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Život je niekedy taký tragický, že sa musíme vedieť zasmiať, 
aby sme ho vydržali.    

Pavol Strauss

Po dvoch mesiacoch pobytu Afričana  v Strednej Európe, sa ho novinári opýtali, 
či mal nejaký neobyčajný zážitok, ktorý si odnesie so sebou. Po chvíli rozmýšľania

odpovedal - „Najviac ma prekvapilo a sústavne prekvapuje, že obyvatelia vašej
krajiny nevedia, čo je to hanbiť sa.“ Tlmočník, ktorý prekladal, nevedel simultánne

preložiť jeho reč, nie kvôli tomu, že by toto slovo nevedel, ale kvôli tomu, že 
ho veľmi dávno nepoužil.

Skutočný príbeh 

Prečo prichádzajú utrpenia /katastrofy na krajiny, rodiny, ľudí dobrých, aj zlých? Prečo sa 
nehody stávajú rovnako veriacim, ako neveriacim? Kde je spravodlivosť, keď sa grázlici, drzáni, 
mafiáni, uzurpátori moci a zlodeji majú lepšie ako tí dobrí? „Prečo sa to muselo stať práve mne?“ 
- pýta sa mnohý z nás, pri neočakávaných problémoch. Článok pojednáva „tajných“ mechanizmoch
diania, o Božích posloch, prorokoch 21.storočia, ľudí z Facebooku, Twitteru, obyčajných ľudí, či 
VIP, ľudí z mäsa a kostí, ktorých stretávate bežne na ulici. 
Boh vždy využíval priamy spôsob komunikácie, ako uvedieme na mnohých zázračných prípadoch. 
Prečo by ho nepoužil aj v období informatiky? Takto použil aj mladú, pôvabnú dámu, ktorej kvôli 
jej úprimnej túžbe slúžiť Mu zo všetkých síl, dal silu, moc, múdrosť, lásku k biednym, chorým a 
väzneným...  Nie hneď, ale postupne, ako na sebe pracovala. Článok pojednáva o sociálno – 
politických, ale aj osobných veciach, ktoré vznikajú akosi neviditeľne - „za rohom“. Ukážeme si v 
ňom vytváranie osnovy, tajných uzlíkov, „z druhej strany gobelínu“, čím môžeme pochopiť prácu 
anjelov a archanjelov, ale aj zapojiť sa, aspoň modlitbou a myšlienkami, do diania vo svete, aby v 
ňom rástlo Dobro. 
Taktiež sa dozviete o zákonitostiach otvárania tzv. „červých dier“, ktoré pomáhajú dekódovať 
obrazy Starého aj Nového Zákona a umožňujú vidieť spúšťanie energetických tokov, alebo naopak 
naučiť sa robiť prevenciu pred kataklizmami, ktoré sú dnes častou súčasťou diania vo všetkých 
častiach sveta.
Zistíte, ako funguje Zákon Náhody – teda že všetko má svoju príčinu. Zákon náhody znie -  Náhoda 
neexistuje. Platí sa za všetko, vždy a všade, aj keď nie vždy je platenie účtov rýchle. Niekedy 
„platba“ trvá  aj stáročia. Len tieto utajené, inak povedané skryté pravidlá a zákony, musí človek 
poznať, aby... Ako prevenciu pred katastrofami... Pri vstupe na púšť nášho moderného sveta – 
rizikového života na Zemi - je dobré preventívne mať so sebou „zásobu vody“ (viery) a Milosti 
Božej, o ktorú sa máme učiť prosiť. Článok ponúka aj niektoré dôležité odporučenia pre zvýšenie 
energetickej samostatnosti pri vyčerpaní fosílnych palív.

Prečo práve  názov článku - tajný Mozambik? Pretože práve v tejto oblasti je možné vidieť 
vplyv reálnej, dnes podceňovanej spirituality, teda Duchovnej vedy, zapodievajúcej sa 
viditeľnými javmi a ich neviditeľnými, skrytými - utajenými príčinami a dôsledkami na 
prosperitu určitej africkej krajiny, regiónu, obce viac, ako v iných „spiacich“ častiach sveta. 
Niektoré drastické zmeny umožnili krajine pokrok, ktorý by inak nebol možný. 

Súčasne na príklade tejto rozvojovej krajiny môžeme vidieť scenár udalostí, ktoré by nastavili 
aj v bývalých socialistických krajinách krízový režim, lebo ateizmus, materializmus, konzumizmus 
postupne priviedli väčšinu občanov na hranu straty svedomia, vnútornej etiky a vonkajšej kultúry 
národa. Strata morálnych a kultúrnych hodnôt, vláda lži, pretvárka, strach a bojazlivá priemernosť 
spúšťajú a spúšťali kataklizmy, ktoré nemali po stáročia historické obdoby. 

Tieto zmeny si, ako vo všetkom, všimnete len vtedy, keď poznáte pravidlá a zákonitosti, ktoré 
spomíname v našich článkoch a knihách. Symbolicky tieto pravidlá a zákony ľudstvu prinieslo 
kresťanstvo pred 2000 rokmi, avšak moderný výskum súvislostí sa zanedbáva. Nový Zákon nie je 
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len náboženská kniha, ale taktiež kniha psychologických, sociálnych, ekonomických a 
energetických pravidiel, ktoré už nastali, ale v intenzívnejšej forme čakajú ľudstvo najbližšie 
tisícročia. A ako trefne hovorí Pán: „Už tým, že neuznávate a nepoznávate Pravdu... ste odsúdení.“ 

Ľudia a spoločnosť je odsúdená. K čomu? Aj to si prečítate v Biblii – odsúdená pre život v 
temnote a v utrpení, „v Jonášovej tme“,  pretože pravidlá života nie sú viditeľné bežným očiam a sú
utajené bežnému rozumu. Predovšetkým pravda je ťažko dostupná tzv. mocichtivým, ziskuchtivým 
a špekulatívnym „mudrcom“, ktorým ide len o vlastný prospech a vďaka vlastnej nepružnosti a 
posmechu zo skutočnej Múdrosti sa stále viac zamotávajú do svojich sietí lží.

V bývalej socialistickej strednej Európe si dnes už len málo ľudí pamätá, že v juhovýchodnej 
Afrike bola krajina, ktorá bojovala za komunistické ideály za pomoci bývalého Sovietskeho zväzu, 
Kuby, Číny, tiež za pomoci Československa. A temer sa stala súčasťou RVHP. Práve táto krajina, 
republika Mozambik, ktorá žila na rozhraní troch svetov – postkoloniálneho, postsocialistického a 
trhového, sa stala miestom ako mimoriadneho utrpenia, tak aj neobyčajných zázrakov, ktoré si 
vybral Pán na ukázanie svojej Milosrdnosti, slávy a moci v 3.tisícročí v nadmiernej hojnosti.. 

Asi nie je biednejšej krajiny na celom svete, ale pre mnohých aj najšťastnejšej... Stretnúť 
prejavujúceho sa Živého Boha sa nepodarí každému. Obzvlášť dnes,  keď hlavnou modlou 
„vyspelých“ krajín sa stáva euro / dolár, klamstvo a strata etických hodnôt. Práve na tieto súvislosti 
poukážeme. Keď utrpenie a slabosť človeka prináša víťazstvo Ducha Pravdy …

Sloboda človeka vyplýva z poznania životných pravidiel. Podobne ako znalosť dopravných 
značiek, cestných pravidiel a udržiavaného stavu auta vám dáva slobodu cestovať po celom svete. 
Pokiaľ sa tieto pravidlá nerešpektujú, vzniká chaos, zranenia, havárie, nešťastie...

Dnes v dobe panovania racionálneho rozumu a prírodných vied ľudia uznávajú len to, čo je 
viditeľné zmyslami. Málo ľudí si je vedomých toho, že fyzické zmysly - zrak, sluch, hmat... 
vedia zachytiť len 0,01% z celej množiny zrakových, sluchových... zmyslových vnemov, ktoré 
sa v jeho okolí vyskytujú. Navyše spôsobom života zadupal to najdôležitejšie, hlas svedomia, hlas 
svojej životnej podstaty. Každé malé dieťa si tento vzácny dar prináša so sebou ako jemný, krehký 
kvietok, nezábudku, ale len veľmi málo rodičov vedie dieťa, aj seba samých, aby si tento nežný, 
krehký kvietok chránilo, pred krutými mrazmi a tvrdými vetrami „modernej civilizácie“.

Ako učiteľ, tréner a vedec konštatujem, že podobná úroveň poznatkov 0,01% sa týka aj 
možnosti človeka pri jeho orientácii v udalostiach a javoch, ktoré sa okolo nás udiali, či vyskytujú. 
Napríklad o mnohých chorobách, napríklad chrbtice či srdca, lekárska veda vyhlasuje, že ich 
detailne pozná, ale nepravidelnosti, podobnosti, mutácie, zlyhanie diagnostických, či iných metód, 
alebo aj traumatických šokov, vedú k neurčitosti ako diagnózy, tak vyliečenia. Vyjadruje to výrok: 
„Operácia sa podarila, pacient zomrel.“ 

Koľko „úžasných“ moderných liekov sa s veľkým humbukom začalo vyrábať, a keď sa začali 
rodiť poškodené deti, alebo došlo k trvalému poškodeniu zdravia tisícok pacientov, tak sa v tichosti 
sťahovali z predaja? Týka sa to aj mnohých potravinových produktov (v r.2017 vajíčok) a 
výrobkov, u ktorých účinok sa môže prejaviť neskôr až na ďalších generáciách.

Na príklade lepku alebo rôznych alergií na peľ, či smrteľnej alergickej reakcie na žihadlo, 
lekárska veda upozorňuje na nebezpečenstvo mikrolátok vo vzduchu, v potrave a súčasne tvrdí, že 
homeopatia s malými množstvami látok je neúčinná! Všetci používajú televízne programy, ale 
koľkí si uvedomujú, že len drobná odchýlka od smerovosti a prijímanej frekvencie (z celého spektra
to bude menej ako miliardtina) vedie k zlyhaniu príjmu. Pravdivá veda má akceptovať kladný 
experiment a uznať výsledky praxe. Keď ich nevie vysvetliť, musí sa zmeniť teória, nie vyliečený 
pacient.

Podobne seriózna moderná veda by mala akceptovať tisícky svedectiev NDE o existencii duše 
človeka, ktorá úzko súvisí s etickým rozmerom človeka a jeho duchovnou podstatou. Namiesto 
rozsiahleho seriózneho výskumu sa zaviedlo v takejto existenciálnej otázke tabu na problematiku a 
rieši sa to „strčením hlavy do piesku...“ 

Zo 40 ročnej histórie  reálneho života bývalého „socialistického“ Československu vieme, ako 
panovali komunisti opierajúci sa o moc milície, hrozby vojska, tvrdosť tajnej polície, atmosférou 
strachu, diktátu  ideológie moci, prenasledovania a teroru bezmocných. Ničili sa tradičné hodnoty 
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občianskeho života, poctivosti a čestnosti, etiky a korektnosti, prekrúcala sa pravda, ničili a 
deformovali sa životy rodín a mladých ľudí, z ktorých sa stávali bábky režimu bez nádeje a bez 
ambícií. Strach a bezútešnosť tvorivej iskry sa prekryli tzv. sociálnymi istotami. Pokiaľ ste nemo 
súhlasili s demagógiou materialistickej ideológie jednej strany a násilnickeho režimu, žili ste bez 
problémov myšky, ukrytej v diere podpriemernosti. „Dáš pokoj, máš pokoj“.

Veda, umenie, škola... všetko malo v „socializme“ vyhradené „koľajnice“ zvykov, limity a 
prísny, hrozivý dozor. Sloboda ducha, prejavu a umenia boli zakázané a trestné. Ako však môže v 
takýchto podmienkach fungovať pokrok? Bez slobody živej, bublajúcej rieky zostáva len zhnitá 
voda apatie a stagnácie, kde sa všetci tvárili, že netečie, nesmrdí a odborníci videli, že všetko zmetie
poriadny krach. Pasivita je najstrašnejšie dedičstvo socializmu – ľahostajnosť a šeď zoči voči 
zodpovednému a tvorivému životu, ktorá v spoločnosti ešte stále doznieva hlavne v školstve, ale aj 
občianskom živote.

Dnešná veda spočívajúca len na ľavej polovici mozgu s inteligenciou rozumu IQ, bez pravej 
polovice inteligencie EQ, ktorá žije umením a syntézou, bez citu srdca a etiky náboženstva 
priviedlo ľudstvo na hranicu sebazničenia. Moderná pravdivá veda sa musí spojiť s harmóniou 
umenia a etickou intuíciou náboženstva, aby sa skutočne stala pomocníkom ľudstva a nie jeho
škodcom. Takže v tejto oblasti bežný systém vyučovania sociálne aj psychologicky zlyháva.

Albert Einstein povedal, že veda bez náboženstva je chromá, náboženstvo bez vedy je slepé. 
Dnešná veda spolu s technikou produkuje stále lepšie zbrane, vyššie výnosy geneticky 

modifikovaných plodín, alebo potraviny s chemickými rezíduami, smradľavými technológiami s 
krásnymi obalmi... Ale v spoločnosti sa stretávame stále menej s ľudskosťou pre občanov vyspelého
„demokratického“ sveta, alebo aj ubiedeného, hladujúceho tretieho sveta.  

Úžasné prístrojové vybavenie a antiseptické podmienky operačných miestností  bežne 
prechádzajú do lôžkových miestností, kde sa často vyskytujú plesne, infekcie, priestory preniknuté 
psychickým smogom..., ktoré spomaľujú hojenie, alebo môžu aj vážne uškodiť, či zabiť! Prepych 
poisťovní vyspelého Západu konfrontovaný so stúpajúcou chorobnosťou západných klientov, ale aj 
s  úbohosťou a nedostatkom elementárnych zdrojov rozvojového tretieho sveta nivelizuje 
nevyhnutnosť smrti, ktorej pravdepodobnosť sa zvyšuje civilizačnými chorobami z nadbytku a 
pažravosti. 

Zastavme tento boom rastu smrtiaceho, zvieracieho živočíšstva poznaním hlbších 
zákonitostí a ich uvedením do praxe. Tento článok má upozorniť na zanedbávané „maličkosti“ 
„vyfučaných“ pneumatík civilizačného autobusu „vyspelej západnej civilizácie“ fungujúci bez bŕzd 
a stuhnutého riadenia na ostrej zákrute cesty civilizácie na hrane priepasti... 

Zvieratá laboratórne chované na „normálnej“ strave predčasne zomierajú na dnešné 
„civilizačné“ choroby ľudstva – degeneráciu orgánov, rakovinu, srdcovo cievne choroby!!! Podobne
aj naša planéta Zem ochorela  „civilizačnými“ chorobami: otepľovanie planéty, stále častejšie a 
silnejšie hurikány, tsunami, zemetrasenia..., ktorých príčiny popisujeme v našich knihách a 
článkoch.  

Myslím si, že diagnózy týchto „smrteľných civilizačných chorôb“ sú dostatočnými 
argumentami ako pre politikov, tak aj pre všetky riadiace, spoločenské štruktúry, aby sa 
začali robiť postupné, ale rázne, systémové zmeny: napríklad v školstve, výskume tejto 
problematiky, sociálnej sfére, zmene celkového prístupu k životnému štýlu. 

Rovnako je pre osobný rast, aj mierovo politicky mimoriadne dôležité rozšírenie 
skautingu mladých ako mosta mieru a spolupráce medzi náboženstvami a zmiernenie 
civilizačných rozdielov. Práve skauting dáva šancu  radikálne a zdravým spôsobom progresívne 
meniť hospodársku aj politickú mapu sveta ako v rozvojových, tak aj v „civilizovaných“ krajinách.

Mladí ľudia hlavne netradičnými postupmi a športovými aktivitami dávajú šancu vyspelým 
krajinám vytriezvieť do štedrosti, vidieť potreby tretieho sveta a chudobným krajinám naučiť sa byť
tvorivými a bohatými. Všetky národy sa musia naučiť vzájomnej spolupráci a otvorenosti pre 
pokoru, múdrosť a požehnanie Hospodina, ktorý sa musí vrátiť do nášho každodenného života. 
Nové víno do nových mechov môže priniesť zmeny tam, kde sa dostávajú len „revolučné“ prístupy 
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mladých, horiacich sŕdc. 

V poslednom období na prelome 20. a 21.storočia dochádza k mnohým zjaveniam, ktoré mali 
pomôcť ľuďom pochopiť niektoré podceňované skutočnosti, ktoré sú známe kresťanstvu a 
duchovnej vede už tisícročia. Sú to predovšetkým tisícky svedectiev NDE, zažitie skúsenosti 
blízkej smrti, ktoré upozorňujú ľudí na existenciu duchovnej duše človeka a potrebu jej 
vnímania, výživy jemnejších tiel človeka a hlavne potrebu systematického školenia. Pretože 
siatie, rast a žeň spirituality, spočívajúcej na kultúre „živého, súcitného srdca“, je jednou z 
najdôležitejších priorít pobytu človeka na Zemi. Nielen plné bruchá, ale hlavne svietiace, úprimné a
súcitné „srdce“ ako pre deti, tak aj pre všetky generácie sú merítkom úrovne a kvality vyspelosti 
civilizácie.

Moderný človek vystavený obrovskému toku informácií sa odmieta meniť. Keby to bolo cestou
rýchlo zaberajúcich piluliek, tak možno áno. Ale tak to nefunguje. Horiaci oheň spáli drevo s 
dymom, aj odhadzovanie „nadváhy“ vedie k redukcii prebytočného tuku. Svetlo poznania 
sprevádza úbytok tmy. Práve s tým súvisia aj existenčne dôležité životné pravidlá vyplývajúce z 
poznania Duchovnej vedy, ktorej predstaviteľmi sú Peter Danov, Michail O.Aivanhov, Rudolf 
Steiner, Oskar E. Bernhardt, ale aj Carl Gustav Jung, Adelma von Vay,  Edgar Cayce a mnoho 
ďalších opierajúcich sa národné tradície predkov, o sväté písma kresťanov,   moslimov, židov, 
buddhistov, hinduistov, taoistov... 

Nie je tu len otepľovanie planéty a tzv. efekt El Ňiňa! Duchovná veda sa musí dostať do 
povedomia každého, obzvlášť mladého človeka, pretože v 3.tisícročí sa spúšťajú energetické 
faktory, ktoré rozhodujú ako o zdraví človeka, o vyspelosti regiónu, smerovaní každej krajiny, tak aj
o kvalite existencie planéty. 

Mnohí ľudia vnímajú dnešný svet – oproti minulým desaťročiam, ako výrazne zrýchlený. Práve
vďaka tomuto „zrýchleniu“ môžeme poukázať na niektoré, na prvý pohľad skryté fenomény, ktoré 
sa dnes dejú vo svete. Jeden zo skrytých fenoménov „spúšťania“ karmických udalostí popisuje 
história a jedno prorocké videnie amerických Indiánov. 

Píše sa druhá polovica 18.storočia a ľudstvo je zrelé na zmenu. Absolutistickí králi a šľachta 
prestávajú byť nositeľmi cti, pravdy, morálky a pokroku, naopak v ich mene sa zabíjajú a zotročujú 
národy Európy aj kolónií. Pán v Novom Zákone upozorňuje, že „odchádza na dlhšie cesty“ a 
necháva svojim služobníkom obnos financií a správu vecí (Lu 12, 45-48, Lu 20, 9-20). Nový Zákon
je síce poslom dobrej zvesti, ale súčasne upozorňuje ako na trestajúci uholný kameň,  tak na 
platnosť Starého Zákona, hlavne tam, kde sa stratilo svedomie, milosrdenstvo, právo a etika. Inak 
nastupujú zákony spravodlivosti - „Oko za oko, zub za zub, krv za krv...“  a formulácie  Svätého 
Písma sa stávajú tvrdými a ráznymi.

Tak ako Nebo má svojich svätých, láskavých, nenápadných, pokorných dobrodejov, aj peklo 
má svojich supergrázlov, diabolských vykonávateľov temných, historických udalostí. Nie sú to len 
veľké, zločinné, historické osobnosti ako Hitler, Lenin, Stalin, Napoleon..., ale sú tu aj malé, 
nenápadné ľudské, podlé „krysy“, ktoré skryte organizujú ohováraním, lžou a štvaním 
nepriateľstvo, vzbury, nepokoje, a ťažia z chaosu. Niekedy len pre radosť zo zla. 

Viacerým americkým Indiánskym kmeňom istý „obchodník“ predával znehodnotený tovar, 
pokazené potraviny, zavšivené textílie, nefunkčné zbrane, alkohol... – Klamstvami, podvodmi a 
krádežami poškodzoval, vymieňal za vzácne kožušiny a nepoctivo zarábal... Keď tohto supergrázla 
konečne Indiáni chytili a chceli ho potrestať, šaman im to zakázal a nechal ho pustiť so slovami: 
„Tento človek má dôležitú úlohu podliaka, zradcu a štváča v krajine za „veľkou vodou“ - v Európe. 
Tam bude stáť pri šírení zla, štvania, krutosti, nenávisti. Jednalo sa o podnety  a huckanie davov na 
dobytie Bastily, zbrojenie a zabíjanie, likvidáciu panovníka, na iniciáciu francúzskej / európskej 
revolúcie, ktorá pripravovala zbortenie tradičného feudalizmu...  

Vznešené ideály Slobody, Rovnosti a Bratstva tam boli vďaka ľudským beštiám podobného 
typu na vidieku aj v mestách Francie utopené po r.1789 v krvi, zničené základné ľudské hodnoty a 
nastolené „úradnícke právo skorumpovanej veľkej pečiatky“. Okolnosti hladomoru, absolutizmu, 
štátneho bankrotu, zlých politických rozhodnutí Ľudovíta XVI., vplyv americkej revolúcie, 
obrovská zadĺženosť vypukli do dlhodobých nepokojov, neistoty, hladu, teroru, chaosu po 
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desaťročia nielen vo Francúzsku, ale v celej Európe... Vyvolali vzbury, nevôľu, zabíjanie „ľudu“, 
prenasledovanie viery, nezmyselné zabíjanie a vraždenie, medzinárodné vojny, ako aj turbulencie 
nového usporiadania spoločnosti. 

 Starého otca Indiána sa opýtal vnúčik: „Dedko, prečo nie som vždy dobrý? Prečo som niekedy 
dobrý a niekedy zlý?“ Starký mu odpovedal: „Vieš, Malý Bizón, vo vnútri máš dvoch vlkov, 
dobrého aj zlého. Ktorému dáš nažrať, taký budeš.“ 

V tom je veľká úloha človeka. Nekŕmiť vo vnútri „zlého vlka“, aby sme do našej dimenzie 
nevpúšťali cez seba zlo. Lepšie povedané živiť v sebe lásku, dobro, porozumenie, pomoc... 7x77x

Niektorí ľudia v tomto živote nemali možnosť poznať dobro a istotu bezpečnej rodiny a „ulica“
im dala tvrdú lekciu „divokého vlka“, život ľudskej šelmy, ktorá ubližuje a zabíja bez príčiny... 
Keby neprišli náboženstvá, kresťanstvo a islám, Princ Mieru, žili by sme zákonmi džungle, ktoré 
platia aj dnes v ultramoderných mestách. Tesáky a pazúry nahradili nože, chémia a strelné zbrane. 
Avšak čas zmeny sa pre ľudstvo výrazne skrátil, ako na to upozorňuje Biblia, alebo vo svojich 
knihách a článkoch nielen autor článku, ale aj Vanga, či moderní duchovní učitelia R.Steiner, 
P.Danov, E.Cayce, alebo aj pápež František, ktorý opakovane vyhlásil priebeh 3.svetovej vojny 
nových rozmerov – bez hraníc a zákopov. Časovaná bomba osudu ľudstva odtikáva. Tsunami v 
Japonsku a Fukušima sú „ťuknutím“ Osudu.

V článku sa predovšetkým budeme sa venovať dávnej aj nedávnej histórii a súčasnosti 
republiky Mozambik, na ktorej  je prax uplatnenia Duchovnej vedy viac zrejmá, ako na 
ktoromkoľvek inom príklade modernej historiografie. 

Mozambik zažil  rovnako krátke obdobie prosperity, ako aj tvrdý hospodársky aj sociálny pád, 
vyplývajúci z neznalosti spirituálnych zákonov. Podmienky tohto pokroku dnešná veda by mala 
vedieť „prečítať“, aby sa z neho mohli poučiť nielen rozvojové, ale aj vyspelejšie krajiny, 
pretože tu vidíme „príznaky Jonáša“, o ktorých hovoril Pán pred 2000 rokmi. A tieto príznaky 
boli poriadne boľavé a orezávajúce „mŕtve tkanivá“. Stovky mŕtvych a milión ťažko postihnutých 
občanov totálne zničenej krajiny. Božia Prozreteľnosť tu ukazuje viac ako kdekoľvek inde na 
potrebu „zobudenia sa“ do spirituálne - sociálne - informatizačného, tretieho tisícročia. Nie však 
tzv. kompjuterizáciou, ale predovšetkým iným pohľadom životného štýlu, ktorý s informatizačným 
vekom, vekom správneho, múdreho slova, úzko súvisí.

Republika Mozambik, krajina ležiaca na juhovýchodnom pobreží Afriky, bola portugalskou 
kolóniou od r.1505  až do r.1975 (temer 500 rokov!!!). Portugalsko od 16.storočia z Mozambiku 
vyviezlo do svojich kolónií v Brazílii, ale aj do iných krajín sveta, milióny otrokov. Krutosť 
koloniálnych štátov bola tvrdá a dodnes tu panujú dozvuky násilia. Boli vypalované dediny, chytaní 
a lovení ľudia, rozdelované rodiny, zabíjaní neposlušní, tyranizovaní poslušní... Mnohí z otrokov  
zahynuli na súši, aj na morskej plavbe na lodiach od hladu, smädu, tvrdým neľudským 
zaobchádzaním... Iní zas v drine a v utrpení otročili na plantážach statkárov pod hrozbou telesných 
trestov v katastrofálnych, neľudských podmienkach.

Medzi rokmi 1977 a 1992 bola krajina zmietaná ničivou a krutou občianskou vojnou, 
politickými aj národnostnými rozkolmi, hladomorom, ale aj nákazlivými chorobami, ktoré 
pretrvávajú dodnes. Infekčné ochorenia týfus a cholera  ešte aj dnes sužuje krajinu (október 2017), 
podobne ako aj ostatné rozvojové krajiny. 

Zmes národov a vier taktiež podrobuje krajinu skúškam, keď hlavne politici, alebo aj 
náboženskí fanatici, sa snažia rozdeľovať biednu chudobu nezhodami a polopravdami. Kresťanskí 
Tsongovia a  Senovia, moslimskí Makuovia, Šonovia, Malawijci, Tonga, Swahili, Nguni, Jaovia a 
mnohé menšie národy a kmene raz podporujú marxistickú stranu FRELIMO - FRONT, inokedy zas 
RENAMO.  

Veľmi intenzívnu, eticky deštruktívnu rolu zohrala agresívna (ateistická) komunistická 
ideológia od 60. rokov, ktorá prispela ku krutosti,  hromadnej manipulácii komunistickou 
megalomániou so slobodou a životmi občanov a  následnej občianskej vojny. Výsledok občianskej 
vojny bol 1 milión mŕtvych, 5 mil. vysťahovaných obyvateľov a dodnes chaos, utečenectvo, siroty, 
vdovy, obrovské, zamínované územia, hlad a bieda. 
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V krajine sú nepatrné občianske práva, úradnícka svojvôľa, mimoriadne rozšírená korupcia. 
Ukazovatele ako stredná dĺžka života, detská úmrtnosť, gramotnosť,  index ľudského rozvoja, patria
k najhorším na svete. Politická aj občianska situácia v krajine je stále na hranici občianskej vojny, 
banditizmu...

V skutočnosti až pád železnej opony v Európe, strata podpory Sovietskeho zväzu, rozpad 
RVHP a likvidácia susedného apartheidu v JAR vytvorili vonkajšie okolnosti pre zastavenie 
vojenských konfliktov a zahájenie labilného demokratizačného procesu. 

Pozrime sa na Mozambik z pohľadu karmických, skrytých súvislostí. Z pohľadu Zákona 
príčiny a následku, tak ako ich formuluje Duchovná veda. Krajina patrí k mimoriadne dynamicky 
vyvíjajúcim sa štátom, kde sú viditeľné určité procesy karmy, ktoré v iných krajinách prebiehali 
stáročia. Práve na chudobnom spôsobe života,  alebo aj na biednej životnej úrovni  v podmienkach 
korupcie, demagógie a násilia gangov a kmeňových rozdielov, tyranie a formalizme úradov, ale aj 
na vysokom výskyte chorobnosti slepých a hluchých, je možné vidieť vplyvy z minulých životov, 
ktorým sa skrátene hovorí karma. 
/: Čo je to karma? Karma je prvé a základné pravidlo určujúce úroveň a smerovanie vášho 
zdravia, šťastia, spokojnosti, ktoré majú korene v minulých životoch vás, vašich predkov, či 
komunity. 

Tak ako je dôležitá kvalita benzínu, či stav bŕzd pre vaše auto, rovnako je dôležité 
poznanie Zákona príčiny a následku, alebo karmy. Havárii a úrazom je lepšie predchádzať, 
ako ich vyvolávať, či stať sa obeťou. Platia tu energetické zákony, rovnako ako v celom Vesmíre. 
Naše myšlienky, pocity,  postoje, činy vyvolávajú v našom okolí tie isté myšlienky, pocity, postoje, 
činy (Zákon indukcie). Násilie priťahuje násilie, porozumenie a láska priťahujú porozumenie a 
lásku. Tento zákon môžeme prirovnať ku Zákonu zachovania energie, ktorá je však premietnutá aj 
na psychologickú a sociálnu úroveň.

Keď sa urobia trvalé, štrukturálne, energetické a vibračné zmeny v sebe / v komunite, 
postupom času sa zmeny odohrajú aj vo vašom okolí a vytvárajú sa vonkajšie predpoklady pre 
trvalejší pokrok. Musí to začať odpustením a toleranciou, inak sa temný kruh nenávisti a 
krutosti zahusťuje a zhoršuje. Toto je hlavné posolstvo Pána, ktoré je dôležité prijať. Dôležité je 
odpustenie a empatia,  láska,  priateľstvo. 

Ďalšie dôležité pravidlo znie, že človek je nesmrteľná duchovná duša. Nie že človek má 
dušu, ale že on sám je duchovná duša, ktorá dočasne obýva materiálne telo. Tento energetický
zákon platí pre jedného človeka, pre rodinu, skupinu ľudí, alebo národ a štát. Toto ukázal Pán 
svojim zmŕtvychvstaním, ale aj prísľubom svojej trvalej pomoci a prítomnosti...

Mnohí ľudia sa pýtajú, že kde bol / je Boh pri zločinoch, krutostiach, bezpráví, ktoré sa 
sústavne v rôznych častiach sveta dejú... Tu však je dobré vedieť, že ľudia páchajúci zločiny, musia 
spätne tieto zločiny absolvovať na svojom osude, aby sa tak ustanovila „energetická“ spravodlivosť 
a došlo k etickému vyrovnaniu a k vnútornému správnemu pochopeniu Vesmírnych zákonitostí.    :/

Z pohľadu karmy Mozambik (ale aj iné bývalé koloniálne, rozvojové krajiny) je krajinou, kde 
sa inkarnujú všetci tí otrokári, lovci ľudí, dozorcovia otrokov, krutí majitelia a úplatní úradníci, 
zločinci a násilní vojaci, tvrdí a neľútostní dobrodruhovia...  Celá tá klika a násilná mašinéria, ktorá 
stáročia strojila násilie a zneužívala ľudí na otroctvo, lúpila národné zdroje, vraždila, pálila, 
vykorisťovala, väznila, neoprávnene trestala a perzekvovala akýkoľvek pokus o slobodu... si to 
teraz musia „vyskúšať na vlastnej koži“. Prípravu ako duchovné duše mali už pred inkarnáciou na 
„druhej strane“ na úrovni medzi poslednou smrťou a novým životom. Tam opakovane duša zažíva 
všetko to, čo robila zle druhým ľuďom. Také sú tisícky svedectiev NDE. Taký je Zákon 
spravodlivosti. Ako hovoria všetky sväté knihy: „Platí sa do posledného centu!“

Pán pripravoval dnešné silne zrýchlené, energetický vypäté obdobie, upozornením: „Hľadajte 
len Kráľovstvo Nebeské a jeho spravodlivosť, a všetko ostatné vám bude pridané.“  Z obrazov 
Biblie sme pozvaní všetci, ale musíme mať „správne“ oblečenie na Hospodinovu hostinu. Do 
Nebeského Kráľovstva môžete vstúpiť len v „čistom rúchu“, po zaplatení karmických zlyhaní a 
pochopení pravidiel ľudskosti. Žiaľ  z praxe vieme, že ľuďom nestačí len upozornenie na 
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nevhodnosť správania sa, zmúdrenie prichádza až vlastným utrpením. 

Zákon karmy znie: To čo robíte druhým ľuďom, všetko sa vám vráti. Do posledného 
centa! Zväčša sa „návratovka“ podľa Biblie odohráva do 3.-4.generácie, ale šikmé plochy 
opakovaného násilia, pomsty, pretrvávajú stáročia a často sa presúvajú na potomkov ako chronické, 
tzv.civilizačné choroby, „vrodené“ deformácie, úrazy, infekcie, alergie...  

Všetci tí rasistickí, xenofóbni násilníci, účastníci zotročovania, sa vynútene inkarnovali ako 
černosi, alebo mulati, do primitívnych stredoafrických (ázijských, alebo juhoamerických) oblastí, 
každý podľa svojich individuálnych, presne „zvážených“ skutkov. 

Pokiaľ títo ľudia napríklad šírili krutosť, odmietali vidieť páchané utrpenie a násilie, narodia sa 
slepí. Pokiaľ odmietali počuť nárek ubližovaným, narodia sa hluchí. Keď mučením, či 
prenasledovaním spôsobili pohybovú invaliditu, môžu počítať napríklad so stretom s nášlapnou 
mínou, alebo gangrénou končatiny... Pokiaľ odmietali počas prepravy dať zajatým otrokom jedlo a 
vodu, narodia sa do oblasti, v ktorej sú vážne problémy s pitnou a úžitkovou vodou... 

Nie všetci  ľudia inkarnovaní v jednoduchých podmienkach afrických kmeňov boli suroví 
grázli, nie každý išiel do bývalých kolónií dobrovoľne... Božia spravodlivosť je však sústavne 
„vážená“ a vyhodnocovaná. K nespravodlivým rozsudkom nedochádza NIKDY! Tento typ ľudí 
dostáva možnosť zrýchlenej nápravy „náhodným“ stretnutím s kňazom, s misionárom, alebo 
náboženskou komunitou, ktorá mu umožní urobiť prvé kroky k spáse a odpusteniu zvyšnej karmy.

Môže to šokovať, lebo bežne sa myslí, že Boh je ďaleko a ľudia si môžu robiť, čo chcú. V 
Biblii sa však dočítate, že Pán „odchádza na dlhšie cesty“ a necháva „správu vecí“ na svojich 
služobníkoch – na vás. Pán samozrejme nebude hovoriť s premenlivým, nestálym, málo 
dôveryhodným fyzickým egom, bežným rozumom. Pán komunikuje prostredníctvom duchovnej 
duše človeka, jeho nesmrteľnou podstatou. Medzinárodne uznávaný vedec C.G.Jung tohto ducha 
nazval Nadja, bežne ho ľudia poznajú ako svedomie, alebo morálne pravidlá napísané do srdca 
každého človeka na svete. 

Kto o týchto chorobách a katastrofách rozhodol a rozhoduje? Je to práve Nadja, Nadvedomie 
človeka, ktoré ako svedomie stálo napríklad pred 200 rokmi pri majiteľovi, alebo dozorcovi 
plantáže.  Tento tichý vnútorný hlas mu hovoril, že živé bytosti si zaslúžia úctu, spravodlivé, 
humánne zaobchádzanie... Takýto jemný vnútorný hlas aj dnes hovorí ku každému z nás a je 
veľmi dôležité vypočuť Ho  pozorne a s pokorou. Je to Hlas Božieho Ducha Pravdy v každom 
človeku, bez ktorého by človek bol naozaj zvieraťom!!!

Planéta Zem je škôlka pre výchovu dobrých, láskavých, mocných anjelov.  Človek sa 
postupne premieňa na anjela. Má na to tisícky rokov, ale nie nekonečný čas. Materiálny svet a
fyzické telo je trenažér, v ktorom si môžeme vyskúšať, že zlé veci prinášajú choroby a bolesti, 
zatiaľ čo dobré veci radosť a šťastie. 

Situácia je neprehľadná a skomplikovaná „nezaplatenými účtami“ z minulých životov vás a 
vašich predkov, takže výsledky dobrej sejby – zmeny dobrého životného štýlu - nie sú hneď 
viditeľné. Preto sa odporúča študovať a cvičiť, predovšetkým obrniť sa pokornou trpezlivosťou, aby
ste poznali zákony a pravidlá Duchovnej vedy a pochopili súvislosti.

Platba za úmyselnú, „profesionálnu“ zločinnosť, je vystavený účet kvality života – stav 
zdravia, skladba rodiny (polosirota, sirota...), sociálne a prírodné podmienky miesta vášho 
detstva. Nasleduje napríklad inkarnácia do primitívneho afrického kmeňa, kde panujú strach, 
povery, hlad, choroby, nedostatok vody a z toho aj obmedzenia pre dopestovanie obživy na poli, 
kruté medzikmeňové potyčky, vydieračské gangy, priekupníci drog... Keď sa k tomu pripojí 
občianska vojna, zlí susedia, vypaľovanie dedín, vyvražďovanie, lúpenie a násilie, všestranné 
choroby z neznalosti hygienických návykov, alkoholizmus, prostitúcia, detská práca, detskí vojaci 
bez detstva... nenávisť voči inakosti... 

Život zabijaka, ľudskej šelmy, ktorá zabíja, aj keď nepotrebuje... sa točí stále dokola, kým si 
tento človek sám nepovie – dosť, chcem sa radšej stať služobníkom života ako služobníkom 
nešťastia a smrti. Musí byť predsa aj iný spôsob života ako násilie, klamstvá, podvody!!! 
Avšak pozor! Sociálny zákon takejto negatívnej komunity je, že nechce pustiť svoju obeť, preto sa 
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úspešná premena jedincov túžiacich po zmene stáva veľmi zriedkavo. 
Takto je realizované peklo na Zemi, ktoré si robia ľudia navzájom. Podobné peklá sú temer vo 

všetkých bývalých kolóniách Afriky, Ázie a Južnej Ameriky..., s podobnou charakteristikou – 
chudoba, vysoká zločinnosť, život na hrane prežitia, alkoholizmus, drogy, otroctvo, prostitúcia, 
nespravodlivosť, chaos, strach, minimálna vzdelanosť, terorizmus, banditizmus, výsmech z 
jemnosti a z náboženstva... 

Na podobnú situáciu odpovedal „primitívny“ Novozélanďan turistovi z Ameriky: „Kresťanstvo,
taký prežitok? My ho už nežijeme!“ „Keby sme neboli kresťania, dnes vás máme na obed!“

Do takéhoto zločinného prostredia „vyspelé civilizácie“ vyvážajú a vyzbrojujú všetky bojujúce 
strany výpredajom svojich vojenských nadzásob, munície, mín, chemických jedovatých zbraní... V 
tom lepšom prípade pošle tanky a ozbrojencov, aby udržali bojujúce strany od seba. Na budovanie 
školstva, zdravotníctva, či nejakej hospodárskej infraštruktúry sa peniaze aj ľudia len ťažko 
nachádzajú. Keď  sa aj objaví nejaká pomoc, väčšinou  sa potraviny, šatstvo, zdravotné pomôcky... 
rozkradnú prv, než sa dostanú k núdznym.

Po získaní samostatnosti republika Mozambik v druhej polovici 90. rokov začala vykazovať 
veľmi dobré vzdelávacie, zdravotnícke, hospodárske ukazovatele. Postkoloniálna krajina s 
výrazným nárastom nezištnej, dobrovoľníckej spirituality, vzdelávania, zdravotníctva zrazu z 
pohľadu Duchovnej vedy vykazuje energetické vibrácie dobrej karmy. Marxistická vláda však tieto 
aktivity nepodporila, skôr im ideologicky, ale aj mocensky, policajne bránila.  Pri politickej moci 
bola komunisticky orientovaná strana FRELIMO – FRONT, keď krajina zažila veľmi tvrdú 
„karmickú“ očistu. Pripomeňme si zákon, keď poznanie nejde zmúdrením, prichádza 
utrpením.

Bežný človek nechce o spiritualite nič počuť. Nudí ho to. Bojí sa jej. Bagatelizuje a vysmieva 
sa z nej. Pre komunistov sa dokonca jedná o „triedneho nepriateľa“, s ktorým je treba „zatočiť“. Ale
každý človek je urobený z takého istého „cesta“ - centrom zdravia aj šťastia je duchovná duša a jej 
duchovný pokrok. V skutočnosti sa bráni zotrvačné fyzické telo, materiálne ego, ktoré odmieta 
zmenu, aj keď akceptuje, že by mohla byť dobrá!

Tak sa stáva aj bežným ľuďom, že na ceste životom prichádza životná skúška utrpením. Vždy 
je tu najprv jemné ťuknutie „osudu“, Prozreteľnosti, ktoré väčšina ľudí ignoruje, lebo nie sú 
pripravení spirituálnym poznaním, vnútorným vnímaním a bdelosťou. Múdri ľudia sa pred 
„hrozbou“ zastavia a vojdú do modlitby a tichého rozlišovania. Je tu vnútorná otvorenosť na 
komunikáciu s anjelom strážnym, s Duchom Svätým. Každý má tú možnosť, lebo patrí ku 
základným vlastnostiam človeka.

Mocichtiví egoisti zaslepení „vedou“, pýchou, či pochlebovaním okolia, však tieto varovania 
ignorujú a mýlia si to s poverčivosťou, či zaostalou nevedomosťou... Druhá časť životného testu, 
osudu,  však už má pádnu, tvrdú palicu karmy – Nastupuje starozákonný princíp: Zub za zub, oko 
za oko, krv za krv! Ťuknutie nepomohlo, nastupuje nepriehľadnuteľný, tvrdý úder. 

Práve týmto „algoritmom“ nás učil Majster, Princ Mieru, pred 2000 rokmi. Prvá múdrosť a 
rozumnosť Biblie,  je pokora pred Hospodinom, pretože Jeho Je Súd! Múdry človek predsa 
nebude pozerať do sudu s benzínom (Hnev Božej Spravodlivosti) so sviečkou (bezočivosti, drzosti, 
ignorancie)!

 Človek /komunita si sama zvolí cestu – alebo poznaním Božích pravidiel k slušnosti, 
tolerancii, pomoci, etike, alebo druhú cestu utrpenia. Prvým spôsobom si tieto rôzne vlastnosti 
dobra postupne osvojuje, ale druhá forma cesty je bolestivá a trvá dlhšie či kratšie podľa 
individuálnych „záznamov v Akáši“ (presná evidencia minulých životov). Veľké utrpenie 
obyčajných občanov Mozambiku od 60.rokov nezmyselnou megalomániou vystriedalo ešte ťažšie 
utrpenie občianskou vojnou a hladomormi... Predpokladám, že mnoho ľudí prešlo očistami už v 
predošlých životoch a zrýchleným vojnovým a utečeneckým utrpením sa pripravovali podmienky 
mnohých na uvedomenie si potreby a nového postoja iného, lepšieho života.
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Naopak, vládni politici a úradníci vládnej strany mali svoje predstavy o smerovaní „trhovej“ 
krajiny možno s prvkami socializmu (vzor Kuby), ale bol tu mocný zárodok iniciatívy, spirituality 
pôsobiacej medzi ľuďmi, ktorú podceňovali. Možno sa z nej aj vysmievali, pretože na ňu poštvali 
oficiálne orgány polície a správy. Prozreteľnosť však už „zariadila“ tvrdé zúčtovanie.

Z  fyziky, ale aj z Duchovnej vedy, vieme, že každá akcia vyvolá reakciu. Spúšťačom sú 
viditeľné aj neviditeľné, ale nekompromisné Božie Zákony Spravodlivosti platiace od vzniku 
Kozmu. Marxizmus sa pokúsil tieto zákonitosti „zreformovať a zjednodušiť“, ale skutočnú 
Kristovu sociálnu reformu lásky a pomoci napodobnil len amatérsky a úboho znárodnením 
materiálnych hodnôt, zastrašovaním a likvidáciou inteligencie, likvidáciou tvorivých podnikateľov 
a farmárov, likvidáciou duchovných hodnôt, zbožštením jedinej politickej strany a jej ideológie. 
Tento historický komunistický experiment padol, ale nový, životne fungujúci model kresťanstva,  
opierajúceho sa o Duchovnú vedu, sa zatiaľ uskutočňuje len pomaly. Preto je tu toľko zbytočného 
utrpenia (pozri knihu „Prečo sa počasie zbláznilo“)

Idea dialektického materializmu  hovorí, že dôležitejší je materiálny produkt hospodárstva, ako 
živé, duchovné vnútro človeka, alebo že auto je dôležitejšie ako šofér. Ignoruje existenciu a potreby 
ľudskej duše. Moderná koristnícka ekonómia hovorí, že dôležitejšie sú materiálne hodnoty výroby a
v boji o ne neplatia žiadne etické pravidlá, rozhoduje zisk, zákony konzumu a úspešného predaja.  
Duchovná veda poukazuje, že človek má dobre žiť a nie veľa mať, že človek má duchovnú 
dušu, a otcovský – materský vzťah svojej duše k Bohu musí objaviť, pestovať a udržiavať.  

Pokiaľ sa prehodí poradie dôležitosti energetických hodnôt Zákonov Univerza, človek / rodina /
národ spúšťa mocné neviditeľné mechanizmy, ktoré vyvažujú harmóniu poznávania utrpením!

Až dnes v 3.tisícročí, keď svet je poprepájaný neviditeľnými energiami mobilov, informačných 
sietí, televízneho a rozhlasového vysielania, môže ľudstvo chápať, že sám človek je vysielač / 
prijímač neviditeľných vĺn. Hlavným centrom človeka - vysielača vĺn je jeho srdce, ktorého 
intenzita vysielania magnetického pola môže byť 500 až 1000 krát silnejšia ako mozog. Tieto 
sily mnohých ľudí vysielajúcich na rovnakej frekvencii môžu spôsobiť silný energetický tok = 
rieku, ktorá daný región spája s dimenziami, ktoré popísala barónka Adelma von Vay, a môže sa tak 
spustiť katastrofa, ako sme o tom písali vyššie.

Takto energia materialisticky orientovaného, pudového života agresívnej spoločnosti spustila v 
Mozambiku náhle a prudké prietrže so záplavami. K tomu sa znásobili energetické vibrácie 
podvodov, krádeží, korupcie... (Viď popisy poddimenzií 1.1 a 1.5, v knihe „Prečo sa počasie 
zbláznilo, Ekokonzult, Bratislava 2015). Tieto fakty nie sú veľmi lichotivé pre politikov, ale 
odzrkadľujú Kozmickú Spravodlivosť, ktorá je nekompromisná. Zrkadlo Univerza jednoducho 
odráža sociálnu a psychologickú skutočnosť komunity.
9. februára 2000 zasiahli krajinu prudké dažde, zrážky pretrhli hrádze na rieke Limpopo, zaplavili a 
strhli ľudí aj obydlia, zničili úrodu a odplavili tisícky hektárov úrodnej pôdy včítane úrody. 
14.februára 2000 zasiahol krajinu cyklón  Eline (poddimenzia 1.7 strata kultúrnosti a smerovania 
národa...) a 27.februára spúšť zavŕšila povodeň s osem metrovými vlnami. Zničené bolo úplne 
všetko – poľnohospodárska pôda, odplavený dobytok, cesty, mosty, školy, nemocnice... 
Kontaminovaná voda spôsobila šírenie dyzentérie a cholery.

Celá krajina sa krátkodobo tešila zo vzostupu a stability, ale vodné katastrofy ju vo viacerých 
„atakoch“ úplne zničili. Pýchu mocných vystriedal strach o holý život.

Bežný prírodovedec  „pokrčí ramenami“ a skonštatuje, že obyvatelia Mozambiku mali 
smolu. Jednoducho sa stali obeťami „hrajúceho sa chlapčeka El Ňiňo“. Pri poznaní Zákona 
náhody však by sa vedci aj politici mali pýtať na príčiny nešťastí, spôsob priebehu, možno aj 
urobiť štatistický prehľad a prieskum o stupni, o oblastiach, o skupinách postihnutých, 
pretože z tohto prieskumu by vzišli mnohé poznatky. Spomenieme si, že Zákon Náhody 
eviduje individuálne každého! V tejto oblasti sa musí dnešná veda viac angažovať, pretože ako 
sme už viackrát upozorňovali, krízy sa stále viac zhoršujú a sú stále drahšie. Doktorandské štúdie v 
tejto oblasti môžu priniesť obrovské úspory a znížiť všestranné ľudské utrpenie! Najväčším 
nepriateľom pokroku je ignorantstvo a nepružnosť mocných, alebo aj predpojatosť vedcov.
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Po popísaných katastrofách sa občania zasiahnutých oblastí ocitli zaplavení infekčne 
znehodnotenými vodami, v biede, hlade, núdzi, nedostatku pitnej vody.  Zahraničná pomoc pre zlé 
poveternostné podmienky mohla prísť až po niekoľkých týždňoch. A tak niekoľko týždňov stovky 
tisíc ľudí žilo v beznádejnom zúfalstve bez potravín, liekov, pomoci.... 

Tento princíp najvyššej núdze a utrpenia poznajú mnohí ľudia chudobní aj bohatí, 
rovnako. Napríklad skúšaní jedinci alebo rodiny - po úraze, ťažkej chorobe, úmrtí blízkeho 
človeka, diagnóze smrteľnej, alebo chronickej chorobe... nútia človeka uvedomiť si skutočné 
hodnoty v živote. Zoči voči chorobe, smrti, utrpeniu, strate člena rodiny, si človek začína viac vážiť 
obyčajné, drobné veci, čistú vodu, nezištnú pomoc, láskavú oporu a podporu blízkeho človeka... 

Z hľadiska karmy medzi tzv. „primitívmi“, jednoduchými ľuďmi, žilo veľa (bývalých) 
kresťanov, ktorí po stáročia v predošlých inkarnáciách žili statočne, čestne, eticky a nábožensky na 
úrovni. Ku koloniálnemu dobrodružstvu ich možno dohnala rodinná situácia, dlžoby, hlad, alebo 
hlúpa, mladícka nerozvážnosť, spájaná s neznámom a dobrodružstvom moreplavby a vidiny 
rýchleho zbohatnutia. Títo ľudia boli v skutočnosti zmanipulovaní okolnosťami, prinútení hrať 
dobrodružnú životnú „hru“ a zobrať role, ktoré sa im stali nepríjemné, ale vo vyhrotenej vojenskej 
situácii nemali odvahu povedať nie: „Ja do tohto nejdem, je to proti môjmu kresťanskému 
presvedčeniu!“ Aj keď tú odvahu našli, nemali šancu sa jej postaviť v zahraničnej oblasti, ďaleko 
od domova, v oblasti, kde vládli miestni diktátori, násilie, túžba po zisku, primitivizmus lupičov, 
ohrozenie života a surovosť...  

Pán tieto svoje stratené ovečky videl a vo svojej milosrdnosti ich chcel, po zaplatení karmy, 
povolať späť do svojej milostivej  prítomnosti. To sa však bez účasti konkrétneho človeka, misie a 
kázania a milosti Ducha Svätého nedá. „Tam kde ste dvaja, traja v mojom mene..“, „choďte do 
sveta...“ a mnohé pokyny hovoria, že Duch Svätý využíva práve činnosť „svojich“ ľudí pre 
pôsobenie, šírenie svetla viery. 

Boh má mimoriadne presnú evidenciu o nás všetkých. Veď Nový Zákon hovorí o spočítaných 
vrabcoch na strechách, či spočítaných vlasoch na hlave každého človeka. Platí to pre každého 
človeka, aj  pre ignoranta. Každý človek je súčasťou Božieho Plánu, ale musí aktívne vstúpiť do 
Jeho vinice, napríklad do svojho vnútra – modlitbou, meditáciou. Či nie je tak aj v bežnom 
zamestnaneckom pomere? Nehlásite sa do nejakej práce pre plnenie určitých povinností, ktoré vám 
zaberú nejaký čas a námahu?

Nie každý človek je otvorený Božiemu Hlasu. Ľudstvo dnes je ešte len na veľmi primitívnom 
stupni spirituality. Táto cesta však čaká každého. Nikto nie je nútený ísť rýchlo, ale je dobré 
vstúpiť cestou svojej tradičnej konfesie na „Cestu Svetla“. Jednoducho preto, aby zastavil 
sústavný pád, ktorý inak samovoľne pôsobí. Ako sme už predtým hovorili o súslednosti, pokiaľ 
odmietne bežný človek prípravu pre Nebeské Kráľovstvo – otvoriť sa radosti, dobru a šťastiu, 
nastupuje druhú cesta, cestu  utrpenia. To zariadi múdre Nadja, podstata človeka, keď Kozmos 
natočí svoj Orloj Zvieratníka na správny čas! 

V Mozambiku vládne veľmi silné povedomie o tzv. pôvodných,  čarodejníckych kultoch a pred 
zlom, urieknutím, voodoo, majú veľký rešpekt. Na urieknutie zomierajú aj v Európe desiatky 
malých detí, o čom múdri lekári, rovnako aj múdri kňazi, vedia. Pri otrokárskej skúsenosti s „tzv. 
kresťanským, dobyvačným, násilníckym svetom“, alebo komunistickou, ateistickou, nátlakovou 
demagógiou, má väčšina pôvodných obyvateľov pred kresťanstvom odstup, alebo až nepriateľský 
postoj. 

Nie každý kresťan má veľké srdce a odvahu Matky Terezy z Kalkaty a jej rádových sestier, 
alebo misionárov Saleziánov Dona Bosca,  ísť ku najchudobnejším z chudobných, slúžiť Kristovi 
podľa Jeho vôle a otvorenej viery. Aj v tejto oblasti je našťastie mnoho misionársky ladených 
spoločenstiev, ktoré ukazujú, že ľudstvo predsa len nezabudlo na príkaz šírenia porozumenia, 
vzájomnej pomoci, posielania ľudí do „žatvy“, alebo na „lov rýb“. 

Medzi takýchto dobrovoľníkov patrila  a patrí aj americká rodina Rollanda a Heidi Bakerovcov.
Misionárska rodina začala v Ázii, pokračovala v Anglicku a potom bola priamou žiadosťou Pána 
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Ježiša Krista poslaná do Mozambiku. Týmto priamym oslovením sa vyznačujú charizmatické 
cirkvi, teda že Duch Svätý a Pánov hlas tu zaznievajú pri mnohých stretnutiach veriacich aj dnes v 
21.storočí. Misionári pomáhajú v rôznych situáciach osobných, rodinných, spoločenských, alebo aj 
poľnohospodárskych, či kultúrnych. Žiaľ je tu aj zvýšený výskyt výsmechu, vzájomného 
osočovania medzi rôznymi denomináciami kresťanov (čo je veľká hanba!!!), ubližovanie 
kresťanom v nábožensky zmiešaných štátoch, aj keď práve kresťania majú byť šíriteľmi pokoja, 
lásky a mieru.

Podľa Duchovnej vedy sa od 20.rokov 20.storočia, teda od roku 1920,  prítomnosť Pána 
stále častejšie zjavuje tým, ktorí sú pripravení otvoriť sa Jeho prítomnosti, láske a vedeniu. 
Z histórie všetkých náboženstiev vieme, že Pán vždy v čase núdze posielal svojich poslov, aby 
obnovili vieru v Boha, Pána Pánov, Kráľa Kráľov. Dochádzalo k Božím zjaveniam (Fatima, 
Lourdy), príhovormi svätých sa konali zázraky, ku ktorým patrí aj zázrak prežitia klinickej smrti 
NDE so stretnutím vyspelých duchovných bytostí na „druhej strane“.

V charizmatických kruhoch môže hovoriť priamo Duch Svätý, alebo aj niektorý „nízky duch“, 
ktorý zablúdil... Pri prehovorení Božieho Slova cestou tzv. cudzích jazykov, je na mieste zvýšená 
opatrnosť, aby nedošlo k prenosu falošných správ. Nikto nevie, kto je „na druhej strane“. Preto je 
také dôležitá čistota sŕdc, horlivá zbožnosť a úprimnosť vo vzájomných vzťahoch miestnej 
kresťanskej obce, ale aj potreba sústavného štúdia inšpirovanej literatúry. 

Svätý Pavol upozorňuje, že niektorí ľudia majú dar tohto hovorenia, iní zas dar „výkladu“ 
hovoreného posolstva, aby boli informácie pochopené a správne odovzdané. Tento spôsob 
komunikácie sa odohrával počas kresťanskej éry prostredníctvom rôznych svätých, ale Pán 
prostredníctvom Evanjelia upozorňuje, že keby aj nehovorili ľudia, prehovorili by kamene...

Vo svojej knihe „Rodenie zázrakov“ (vydavateľstvo Slovo Života International, Bratislava) 
zjavuje pani Heidi Bakerová súvislosti, pravdy a faktá „Božej matematiky“. Vnútorným vyladením 
sa na Božiu Pravdu objasňuje mnohé state Starého Zákona, napríklad Ezechielove vízie o živej 
rieke, ktoré dávajú zmysel Ježišovym podobenstvám o prinášaní úrody 30, 60 a 100 násobne. 

Túto „úrodu“ je totiž možné reálne vidieť v uzdravovaní slepých, hluchých, chromých, v 
rozmnožovaní potravy, keď z porcie pre 5 člennú rodinu sa dosýta najedlo 70 detí a ešte sa zvýšilo.

Ezechiel ukazuje na prvú časť rieky vytekajúcej z chrámu v dĺžke 1000, v hĺbke po členky, 
druhú tisícku dĺžky vykazuje rieka po kolená, a ďalšie tisícky prehlbujú rieku stále viac a viac... Z 
„chrámu“ spod prahu začína vytekať riečka. Poukazuje  na prvú časť rieky vytekajúcej z chrámu v 
dĺžke 1000 v hĺbke po členky (15 cm), druhú tisícku dĺžky vykazuje rieka hĺbku po kolená (60 cm), 
a ďalšie tisícky prehlbujú rieku stále viac a viac (90 cm, 120 cm, 240 cm... ). 

Čo znamenajú tieto koeficienty v súvislosti s psychikou (psyché = duša), s úrovňou duchovnej 
duše, ktoré nejakým spôsobom súvisia s mikrosvetom človeka, alebo makrosvetom diania okolo 
neho? 

Vidíme, že nárast toku energie (hladina rieky) nenarastá plynulo, ale skokom, „po kvantách“. Z 
bežnej fyziky poznáme zväčša plynulý nárast energie, ktorý je však charakteristický predovšetkým 
pre tzv. materiálny svet. Aj tu sa jedná  hlavne o otázka merítka, lebo pri zväčšenom merítku, 
bližšom pohľade,  môžeme sledovať „schodový“ nárast energie... 

Pri Teórii chaosu, alebo teórii „samoorganizovania prírody“, nepatrná energia môže spôsobiť 
mimoriadne silný nárast  energie až „rázového charakteru“.  Tento jav nastáva v určitých oblastiach 
prírodných / ľudských činnostiach, predpokladáme taktiež informačný, rezonančný  prenos na 
vedľajšie dimenzie Zeme podľa správy Adelmy Vayovej, ako o tom píšeme v našich štúdiach. 

Nárast, príspevok malej energie na rezonančný efekt je dnes známy a hromadne využívaný v 
elektrotechnike, napríklad v oblasti telekomunikačných prenosov (TV, rozhlas, mobily...). Menej 
známy je efekt  tzv. „rázovej vlny“, ktorá sa extrémne rýchlo môže šíriť vo všetkých médiach – 
vzduchu, tekutinách, aj pevnej hmote. Prechod tryskovým lietadlom do nadzvukovej oblasti určuje 
Machova konštanta a je stanovená od 1 tis. do 1,2 tis. km/h. Rázová vlna v hmote však ide až nad 
rýchlosť 5 tis. km/h a tak predbieha bežne známe seizmické vlny. 

Čo znamenajú tieto koeficienty nárastu energií v súvislosti s psychikou (psyché = duša), s 
úrovňou duchovnej duše, ktoré nejakým spôsobom súvisia s mikrosvetom človeka, alebo 
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makrosvetom diania okolo neho? Akým spôsobom sa prejavujú na zdraví človeka / komunity? Pri 
akých hodnotách dochádza ku krízovým prejavom (choroba človeka, alebo havarijný prejav 
počasia)?

Na obraze vytekania prameňa z chrámu Pána je možné vidieť zákon, ktorý môže súvisíeť 
s vedľajšími  dimenziami Zeme, tak ako sú popísané v štúdiách „Prečo sa počasie zbláznilo“ 
(1.diel, Ekokonzult, Bratislava 2015), „Zlatomeničstvo pre každého“ (2.diel, TypoPress, Košice 
2017) na základe správy barónky Adelmy von Vay, výnimočnej vedkyne a liečiteľky. 

Autor článku naďalej rozvíja dôležité odkazy Starého a Nového Zákona, pretože podobným 
spôsobom, ako postupne, kvalitatívne aj kvantitatívne rastie energetický prameň prírastkami, 
energetickými kvantami, elementálov = „citových myšlienok“ krokmi 4, či 10, alebo 100, podobne 
sa rozširuje a prehlbuje „tok rieky“, zvyšuje intenzita energetického toku v blízkosti osoby / danom 
regióne. Sú to jednoduché algoritmy násobenia 2x2 = 4, alebo 2x5=10, ale 1x0=0. V prenesenom 
význame však poukazujú na výrazné prenosy množín v obraze tzv. „miest“, teda z 1 míny zhodnotil
10 mín, teda 10 x 1000 = 10000, iný sluha z 1 míny zhodnotil 5 mín, teda 5 x 1000 = 5000, a ďalší 
túto mínu nevyužil 1 x 0 = 0 . V týchto symbolických obrazoch vidíme potrebu „zhodnocovať“ 
kvalitu vlastného života, ktoré môže byť orientované napríklad do dobrého manželského 
poradenstva, gamblerstva detí a mládeže... 

Podobný úkaz  môže platiť aj pre „červie diery“, ktoré  sa „otvárajú“ pri dostatočne veľkej 
energii, napríklad 1000 účastníkov.  Bežne je prameň rieky (intenzita energie) pod prahom, teda 
netečie, nie je aktívny. Až postupná činorodosť v určitom druhu kvalitatívneho spektra, sily a dĺžky 
môže prameň otvoriť, zosilniť rezonančným efektom a spustiť nejakú udalosť. 

Ezechiel v 47. kapitole popisuje rieku, ktorá pramení na východ, alebo juh. Tu je skrytá 
symbolika, pretože práve tieto svetové strany, ako o tom svedčí ďalší text Biblie, prinášajú 
život, úrodu a pokrok, vedia meniť choré na zdravé. Toto potvrdzujú taktiež práce Emmanuela 
Swedenborga, ale aj symbolika v iných častiach Biblie. Podľa Duchovnej vedy každý človek má 
dôležitú orientáciu siločiar energií: východ po pravej ruke, západ v smere po ľavej ruke, nahor je 
sever, dole je juh. 

Môžu byť aj iné „chrámy“ (dimenzie, poddimenzie), ktorých vody neprinesú požehnanie a 
dobro, ale opak. Vody môžu prameniť a tiecť aj na „sever, alebo západ“, ale tieto vody majú iný 
charakter, negatívny. Tieto rieky – energetické toky, zodpovedajú dimenziám 1 až 3, teda prinášajú 
problémy, choroby, nehody, katastrofy na úrovni počasia – prietrže mračien, smrtonosné horúčavy, 
výbuchy sopiek, erózie, víchrice až hurikány... Alebo pády lietadiel, či vodných plavidiel.

V inom prípade postupná, dlhodobá činnosť s charakterom napríklad násilia, ubližovania 
druhým, surovosti, vraždy, vojny, ktoré sú charakteristické pre mnohé bývalé koloniálne krajiny, 
môžu spôsobiť veľké pretečenie „rieky“ - tok energií. Môže otvoriť  „červiu dieru“ napríklad na 
poddimenziu 1.2 prudké ochladenia, spojené s primitívnou zmyslovosťou, alkoholizmom, 
materializmom. Následkom sú prudké, ničivé búrky, záplavy, ktoré sa striedajú s ničivým suchým 
počasím, ktoré vypáli všetko živé... Tu môžeme vidieť historický vznik púštnych oblastí dávnych 
civilizácií (napríklad sever Líbye všestranne úrodnej krajiny plnej flóry a fauny ešte v prvom 
období Rímskej ríše). Takéto púšte sa prekvapivo vyskytujú v krajine, ktorá má celkovo iný 
charakter a dnešná veda si s týmto úkazom nevie rady.

Všeobecne môžeme povedať, že „chrám“ zodpovedá poddimenzii, na ktorej sa podieľa každý 
človek svojim spôsobom života, myslenia, cítenia a skutkov. Už sme hovorili v našich článkoch a 
knihách, že pred dvomi tisícmi rokov práve na tento jav, zvýšenej energetickej zodpovednosti, 
upozorňoval Pán Ježiš Kristus, že zlá myšlienka žiadostivosti, je energeticky rovnaká ako skutok. 

Podľa Duchovnej vedy asi do roku 1500 n.l. možno hovoriť o prípravnom období pre západnú 
civilizáciu, východná časť sveta dostala podobné pokyny ešte cca 600 rokov p.n.l. prostredníctvom 
budhizmu, taoizmu, konfucianizmu, alebo ešte skôr hinduizmu. Pán vždy posielal svojich prorokov 
do všetkých národov, podobne ako sa o tom zmieňuje  Nový Zákon.

Posledné náboženstvá - kresťanstvo, islám, mali pre vývoj ľudstva priniesť priame posolstvo 
mieru, porozumenia, lásky, spolupráce, milosrdenstva...Žiaľ práve náboženstvá sa stali zámienkou v
boji o moc a peniaze, pre mnohé vojny, vraždy a krutosti, a žiaľ tieto tendencie zotrvávajú aj 
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dodnes.

Dnes sme svedkami, ako sa veľmi prudko a pre bežné prírodné vedy nepredvídateľne, chová 
počasie, prebiehajú klimatické zmeny, ktoré spôsobujú obrovské utrpenie, psychické a sociálne a 
materiálne škody pre milióny postihnutých ľudí všetkých svetadielov. Matematická metóda 
„Teória chaosu“ poukazuje. že obrovské dopady zapríčiňujú „miniatúrne“ energie, osobné, 
energetické polia, pospájané rezonančným efektom do mega blokov spúšťačov. Tieto v 
informačne zhodnej rezonancii na vedľajšie dimenzie spúšťajú dnešné hrôzy, ktoré sa dnešnými 
prognostickými, vedeckými prostriedkami nedajú predvídať, ale zvyšujú ako častosť, tak aj 
intenzitu.

Kvapky tvoria pohár, pramienok, potok, rieku aj more. Podobne aj zrnko soli má inú silu ako 
množstvo soli v kávovej lyžičke, v papierovom vreci, alebo soľ naložená v prepravnom, oceľovom 
kontajneri. Je to stále voda / soľ, ale rozdiel je v sile pôsobenia a pretvárania.  Jedna kvapka vody 
dažďa pôsobí inak ako hromadný príval dažďových kvapiek a zdvihnutá hladina povodne... 

Bežný človek ignoruje spiritualitu, pretože veda mu hovorí, že „pochádza z opice“. Duchovná 
veda  však spája náboženstvo a umenie, a hovorí o duchovnom pôvode človeka. Z fyziky vieme, že 
jemné energie na úrovni vysokých frekvencií môžu mať mimoriadnu silu (napríklad rontgenové, 
kozmické, či solárne žiarenie). 

Je rozdiel v rozmýšľaní  rozumom (EM pole 1) a chápaní srdcom (EM pole 500)  Jedno 
má pomáhať druhému, ale je dôležité sa to naučiť. Pán Ježiš Kristus hovorí o žencoch, pritom
každý zachránený klas (spasená, vyzretá duša = zobudené „srdce“, rozžiarený vnútorný 
chrám) má svoju hodnotu, svoju váhu z práce z minulých životov, z pôvodu z vyšších 
dimenzií, alebo najlepšie z obetavej, dobrej, láskavej práce v tomto živote. 

Inú „energetickú váhu“ má archanjel z poddimenzie 4.2, inú z poddimenzie 6.4. Tieto 
počty poznajú ľudia zo šachu, kde inú váhu má pešiak, inú veža, alebo dáma. Aj vo vojsku všetkých
krajín má inú hodnotu vojak, poddôstojník, veliteľ pluku, alebo armádny generál. 

Ako astro- psychológ som robil psychické, koreňové grafy (podobne ako C.G.Jung, či 
I.Newton...), mnohým ľuďom.  Niektorí z nich fyzicky vyzerali na prvý pohľad celkom bežne.  
Pritom mali vnútornú „energetickú, vibračnú“ hodnotu archanjelov vysokých rádov, ktorým by som
priradil hodnotu 500000, alebo aj viac... V tejto oblasti čaká modernú vedu, ktorá by mala prestať 
rozlišovať medzi prírodnou a Duchovnou vedou (pretože za všetkými javmi, procesmi, 
zákonitosťami je Boh ako Večný Duch), rozsiahly a širokospektrálny výskum.  

Myslím si, že tomu rozumie každý človek, pretože s takýmto „hodnotovým“ systémom sa 
stretáva od útleho detstva v rodine, v škole, v nemocnici, polícii, či všade  v spoločnosti. Podobne 
ako v armáde aj tu platí, že každý človek vo svojom „vaku osudu“ nesie „maršálsku palicu“, teda 
zárodok anjela, ktorý ešte na dnešnej civilizačnej úrovni spí paralyzovaný materializmom.

Toto pôvodné hodnotové, rasové, sociálne... hodnotenie systémov, ktoré súviseli s rôznymi 
kmeňmi, vrstvami, kastami, národmi, ale aj pohlavím, zrušil Pán Ježiš Kristus pred dvomi tisícmi 
rokov. O potrebe osobného rastu sme už hovorili. Je dôležitou súčasťou rastu kvality života každého
človeka / rodiny / komunity a bude to prvá otázka po smrti „na druhej strane“. Zažil som to  na 
„súde duše“ počas klinickej smrti v r.1992.

Pán v podobenstve o hrivnách (talentoch, oleji múdrych panien) zaviedol systém potreby 
činorodej účasti na vylepšovaní svojej vnútornej hodnoty, ktorú prisľúbil pomôcť zhodnocovať 
každému úprimnému kresťanovi, alebo aj úprimnému vedcovi, či zapálenému umelcovi. V Novom 
Zákone sa stretávame s osobnými hodnotami zväčšenia  úrovne násobkami, čo patrí asi k 
vývojovým pravidlám Zeme. 

O dôležitosti a kvalite tohto systému hovorí podobenstvo oblečenia do sviatočných šiat, ktoré 
sa od každého kresťana, alebo aj od každého človeka, budú „na druhej strane“ požadovať. Pán má 
radosť z činorodosti svojich služobníkov, ktorí sa postupne stávajú Jeho priateľmi, ale nemá rád 
lenivcov a nečinných ľudí, ktorí svoje „nebeské imanie“ nezhodnocujú... Lenivcom vždy zoberie 
ich nevyužitú menu, a posiela ich do oblasti tmy a škrípania zubov... teda do dimenzie Zeme s 
„mlynským kameňom“ uviazaným okolo krku.

Nezdá sa, že by to boli len nejaké obyčajné počty. Pretože úzko súvisia s osobnou karmou, so
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ziskami a stratami z tohto aj z minulých životov, alebo aj s karmou národa. Fyzikálne taktiež 
hovoríme o sile a vibrácii biopola, ktorý človek do svojho okolia „produkuje“ v rodine aj v 
práci. Rovnako sa tu odrážajú  aj psychické a sociálne, ale aj intelektuálne možnosti úrovne kvality 
života osoby, rodiny, alebo aj iné vlastnosti, ktoré by sa mali postupne podrobiť analýzam, 
porovnávacím štúdiam a výskumu, ktorý je dosiaľ zanedbávaný a to ako cirkevnými, tak aj 
psychologicko sociálnymi inštitúciami. 

Podobne ako v predošlých príspevkoch opakujem, že psychológiu, môžeme ju nazvať 
psychoenergetiku, čakajú dnes nové, mimoriadne dôležité objavy, ktoré môžu priniesť obrovské
hospodárske úspory, ale hlavne zlepšiť kvalitu žitia moderného človeka. Čítaním Biblie určite 
objavíte ďalšie zaujímavé zákonitosti, ktoré môžete okamžite použiť vo svojej každodennej praxi, 
podobne ako sa to naučila robiť vo svojej každodennej praxi aj pani Heidi Bakerová, spomínaná v 
úvode článku.

Pokiaľ človek, kňaz, misionár pracuje nie pre Božie Kráľovstvo, ale egoisticky sa pokúša 
privlastňovať si výsledky a zasahuje do osobnej karmy nepripravených duší, porušuje tým Boží 
zákon, Princíp spravodlivosti a „odpočítava sa mu to z jeho osobnej karmy“. Súčasne však mu hrozí
útok a nepriateľstvo okolia – hádzanie perly psom a sviniam sa neodporúča. Aj v prípade 
predčasného „prebudenia“ nastupuje „platenie“ vo forme osobného utrpenia. V mnohých zjaveniach
Pán sám riadi misijnú oblasť, kde sú ľudia pripravení prijať Slovo... 

Mnohí ľudia odmietajú žiť život porozumenia a lásky, pretože ich to nikto v detstve nenaučil. 
Až  choroby, problémy, utrpenie im otvorí oči a myseľ a začnú hľadať. Pán upozornil, že takýmto 
ľuďom sa posolstvo svetla nedáva. Opakujem, hádzať poklady ducha sviniam a psom... je 
nebezpečné!

Pán hovorí: „Ja som cesta, pravda a život.“ Človek nie je okamžite „múdry“, ale učí sa na ceste,
najlepšie skutkami  - pokusmi a omylmi, ale lepšie počúvaním druhých a poznávaním. V symbolike
Starého aj Nového Zákona je množstvo múdrych poznatkov, ktoré uľahčia, spríjemnia a zrýchlia 
cestu. Činorodý človek sa môže pomýliť, alebo aj dočasne zablúdiť. Lebo nepokazí nič len ten, kto 
nič nerobí. Práve ničnerobenie je jedným z najťažších hriechov. Chybou však nie je pomýliť sa, 
chybou je nevrátiť sa späť na Cestu!

Kým sa Bakerovci naučili všetko nezištne odovzdávať, urobiť modlitbu súčasťou svojho života,
plnšie rozumieť Slovu Pána a jeho vedeniu, prvé kresťanské zbory boli nestabilné, veriaci boli 
neistí, vlažní. Až keď zažili vnútornú premenu súvisiacu so život ohrozujúcimi chorobami, odstupu,
hlbšej premeny a skvelým výsledkom Jeho Prítomnosti.  Nadja – duchovná duša – pani Heidi 
inšpirovane  poslala polomŕtvu infekciou MRSA na zvestovanie viery do Toronta, kde behom 
niekoľko minút došlo k jej spontánnemu uzdraveniu... 

Predchádzala úprimná obeť svojej pohodlnosti, náročné cestovanie, prekonávanie seba, boj za 
Pánovu Slávu. Svedectvom a zvestovaním „navýšila“ úroveň svojej Nebeskej Žatvy, čo ju vynieslo 
do úplne nových „energetických“ podmienok okamžitého plného uzdravenia, ale aj ďalšieho 
nezištného pôsobenia. Obrazne povedané „navýšila“ svoj energetický kredit o stovky, možno tisíce 
bodov. Ako Pán upozorňuje: „Podľa skutkov poznáte ich...“ 

Požehnaný národ, ktorý chce také posolstvo „Zhora“ prijať, pretože takto získava pre 
komunitu vyššiu úroveň poznania a vytvára lepšie perspektívy rastu pre národ aj krajinu. 
Naopak národ, ktorý odmieta prijať „aktuálne Božie slovo“ prorokov, vystavuje seba a svoje rodiny 
nešťastiu a problémom všetkých druhov. Bytosti svetla – anjeli – musia ustúpiť a nastupuje vplyv 
satana a jeho sluhov podľa scenára utrpenia, ktoré popisuje 1.diel štúdie „Prečo sa počasie 
zbláznilo“. 

Úprimní a obetaví misionári, duchovní učitelia, duchovní poradcovia... slúžia Bohu s 
otvoreným srdcom, nezištne, častokrát riskujú ťažké ochorenia aj smrť. Kto ublíži týmto 
„maličkým“, píše Sväté Písmo, lepšie by mu bolo, keby si okolo krku zavesil „mlýnsky kameň“ a 
hodil sa do vody. Symbol rotujúceho utrpenia v ťažkých karmických podmienkach Zeme je veľmi 
príznačný a varujúci pred Hospodinom Starého Zákona! Ako vo všetkých udalostiach vždy sa 
časovo natáča „zvieratníkový a planetárny Orloj“, na spravodlivé dielo Božích vykonávateľov...

Aj vo vyššie zmienenom zázračnom vyliečení je možné vidieť neobyčajný poznatok spôsobu 
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dnešného vyhodnocovania karmy. V predošlých obdobiach sa karma vyhodnocovala, až keď duša 
opustila telo. U mnohých tradičných, spiacich kresťanov, sa tento starozákonný režim hodnotenia 
zachováva aj dnes. Ale je tu nová skupina kresťanov, nová úroda inak zmýšľajúcich a „nové 
mechy“. Sú tu generácie ľudí, ktorí dynamicky menia ukazovatele svojho vývoja a smerovania seba
aj spoločenského života počas svojho pôsobenia na miestnej, alebo aj medzinárodnej úrovni. A  
vyhodnocovanie týchto dynamicky meniacich sa ľudí odohráva  sa v priebehu niekoľkých týždňov, 
či mesiacov.

Všetky sociálne, či psychické skúšky, alebo náhle ochorenie majú karmické príčiny, častokrát 
zakotvené v minulých životoch! Z Duchovnej vedy vieme, že karma  duchovne pracujúcich ľudí sa 
zrýchľuje, mnohé choroby sa však dostavujú len v náznaku a rýchlo prejdú. 

To je karma osobná, kde na horoskope aspektov radixu – priemet  minulých životov - možno 
vidieť, že niekto má veľmi ťažkú karmu a mal by sa snažiť svoju duchovnú dušu v prvej etape 
očistiť, aby svoje karmické problémy neprenášal na svoje okolie. Charizmatickou činnosťou, 
pomocou núdznym vo svojom pôvodnom občianskom prostredí, prísnymi diétami, modlitbami, 
meditáciami sa dá karma výrazne rozpustiť a „zaplatenie“ z minulých životov urýchliť z desaťročí 
na výrazne kratšie obdobie. 

Netreba si robiť ilúzie, pretože karmu museli zaplatiť všetci proroci (Ján Krstiteľ), apoštoli 
(Jakub, Peter, Pavol, Tomáš... skoro každý z nich zomrel násilnou smrťou), alebo aj mnohí ďalší 
svätí. Karme sa nevyhli ani mnísi (Ján z Kríža, Serafín Sarovský), novodobí svätci (malá Terezka, 
sestra Faustína, páter Pio), ktorí zažívali utrpenie v klauzúrach  rovnako, ako keby žili v svetských 
podmienkach, alebo aj horšie...

Človek nemá právo meniť ľudí, ktorí sa sami nechcú zmeniť a nie sú na to osobne, dobrovoľne,
karmicky pripravení. Pokiaľ sa tak stane, musí misionár (rovnako aj obyčajný človek) platiť za 
druhého prevzatú karmu, a samozrejme je tu aj „vlastný balík“ nezaplatenej karmy.. Tento úkon 
prevzatia karmy sa môže odohrať akoby nezáväzným prisľúbením – „Ja ti pomôžem dostať sa z 
tohto...“, alebo niečo podobné. Takto napríklad osobný spovedník predĺžil Matke Tereze život o 
desiatky rokov. Ľudia si neuvedomujú, že vyslovený prísľub má pred Nebeským súdom svoju 
neodvolateľnú hodnotu.  Pán upozorňuje: „Vaše áno nech je áno, a nie nech je nie,“  patrí to do 
dôležitej znalosti oblasti Nebeskej spravodlivosti, ktorá sa neustále veľmi starostlivo „váži“ a 
vyhodnocuje. 

Samozrejme vyššie uvedené pravidlá nerušia Slovo Nového Zákona. Modlitba Otče náš 
ukazuje ako na smer, tak aj kvalitatívne napĺňanie. Človeku sa odpustí až vtedy, keď plne všetko 
odpustil, všetky nespravodlivosti aj krivdy, zaplatil všetko zlé, za tento aj minulé životy. Živý Boh, 
Pán, môže odpúšťať len tým, ktorí dôsledne odpúšťajú, odpúšťajú všetkým, a všetko, a vždy 70x7 
krát... 

Inak taký človek, aj keď je kresťan, žije stále v stave Starého Zákona – kde sa platí oko za oko, 
krv za krv... Kto z ľudí môže povedať, že zaplatil za všetky dlžoby svoje a svojich predkov a vedia 
sústavne odpúšťať malé aj veľké veci? Pre takých je tu prísľub Pána s pozvaním do Nebeského 
kráľovstva. Podľa svedectiev NDE však samotná dimenzia Nebeského kráľovstva je ešte prázdna. 
Nie sú tam zatiaľ žiadne duchovné duše. Nižšie dimenzie - raje sa postupne plnia dušami, ale do 
Kristovho najvyššieho príbytku sa ich dostáva naozaj len veľmi málo. 

Bakerovci sa ocitli v Mozambiku v r.1995 a venovali sa predovšetkým deťom, sirotám žijúcim 
„na ulici a na smetiskách“.  Už na začiatku videli, že misionársku činnosť musia skĺbiť s bojom 
proti biede, za zlepšenie výživy, hygieny a pitnej vody, poskytovanie zdravotníctva a školstva, 
proste pre celkové zvyšovanie tzv. „civilizácie Lásky“, tak ako nám to odkázal Pán svojim 
príchodom, príkladom a učením. 

Hneď na začiatku cítili potrebu priniesť deťom, vidiečanom čistú, studničnú vodu. A tu je 
vidieť, ako funguje „karma“. Pomerne rýchlo si zaobstarali dve vŕtne súpravy, ale dvaja študovaní 
odborníci na vŕtanie studní museli z krajiny odísť a navyše sa stratili od súprav kľúče. Dva roky 
vŕtne súpravy stáli. Zásahom ZHORA prišiel „náhodou“ laik, ktorý mal víziu o vŕtaní studní v 
Afrike a veril, že sa mu táto jeho vízia naplní. Behom niekoľko týždňov zariadenia sprevádzkoval. 

Skúste sledovať dianie znamení so mnou: 2 vŕtne súpravy, 2 inžinieri, 2 roky a pri 
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podrobnejšom skúmaní by sa našli určite aj ďalšie dvojky (v dátume, mesiaci, roku, 
pomocníkoch...) 

Napriek určitej spolupráci so štátnymi orgánmi, misionári zväčša narážali na odpor a 
nepochopenie miestnych orgánov, dokonca až prekážok nielen polície, ale aj nepochopenia bežným 
obyvateľstvom. Sociálne a karmické príčiny sme rozobrali v predošlých odstavcoch.

Zasiahol Pán, ktorý na príhovor Archanjela národa a mnohých trpiacich duchovných duší, 
videl, že kde nie je cesta pochopenia, musí nastúpiť cesta utrpenia. Musela prísť povodeň, 
záplavy, cyklón, ktorý z dobrej perspektívy progresu zhodil krajinu do ťažkej biedy, chudoby, 
hladu, chorôb, zúfalstva... 

Mnohí ľudia zomreli, ďalší zoči voči utrpeniu si uvedomili skutočne dôležité hodnoty, cenu 
života, cenu nezištnej pomoci a predovšetkým plný pulzujúci život, ktorý je z pravého kresťana 
neustále cítiť.  Lebo tak sa prejavuje Živý Kristus prostredníctvom Božích detí – nádejou, radosťou,
pomocou, mocou, alebo aj pokorou a službou najchudobnejším... 

V povodni r.2000 stratila nezisková organizácia Bakerovcov - Iris Global v Mozambiku 350 
kostolov, mnoho škôl a nemocníc a museli začať od nuly. Výborná, všestranná pomoc, ktorú 
poskytla komunita IRIS núdznym, trpiacim, hladujúcim v období tejto ťažkej národnej skúške, 
viedla k úplne inému postoju, novému prístupu a uznaniu vládnych orgánov. Odchovanci hnutia Iris
Global – mládež,  zachraňovali životy, stavali príbytky, rozdávali lieky, poskytovali pomoc 
utečencom, sýtili hladných... 

Napriek ťažkým majetkovým aj personálnym problémom sa až v týchto nových podmienkach 
naplno prejavila Sláva Pána a prísľuby misie v mozambickej spoločnosti, ktorá už teraz bola 
pripravená prijať Pána a Jeho Dobrú Novinu. Došlo k mnohým zázračným uzdraveniam – slepí 
začali vidieť, hluchí začali počuť, chromí začali chodiť, dochádzalo k „rozmnoženiu“ potravy, keď 
z porcie pre malú rodinu sa najedlo 70 detí a ešte sa zvýšilo... 

Misionári Bakerovci to naďalej mali veľmi zložité, pretože ťažké podmienky, kriminalita, 
drogy, alkoholizmus, teror v regiónoch v postkoloniálnej krajine tvoria „bežnú súčasť“ občianskeho
života. Nové cirkevné zbory a misionárske úspechy narastali podobne ako medzinárodné centrá a 
celosvetové uznanie.

Keďže mnohí misionári nevedia temer nič o Duchovnej vede, pracujú niekedy aj na takom 
„kamenistom poli“, ktoré nemôže priniesť úrodu. Svojou vierou a trpezlivou húževnatosťou sa 
snažia presadiť svoje zámery, aj keď tu ešte nie je vnútorná karmická pripravenosť zo strany ani 
misionárov, ani príjemcov. Ako sme vyššie uviedli, nie každá osoba, región, spoločnosť je 
duchovne pripravená pre „Dobrú zvesť“.

Misie sú vždy spojené s odriekaním a utrpením. Len statočné duše opierajúce sa o silnú 
vieru vedia tieto skúšky a problémy vydržať. Slabosi zutekajú. Takto misionári Rolland a deti 
dostali maláriu, pani Heidi ťažký zápal pľúc, neskôr smrteľnú infekciu MRSA... Ešte šestnásťročná 
sa slečna Heidi vyliečila z ťažkej dyslexie, čo jej umožnilo neskôr absolvovať ako univerzitné tak aj
doktorandské štúdium. Pán ju tak pripravil na všestrannú prácu nielen pomoci šírenia evanjelia, 
zdravia, ale aj na poli vzdelávania núdznych a ďalším činnostiam pre  široko zamerané pôsobenie 
budúcej organizácie, o ktorej vtedy určite nemala ani najmenšiu predstavu... Aj týmto spôsobom sa 
napĺňa Biblia, ktorá hovorí, aby si „ženci nerobili zbytočné starosti, ale mali otvorené srdce a myseľ
pre inšpirácie Pána.“

Výsledky, ktoré prezentovala na rôznych kresťanských fórach po celom svete boli a sú úžasné. 
Z otrhaných, nešťastných detí vojakov, hladujúcich žobrákov,  sa stávali „normálne deti“, mladí 
ľudia, ktorí sa učili hrať, športovať, tvoriť, učiť sa, komunikovať, snívať, modliť sa, otvárať sa 
novým nádejám pre osobný aj budúci rodinný a profesionálny život bez zabíjania, alkoholizmu, 
drog  a kriminality. 

Deti a mládež sa otvárali nádeji pre harmonický rodinný život a perspektívy, ktoré umožňuje 
vyspelejšia civilizácia a dobre, všestranne rozvíjajúca sa krajina. Prostredníctvom detí sa postupne 
menilo aj dospelé obyvateľstvo, prichádzali nové výzvy rozvoja a pokroku, lepšie zdravotnícke, 
vzdelávacie, či komunikačné podmienky, keďže IRIS bola a je nadnárodná, celosvetová 
organizácia.
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V článku sme sa viackrát zmienili o termíne Duchovná veda. V skutočnosti Duchovná veda si 
veľmi váži každú úprimnú a pravdivú prírodnú vedu, poctivo prežívané, harmonické umenie, 
podobne ako úprimné a pravdivé náboženstvo. Nové tisícročie prináša nové výzvy, nové prístupy,
iné myslenie, ktoré by mali napomôcť urobiť vo svete „nežnú revolúciu“. Takú revolúciu, 
ktorá prinesie slobodu, priateľstvo a požehnaný pokrok pre všetkých, nielen pre vyvolených. 
Mladí ľudia sa dnes neuspokoja s rečičkami bez osobného príkladu a bez  pravdivého obsahu v 
praxi. Mladý človek sleduje jednotu slov a činov, pravosť charakteru človeka, ktorú dáva len 
skutočná viera. To znamená veľkú výzvu na intenzívnu prácu pre rodičov, učiteľov, 
vychovávateľov, kňazov, vedcov, aj politikov... ktorí  s mladými ľuďmi pracujú a chcú ich 
motivovať pre dobrý život v lepšej komunite a úspešnom štáte, ochotu angažovať sa, byť pravým 
človekom na svojom mieste, nebáť sa byť originálnym. 

Výzvy ku mladým ľuďom sú dobrým, dôležitým začiatkom, ale len vtedy, pokiaľ títo mladí 
ľudia „nespia s otvorenými očami“. Len predchnutý mladý človek môže reagovať, t.j. mládenec, 
deva zobudení Duchom Pravdy a vierou vedia a môžu reagovať. Ale to títo mladí nesmú byť uspatí 
TV, hlúpymi filmami, PC hrami, alkoholom, prepchatí nezmyselným učivom a oslobodení v 
priateľských vzťahoch, ktoré sa najlepšie dosahujú v skautských, aj medzinárodných 
konfrontáciách.

Dnes, žiaľ, často krát chýbajú vzory - osobnosti, ako aj prirodzené autority, ktoré by mali 
mladých ľudí viesť, podoprieť ich v ich osobných životoch a dôležitých rozhodnutiach, opierajúc sa
o hlbšie poznanie duchovných súvislostí, ktoré tvoria podstatu všetkého diania okolo nás. Tu môže 
byť dôležitá pomoc kňazov ochotných viesť mladých ľudí. Prirodzeným spôsobom pre osobný rast 
detí aj mladých ľudí je skauting, ktorý pri celosvetovom pôsobení už viac ako 100 rokov vie 
vytvárať podmienky aj etické a revolučné výzvy, ktoré každý mladý človek potrebuje. V takýchto 
priateľských podmienkach sa zmierňuje, zlepšuje, až likviduje násilná povaha, budujú sa etické, 
profesné, aj umelecké základy, ale hlavne osobná zodpovednosť postavená na dobrých občianskych,
etických a náboženských základoch.

Úvahy v tomto článku sa týkajú všetkých bývalých koloniálnych krajín, kde sú problémy 
vysokej kriminality, násilia, drog, alkoholizmu, novodobého otroctva, chudoby, hladu a 
neporozumenia... extrémne akútne. Súčasne sú medzi riadkami napísané aj rady a odporúčania, 
ktoré môžu pomôcť nadnárodným inštitúciám, alebo aj bývalým koloniálnym krajinám aspoň sčasti
splatiť svoj dlh a aktívne zasiahnuť do ich reštrukturalizácie a zlepšenie hospodárskej infraštruktúry.
Vzniká tak zaujímavá situácia, keď bývalí občania ich vlastnej krajiny sa v nových inkarnáciach 
narodili do prostredia bývalých kolónií a podvedome je v nich obrovská túžba nebyť farebným, ale 
„bielym“, ktorí majú iné privilégiá, ako bežní naturálni občania. Súčasne je v nich aj skrytá túžba 
žiť v „krajine svojich snov“, pretože ich podvedomie tuší a túži po „inom živote“... Táto túžba 
podporená vnútorným duchovným rastom môže zrealizovať všetko, alebo aj podstatne viac – stať sa
plnohodnotným svetoobčanom, tak ako to napríklad ponúka spoločenstvo IRIS GLOBAL.

Na web sirosa.sk pod hypertextom s názvom „Osud národov?“ / „Karmické aspekty 
národov“ je načrtnutá karmická previazanosť rôznych koloniálnych mocností s ich bývalými 
vazalmi. Niektoré pravidlá a súvislosti sme vysvetlili aj v predloženom článku. Za skutočným 
pokrokom v bývalých kolonizovaných krajinách je potrebné vidieť zvýšenie etickej úrovne, dobrej 
vôle pomáhať, zvyšovanie ako všeobecného vzdelania, tak aj náboženského myslenia, ktoré je 
jedine zárukou, že sa môžu zlepšiť predovšetkým oblasti závislostí na alkoholizme, drogách, 
gamblerstva, prostitúcii... V týchto oblastiach osveta a vzdelanie môžu pomôcť, ale „topiacim“ už 
môže pomôcť naozaj len viera a duchovná podpora z „druhej strany“. 

Bývalé kolonizačné supermocnosti Portugalsko, Španielsko, Francúzsko, Voľká Británia, 
Holandsko, Nemecko, Taliansko, Belgicko... majú historicky detailný prehľad, štatistiky, mená aj 
archivované písomnosti o historickom pôsobení vo svojich bývalých kolóniach. Je nevyhnutné v 
rámci karmického vyrovnania obrátiť späť kritický pohľad. Pretože dnes v období energetických 
psychologických „búrok“ práve v tejto oblasti môžu vznikať teroristické a iné násilnícke akcie, do 
ktorých zaraďujem napríklad aj „biznis“ s utečencami, alebo „vybuchujúci“ pocit nespravodlivosti. 
Imigrácia z vojnou ohrozených, chudobných krajín je obnovenou sociálnou vlnou bývalého 
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otroctva, zmenil sa len čas, dopravné technické prostriedky, výzbroj... Strašidelná vízia týchto ľudí 
je však rovnaká: rýchlo zbohatnúť bez ohľadu na životy a krv nevinných a nevedomých, 
jednoduchých občanov. 

Zdravie, podobne ako epidémie z vyššie zmieneného nie sú náhoda. Genialita práce barónky 
Adelmy Vayovej ešte pred vznikom rádia a televízie ukázala, že vyladenie na rôzne vibrácie, 
frekvencie biopola môže spustiť vedľajšie nepríjemné, zdravotné následky. Napríklad vibrácia 
urazenosti a sústavných obáv spôsobí problémy s očami. Vibrácia klamstva, lži, neúprimnosti 
postupne spúšťa reumatické problémy, vibrácia sebectva spúšťa problémy s dýchaním a pľúcami 
(Prečo dnes tak veľa ľudí má problémy s astmou a alergiami?), vibrácie ateizmu, nihilizmu zvyšujú 
náchylnosť na ochorenie rakovinou... O týchto súvislostiach píšeme v dvoch dieloch vyššie 
zmieňovanej štúdie.

Aj vibrácia mysle / životného štýlu zameraná proti živému Vesmíru – Bohu – spôsobí problémy
s pečeňou. Podľa alternatívnej medicíny je pečeň dôležitý pól vnútornej energetickej batérie a 
človek sa takto postupne vypína z energetickej dostatočnosti. 

Práve na týchto príkladoch vidíme, aké je dôležité prepojenie pravdivého vedeckého 
pozorovania vnútorných aj vonkajších vibrácií (frekvencií biopola), praktického, etického 
náboženstva plnosti svedomia a život vyciťujúci  harmóniu, ktoré ústia do prežívania zdravia, 
spokojnosti, šťastia... Aj tu musíme vedieť, že „dedíme“ často až v 3.-4.pokolení po našich 
predkoch. Určite všetky myšlienky, pocity a činy našich pradedov boli pre zväčša materiálne dobro 
rodiny a potomkov, ale neuvažovali neviditeľné svety príčin a následkov. 

Zmeny počasia podľa štúdií, nie sú len otázkou fyzikálnych energií, ale taktiež psychologicko –
informačne – rezonančných efektov, ktoré podporuje moderná teória chaosu. Na úrovni vzniku 
hurikánov, záplav, požiarov... prostredníctvom počítačových simulácií majú zdroj v tropických 
oblastiach hlavne Afriky, a mechanizmus sa odvíja od teploty oceánov a prachového znečistenia. V 
zmysle porušovania Zákona Harmónie, ktoré patria k dnešným karmickým lekciám ľudstva, 
iniciácia týchto vážnych hrozieb počasia ( tisícky obetí, miliardové škody, stovky tisíc poškodeného
obyvateľstva...) tieto hrozivé meteorologické úkazy na fyzickej úrovni zviditeľňujú nevidené a 
nevypočuté utrpenie miliónov ľudí rozvojových krajín, našich bratov a sestier z Afriky, ktorí tiež 
chcú žiť ako ľudské bytosti v bezpečných, hygienicky zdravých podmienkach s možnosťou 
pracovať a zarábať si na živobytie... 

Rozvojovým krajinám však boli ulúpené skoro všetky prírodné zdroje, kolonizátorom 
vyhovovali viac nevedomí polootroci, ako vzdelaní intelektuáli a namiesto konštruktívnej pomoci aj
dnes pri hlade obyvateľstva títo dostávajú  potraviny často krát nepoužiteľné, regionálne aj kultúrne
nevhodné, pochybné šatstvo a použitú obuv... 

O skutočne konštruktívnej pomoci píše autor článku na web sirosa.sk v eseji  pod hypertextom 
„Utečenci = tovariši“. Ide o „patronátnu“ pomoc vyspelých krajín Európy na všetkých úrovniach – 
vzdelanosti, hospodárstva, zdravotníctva... školenia vlastnej podnikateľskej základne, ale aj 
výstavby vlastnej infraštruktúry a postupnej bytovej aj ekonomickej nezávislosti na báze typových 
projektov a opakovaných projektoch známych moderných technológií. Táto všestranná pomoc 
veľmi dobre napomôže riešiť napríklad aj nezamestnanosť mladých ľudí v Európskej únii...

Pravdivá veda sa musí zbaviť predpojatosti a otvoriť sa vnímaniu pravdivej reality, aj keď táto 
je bežným zmyslom neprístupná. Realita a prax však funguje, tak ako to bolo kedysi s elektrinou. 
Teoretické systémové základy sa postupne vytvorili neskôr. Nové svetové podmienky znamenajú 
nové výzvy. Univerzitné školstvo a vedecké kapacity je dôležité zamerať do oblasti riešenia kríz a 
prevencie, ako to vyplýva z našich štúdií a článkov. Nové prístupy umožnia nové poznatky aj prax. 

Hlavne zastavme pád zapríčinený ignoranciou Duchovnej vedy a skutočných hodnôt plnšej 
reality človeka... Po spracovaní analýz, vyhodnotení štatistík, vyvodení záverov výskumných prác, 
bude k dispozícii oveľa viac dôležitých lekárskych, ekologických, hospodárskych, spoločenských aj
politických záverov, ktoré umožnia ako prevenciu, tak aj priame praktické zlepšenie sociálnych aj 
hospodárskych opatrení, ktoré sa majú robiť v mieste ich vzniku – v bývalých koloniálnych 
krajinách. 
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Na základe medzinárodných zmlúv o sociálnej aj hospodárskej pomoci je možné predchádzať 
mnohým sociálnym búrkam (napríklad problém utečenectva a islamizácie západu) a postupne 
zlepšovať a vyrovnávať nezdravé sociálne, hospodárske rozdiely. S výhodou sa môžu podporovať 
nové progresné smerovanie napríklad v oblasti energetiky,  pretože zriadením solárnych 
elektrární sa môže produkovať také obrovské množstvo tepelnej aj elektrickej energie, ktoré 
by dostatočne zásobilo nielen rozvojové krajiny, ale aj celé ľudstvo. 

V Michalovciach 27.11.2017

Ing.  Ľubor  Žák,  PhD.  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),  23  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). V súčasnosti propagátor zdravého životného
štýlu, inžinier, učiteľ, environmentalista, tréner kresťanskej jogy, spisovateľ, blogger, publicista.
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