou formou, ktorá 
umožňuje  stvorenie  a udržiavanie  Vesmírov.  Ľudia  ho  vnímajú  ako 
univerzálnu Múdrosť a liečivú silu. 
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). 
Duchovné centrum človeka – Sídlom Duchovnej Duše, celej osobnosti 
človeka,  je  srdcové centrum predovšetkým na psychickej  a noetickej 
úrovni. Je to vnútorná svätyňa, v ktorej sa človek môže po všestrannej 
očiste a zrieknutí sa akéhokoľvek egoizmu stretnúť s Bohom. 
Ego a Egoizmus – Ego, Nadja,  je podstata duchovnej Duše, vedomej si 
seba  samej,  vlastnej  podstaty  človeka,  prejavujúcej  sa  zdravým 
rozumom, súcitom a láskavým postojom. Egoizmus, alebo sebectvo, je 
nižšie vedomie a podvedomie človeka, ktoré je zdrojom chaosu nielen 
u človeka, ale aj národa a sveta.
Elementál –  myšlienkovo  citový,  alebo  citovo  myšlienkový 
neviditeľný,  energetický  útvar  vypestovaný  sústavným  žiadostivým 
úsilím človeka, alebo skupiny ľudí z éterickej energie. Pre neurológov 
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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  podvedomia.  Elementály  vidia  malé  deti  cca  do  4  rokov 
a zvieratá,  ktoré  sú zväčša jasnovidné.  Ľudia  sú priťahovaní  na báze 
spoločných elementálov s rovnakými vibráciami biopola, čo je jedným 
z prejavov Zákona Príťažlivosti.
Éter spočíva  vo  vesmírnom  pôsobení,  alebo  v  individualizovanom 
tvare.  Je to určitý druh nehmotnej  prasubstancie na úrovni  silového, 
energetického pôsobenia,  z ktorej  vzniklo všetko hmotné.   Prestupuje 
fyzické  telá  rastlín,  zvierat,  ľudí  a umožňuje  tak ich životné prejavy. 
Individualizovaný éter  má  úlohu akéhosi  architekta.  Má štyri  formy. 
Nový Zákon sa o ňom zmieňuje v podobenstve oleja desiatich múdrych 
a ľahkomyseľných, čakajúcich družičkách (Mt 25,1-12). 
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  funkčnosť  rôznych  častí  autonómneho 
(vegetatívneho)  nervového  systému  a umožňuje  zviditeľniť  zníženie 
adaptačných  schopností  energetických  a metabolických  funkcií 
systémov a orgánov tela, hlavne stresov.
Ježiš Kristus – je jednorodený syn Boha (Jn 3,16), čistý Lúč vteleného 
Logosa.  Priniesol  vesmírne,  nadčasové  učenie  zapísané  v Novom 
Zákone.
Karma – čokoľvek človek zaseje, to aj zožne na všetkých úrovniach 
bytia človeka – mysľou, pocitmi, činmi. Nie je to len energetický dlh za 
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terajší  život,  ale  „žneme“  aj  za  predošlé  životy,  prípadne  za  svojich 
predkov, či spoločenstiev. Za dobro dostáva človek dobré, za zlo zlé. To 
je Zákon Príčiny a Následku. Platí sa do „posledného centa“, vždy len 
za vlastné nedostatky,  podľa dokonalého zákona Pána.  Pokiaľ človek 
chce, aby mu bolo odpustené, musí aj on odpúšťať.
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 dospelých...  poddimenzia 2.4.
Kozmos –  hmotné  a  energetické  prejavy  materiálneho   vesmíru 
zahŕňajúce slnká, planéty, galaxie, hviezdokopy, pulzary, kométy, rôzne 
hmloviny  viditeľné  zrakom,  alebo  inými  fyzikálnymi  metódami 
(rádiové,  ultrafialové,  infračervené  pozorovania…)  pozorovateľné 
kozmické útvary priamou, či nepriamou metódou.
Kožné problémy – poddimenzia 2.3.
Kŕče –  opakované,  chronické.  Ťažko  stanoviteľná  diagnostika. 
Poddimenzia 2.5.
Logos,  Kristus  Logos –  je  Absolútne  Bytie  prejavené  ako 
Supervedomie  seba  samého.  „Logos  je  pravé  svetlo,  ktoré  osvecuje 
každého človeka prichádzajúceho na svet.“ (Jn 1,9)
Materiálny  svet,  darvinistické  telo –  najnižšia  vibrácia  vesmírnej 
Mysle vytvárajúca trojrozmerné materiálne telo a hmotný svet.
Mikročervia  diera –  informačne  –  energetický  kanál  prepájajúci 
vnútorné  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  k  vážnym  zdravotným,  či  psychickým problémom.  Zdravotné 
problémy  vznikajú  práve  nevedomým a  neharmonickým používaním 
mysle, cítenia, vôle mimo Zákony Univerza.
Mentálne  choroby,  neurózy.  Pomätenosť  mysle  bez  príčiny 
 dlhodobého charakteru – poddimenzia 3.6.
Milosť  Božia  –  Pre  mnohých  „moderných“  ľudí,  hlavne  mladých 
a zdravých, sa zdá byť tento termín staromódny. Pre múdreho, alebo pre 

356

356



veriaceho  človeka,  je  to  však  termín  životne  existenčný.   V živote 
človeka  aj  ľudstva  všetko  podlieha  Božím  Zákonom  a teda  Jeho 
Milosrdenstvu. Fyzické zákony sú nepatrný zlomok prejavu Univerza. 
Pre  priblíženie:  najmúdrejší  autoritatívny  človek,  akého  poznáte, 
stvorený na obraz Boží,  má  charakter,  múdrosť,  citlivé porozumenie, 
moc a s tým častokrát spájanú všestrannú hojnosť. Boh Otec má všetky 
tieto  nám  pochopiteľné  atribúty  a milióny  miliónov  ďalších 
superlatívov,  pretože  je  Pán  Pánov  a Kráľ  Kráľov,  Pán  všetkých 
Archanjelských  bytostí,  Nebeských  „vojsk“  aj  pozemských  javov... 
Všetko  je  v Ňom  a nič  nie  je  mimo  Neho.  Súčasne  je  to  však  aj 
starostlivý,  spravodlivý a milosrdný Otec a všetko dianie okolo človeka 
i  v  človeku  je  mimoriadne  presne  zvažované  jeho  služobníkmi 
archanjelmi,  pre  ktorých  naše  najvýkonnejšie  computery  s tisíckami 
procesorov  sú  detskými  hračkami.  Pri  prosbe,  modlitbe  o zásah 
Prozreteľnosti  sa  zvažuje  celá  vaša  mnoho  životná  minulosť,  vaše 
najjemnejšie  myšlienky,  city,  pohnútky...,  vaše  úsilie  o lepší  život, 
zbožnosť, odriekanie, pomoc, služba druhým, úprimnosť, spravodlivosť, 
pravdivosť.. Napriek totálnej nehodnosti sa má každý človek  neustále 
modliť  k Otcovi,  Synovi,  Duchu Svätému – k Láske a Milosrdenstvu 
Univerza -  a vytvoriť si k Nemu čo najsilnejší citový vzťah. Ideálna pre 
prosbu o vypočutie je zžitá rodina, alebo modlitbové spoločenstvo, ktoré 
sa môže, ale nemusí schádzať, ale každý jeho člen na sebe pravidelne 
pracuje. 
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 
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.
Noetický  svet  a telo –  päťdimenzionálny  svet  myšlienok  a domov 
noetického  tela.  Vykazuje  sedem  úrovní  a každá  z nich  sedem 
podúrovní.
Očné choroby chronické – poddimenzia 1.3.
Ochrnutie – poddimenzia 2.7.
Osamelosť – poddimenzia 1.3.
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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.
Použitie kníh – podobne ako iné inšpirované knihy aj predkladané dva 
diely je možné použiť ako na osobné liečenie, tak aj na „predchádzanie 
krízových prejavov počasia“ napríklad silných snehových búrok (1.2), 
požiarov (1.4), hurikánov (1.7 alebo 3.6)... Je dobré si uvedomiť, že sa 
„veci“ okolo nás nedejú náhodne, či automaticky,  a tak je dôležité pri 
vylaďovaní  sa  na Absolútne  Bytie  uvedomiť  si  súvislosti  a pokáním 
pokúsiť  sa  prejsť  do  „režimu“  nápravy.  Súčasne  je  potrebné  pre 
dostatočne silné biopole osloviť  pre ohrozenú krajinu asi 500 ľudí, 
pre menší ohrozený región možno 50 ľudí, ktorí sa chcú zúčastniť tejto 
pomoci  modlitbou  a čítaním  textu  zodpovedajúcemu  príslušnému 
krízovému  prejavu.  Ideálna  je  samozrejme  prevencia,  ktorá  spočíva 
sústavnému  spirituálnemu  smerovaniu  čo  najväčšieho  počtu  občanov 
a rodín.   V  tejto  oblasti  je  odporúčané  robiť  komplexný  výskum  a 
konkrétne aj štatistické merania na základe historických udalostí.
Prevzatie  karmy –  vo  veľmi  zriedkavých  prípadoch  pri  silných 
jedincoch Majstri Karmy na ich priamu žiadosť môžu karmu (chorobu 
či osudové ťažkosti) prevziať / presunúť. Ku prenosu zdeformovaných 
karmických  síl  dochádza  temer  okamžite  bez  ohľadu  na  vonkajšie 
okolnosti.  Aj  v tomto  prípade  je  vidieť  silu  pravdivosti  slova  –  šípu 
energie,  ktoré  nie  je  možné  zobrať  späť.  Všetkých  týchto  jemných 
procesov prenosov sa zúčastňuje Zákon Stvorenia aj Milosť Božia na 
základe  nám  zatiaľ  neviditeľných  antropologických  a  historicko 
karmických súvislostí.
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, 
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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“ okolia, ale hlavne 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 a následkami 
– chorobami alebo krízovými prejavmi prírody, tzv. El Ňiňo.
Psychický svet a telo – štvordimenzionálny svet emócií a pocitov slúži 
pre pobyt  v psychickom tele. Skladá sa zo siedmich dimenzií a každá 
z nich so siedmych poddimenzií. 
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 
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).
Seba analýza – základné psychohygienické cvičenie, ktoré sa odporúča 
robiť každý večer pred spánkom. Je to tiché zvnútornenie sa. Umožňuje 
postupne očisťovať podvedomie,  svedomie  a napĺňať  život  vedomým 
citovým a mentálnym správaním, rozumnosťou, súcitom a láskavosťou.
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Skúška karmická – človek postupuje vpred a hore po akýchsi schodoch 
predovšetkým  osvojením  si  etických  pravidiel,  vnútornej  čistoty, 
prejavov  služby,  pomoci  a lásky....  Jeho  postup  je  podrobovaný  na 
každom „energetickom“ stupni testovaniu „zhora“. 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 
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.  Zákon  náhody  pozná  dnešná  matematická 
aplikačná  veda  pod  názvom  Teória  chaosu  s efektom 
samoorganizovania vecí,  prostredia  a  udalostí.  Práve  v oblasti 
samoorganizovania  je  skrytý  Zákon príčiny a následku.  Pre  múdreho 
človeka tu hneď vyvstáva potreba prevencie a obozretnosti cestou práce 
s intuíciou  spočívajúcou  v  sledovaní  symbolov  snov,  vyladenia  na 
vyššie  bytosti,  na  pamäť  akášu,  alebo  na  svojho  anjela  strážcu, 
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umožňuje  včas  korigovať  život  a predchádzať  vlastným,  rodinným, 
alebo aj pracovným problémom.
Zákon  najslabšieho  článku –  stanovuje  miesto,  kde  dôjde 
k disharmonickému  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, ktoré môžu byť v inom štáte 
na  úplne  inom  kontinente.  Príčinou  sú  pravdepodobne  karmicky 
prepojené  väzby národov historickej  kauzality  (napríklad  feudálnych, 
koloniálnych,  otrokárskych  väzieb).  Je  tu  naliehavá  potreba  hľadať 
vedecké súvislosti a skúmať štatistickými ukazovateľmi cestou ďalších 
výskumov.
Zákon príčiny ako zvykového nutkania   – 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. 
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 
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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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(Zadná strana) Vážení čitatelia

  Kniha, ktorú držíte v rukách,  je druhým dielom multidimenzionálneho 
sprievodcu  po  vedľajších  dimenziách  Zeme  „Prečo  sa  počasie 
zbláznilo“.   Obe  knihy  sú  vedecké  štúdie  podložené  modernými 
výskumami a osobnou dlhoročnou praxou. 

   Môžete  sa  spolu  s  autorom  zamyslieť,  či  je  možné  vyhnúť  sa 
regionálnym záplavám, hurikánu, alebo ovplyvniť dlhodobé suchá?

  Oproti  prvému dielu,  ktorý pojednával  o civilizačných chorobách a 
možných katastrofických scenároch regiónov, v tomto diele sa otvárajú 
úžasné možnosti rôznych talentov pokrokového ľudstva. 

   Chcete sa zoznámiť s „geografiou“ vedľajších dimenzií?

   Každý človek má skryté možnosti otvoriť sa obrovskému bohatstvu 
alebo  drobnému,  každodennému  šťastiu,  podľa  osobných  cieľov  a 
plánov. Aké sú mechanizmy tohto „budovania“ šťastia? 

   Aké sú príčiny vážnych problémov v rôznych obdobiach života?
 
  Chcete sa dozvedieť skutočné posolstvá vašich snov prostredníctvom 
pravých symbolov?

   Aký význam majú farby a ako je možné sa nimi liečiť aj z veľmi  
komplikovaných chorôb? Ako spevom zmeniť svoju imunitu?

   Ako prebieha liečenie slnkom? Môže hudba uškodiť? 

   Ako sú kódované dôležité ľudské vlastnosti napríklad odvaha, radosť 
zo života, alebo životné šťastie?

   Kde sú peklá a kde začína vo „vyšších svetoch“ oblasť raja?

   Chcete sa dozvedieť niečo o premene olovenej ťažoby na filozofické 
zlato, ktoré je základnou ingredenciou pre premenu nízkych kovov na 
drahocenný kov?
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V ďalšom pre ISBN uvádzam svoju prehľadnú biografiu:

Autor knihy Ing. Ľubor Žák, CSc. (nar.3.10.1952 v Piešťanoch) je  
absolvent HF VŠT (1976) v Košiciach, 2 roky  pôsobil ako výskumný  
pracovník PS, a.s. Považská Bystrica (1976-1978),  je kandidát vied  
v oblasti informatiky, simulácie a riadenia technologických procesov  
ÚVT VŠT Košice (1983), absolvent DPŠ  IP TU Košice (2000) .  
Učiteľská prax – 2 roky v zahraničí na SLŠ v Líbyi (1978 - 1980), 3  
roky profesor SPŠE Michalovce (1997 – 2000), 4 roky vychovávateľská  
prax s rómskou mládežou  a protidrogové poradenstvo v CVČ 
Michalovce (2000 – 2004), 7 rokov učiteľ AJ, informatiky a koordinátor  
drogovej prevencie ZŠ (od 2004). 5 rokov podnikateľská a poradenská  
prax OPORES-VIFA, s.r.o. Michalovce (1992 – 1997) v oblasti  
materiálových a energetických úspor separovaného zberu odpadov –  
tvorca, manažér,  koordinátor, realizátor  federálneho projektu  -  
výskumných, projekčných, konštrukčných a výrobných závodov Českej  
a Slovenskej republiky, 11 ročná prax projektanta v oblasti informatiky,  
ekonómie a energetiky CHEMPIK – CHEMPRO, a.s. Michalovce (1983 
– 1994), 28 rokov tréner kresťanskej jogy, propagátor  zdravého 
životného štýlu a protidrogový poradca (od 1988) – semináre a  
workshopy v Košiciach, Michalovciach, Strážskom, Vranove nad  
Topľou, Humennom, predseda  Nadácie JÓGA-ROSA preregistrovanej  
na občianske združenie  SOPHIA-ROSA, skrátene SiROSA v  
Michalovciach (od r.1992), osobnosť WHO IS WHO na Slovensku.  
V súčasnosti spisovateľ, environmentalista,  prekladateľ, tréner.     
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