
Feminizmus, či Gender smery ako dôsledok neznalosti Zákona Reinkarnácie
Ing. Ľubor Žák, PhD.,  environmentalista, tréner, prekladateľ, astro – psychológ, učiteľ 

Zázraky sa nedejú v protiklade s prírodou,
ale v protiklade s tým, čo o prírode vieme.

Sv. Augustín
Autor článku. Ing. Ľubor Žák, CSc. 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), 26 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 a tréner, 50 ročná prax astro - psychológa.               www.sirosa.sk 

Dôležitosť Pravdy v živote človeka dnes dosvedčuje jednak rozvoj techniky, rozvoj vedy, ale 
v podstate je kritériom všetkých vecí, od tých najdrobnejších, napr. čerstvé jedlo, správna gramatika, 
až po tie veľké, kozmické. Týka sa rovnako voľby správneho slova, správneho lieku, alebo aj 
„obyčajného“ vnímania zrakom, sluchom... Keď nepočujete, nevidíte „pravdivo“, teda keď počujete, 
alebo vidíte skreslene, strácate kontakt s „pravdou“ – so životom v okolí. Všakže?  

Zákon Reinkarnácie, alebo opakované znovu vteľovanie duchovnej duše do fyzického tela, je 
zákon. Podobne ako gravitácia = zákon príťažlivosti Zeme, alebo Archimedov zákon o nadľahčovaní 
predmetu v kvapaline, či iné vedecké zákony. Nie je to otázka viery, teoretická náboženská otázka, či 
pravidlo nejakej sekty... Je to Zákon Života, Zákon, ktorým sa prejavuje Milosrdenstvo Božie: keď 
v jednom živote niekto niečo pokazí, v ďalšom živote to musí napraviť. 

Zaplatiť za niečo musí človek v bežnom reálnom živote a myslíte si, že Kozmos má iné 
meradlá?  Je to Zákon Božej Spravodlivosti, bez poznania a aplikovania ktorého človek, rodina, 
spoločenstvo, národ... stagnuje. Nezávisí na človeku, na jeho vierovyznaní. Poznanie Zákona 
Reinkarnácie, podobne ako mnohých iných Zákonov Života a Pravdy (Zákon Náhody, Zákon Rastu, 
Zákon Príťažlivosti...), umožňujú človeku / rodine / národu žiť slobodnejšie a predchádzať rôznym 
nehodám. 

Povieme si to zreteľne: štát dohliada na občianske legislatívne vzťahy / nevzťahy, Boží 
poslovia a Služobníci  (vo svätých písmach sveta sa nazývajú anjeli a archanjeli) dohliadajú na 
medziľudské vzťahy z pohľadu Božích Zákonov a Božej Spravodlivosti. Na rozdiel od ľudskej 
spravodlivosti, Božia Spravodlivosť zaznamenáva všetko – nielen právnické záležitosti, ale všetky, aj 
tie najdrobnejšie ľudské pohnútky, myšlienky, city, činy... Tu nájdete všetko (keď máte oprávnenie 
vstupu do tejto Božej Knižnice Akašických Záznamov). Čo je pozoruhodné, tieto záznamy sú 
sústavne vyhodnocované, zvažované, neustále korigované – to sú naše „radosti“, problémy aj 
choroby. Miliardy miliárd záznamov, všetko aktuálne a aktualizované a sústavne energeticky 
nezávislé = Večné Informačné Biopole. Uprostred tohto Biopoľa je každý človek všestranne 
a podrobne a sústavne zaznamenávaný, skúmaný, vyhodnocovaný – ako mimoriadne vzácny 
a jedinečný jedinec so svojim jedinečným poslaním, ktoré je ešte len v zárodku, ale každou hodinou 
a inkarnáciou ho formuje ako vzácny diamant. 

Príklad uplatnenia pravdy v živote – ako správne a pravdivo zvládnuté pravidlá cestnej 
premávky. Keď ich človek správne (pravdivo a reálne) ovláda, dostáva na to certifikát (vodičský 
preukaz), stáva sa slobodným a môže sa dostať na udržiavanom dobrom aute, pri dobrom palive 
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a znalosti ciest, na veľké vzdialenosti, včas do svojho cieľa. Dobrý šofér autobusu, dobrý vodca 
skupiny, má ešte väčšiu zodpovednosť ako sólo jazdec, poznať zákony a pravidlá na dlhej a ťažkej 
ceste, pretože celá skupina spolieha na jeho múdrosť, bystrosť, pružnosť, skúsenosti...

Zo Zákona Reinkarnácie vyplýva, že máloktorý človek sem na planétu Zem prichádza nevinný 
a nezaťažený karmou (zlými prejavmi egoizmu, alebo aj dobrými sklonmi a osobnými skúsenosťami, 
ktoré si ešte nepamätá...) Skôr naopak – prichádza sem zaplatiť za sebectvo, nepochopenie, zlé 
myšlienky, zlé city, zlé skutky a má urobiť ústretové kroky na otvorenie sa ďalšiemu pokroku, ktorý 
nie vždy nastupuje v tom istom živote. 

Každý človek z bežného života vie, že niektorých cudzích ľudí už na prvý pohľad „má rád“, 
ale voči niekomu druhému má, slušne povedané, odstup. Naše podvedomie, podobne ako každá bunka 
nášho fyzického tela, má prístup ku „pamäti z minulých životov“ a  informácie o vašich minulých 
životoch dostanete vtedy, keď na to budete pripravení. Zatiaľ poznatky získavate vo forme 
„následkov“ – chorôb, problémov, výziev robiť niečo so sebou, aby všetko fungovalo tak, ako by ste 
chceli a karma sa prejavuje ako to, čo absolútne nemáte chuť urobiť, aj keď viete, že to je vo vašom 
živote dôležité.

Podobne je tu aj karma náboženských skupín, kde je potrebné „zaplatiť“ za odsúdenia, 
ublíženia, nevraživosti, ktoré sa s týmito skupinami vliekli dlhé stáročia a tisícročia. Ospravedlnenie 
nestačí. Aj porozumenie je len polcesta ku znášanlivosti. Musí nastúpiť aktívna láska a priateľstvo, 
bez predsudkov a výhrad voči inakosti. Fanatizmus a dogmatizmus na jednej strane vyvoláva 
fanatizmus a dogmatizmus na opačnej strane u skupiny / národu, voči ktorej sa uplatňuje. Pri odchode 
z tejto dimenzie (nazývame to smrťou) predstupujete pred team sudcov (videl som ich pri svoje prvej 
klinickej smrti po návšteve Anjela Smrti v r.1992), kde nie je dôležitý „náboženský preukaz“, ale 
„váženie srdca“ – láskavé slová, činy, pomoc, dobrota zámeru, ktoré sú veľmi podrobne evidované, 
podobne ako prejavy sebectva, nenávisti, klamu...

Semená karmy sú neviditeľné. Vznikli v dávnej dobe, boli pestované ako vášne a nenávisť, 
alebo aj láskavá pomoc, na úrovni podvedomia, alebo aj na úrovni vonkajších prejavov. Kto tie 
semená zasadil, kto ich zalieval svojim každodenným pričinením, veľmi častokrát sa stáva tým, ktorý 
tieto plody musí aj „zjesť“. Tie plody zloby, nenávisti, hnevu, utrpenia, ktoré zažívate dnes vo svojom 
živote, ukazujú na intenzitu „siatia“  a „zalievania“ v minulých životoch... V jednom živote sejete, 
v ďalšom živote zožnete. Čo zaseješ teraz, to zožneš  v pravý čas a budeš platiť do posledného 
haliera... 

Keď Ježiš Kristus povedal farizejom a zákonníkom: „Ja viem odkiaľ som prišiel a kam 
idem...“, tak poukazoval práve na znalosť tohto zákona. Dnes už žije množstvo ľudí, ktorí poznajú 
svoje minulé životné inkarnácie a súčasne aj majú tušenie, ktorým smerom sa má ich život uberať do 
budúcnosti. Pre ignoranta to znie ako poukázanie na životné a cestovateľské skúsenosti a ambície... 
podobne ako mnohí ľudia sa dnes pýtajú na miesto narodenia, vyrastania, cestovateľské, alebo 
pracovné skúsenosti. V skutočnosti ako multidimenzionálna bytosť každý človek má svoju 
mnohovrstvovú skúsenosť, ktorá pripomína knihu so zlepenými stránkami. Príde samozrejme deň, 
kedy si budete môcť v tejto knihe čítať, zatiaľ však máte prístup zakázaný.

Ako chorí a trpiaci sa môžete pýtať: „Ale prečo ja a prečo takto a prečo teraz? Ja som sa už 
zmenil, ja už nechcem žiť nepriateľstvu a sebectvu!!! Pozrite sa, ja som vcelku dobrý, tolerantný 
človek!!!“ Majstri karmy (skupina anjelov – vykonávateľov karmy) to vidia a vedia. Práve preto, lebo 
si už teraz celkom dobrý človek, musíš zaplatiť, aby si mohol ísť ďalej. Ani Boh nemôže zrušiť Zákon 
Spravodlivosti, môže svojou Milosrdnosťou skrátiť jeho účinkovanie a intenzitu (pokiaľ o to človek 
prosí, pokúsil sa o nápravu a robí pokánie), ale nemôže raz zasadené a pestované zlo zlikvidovať. 
Všetko príde  v správny čas. 

Pravda vysvetlená na príklade zo sveta počítačového hardwaru. Pravda ako symbol čistoty 
materiálu umožňuje vyrábať špičkové polovodičové pamäte a super rýchle procesory, bez ktorých 
nefungujú moderné počítače, komunikačné systémy, satelitné, bezpečnostné, finančné... systémy, 
temer by som povedal, že celá naša moderná civilizácia. Táto čistota materiálu, napríklad kremíka, sa 
meria počtom deviatok  za desatinnou čiarkou a nie je jedno, či táto čistota je 2, 6, alebo 9 deviatková. 
Keďže v bývalých tzv. „socialistických krajinách“ dosahovala kolísavá čistota východzieho materiálu 
na výrobu polovodičov zväčša 2-3 deviatky, súčiastky – čipy vykazovali vysokú poruchovosť, 
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prehrievali sa, stále sa kazili a tým znižovali spoľahlivosť celého zariadenia (počítača, riadiacej 
jednotky...), v ktorom boli nainštalované.

Mnohí možno ešte pamätáte éru „počítačových dinosaurov“ osadených obrovským množstvom 
dosiek, magnetických pások a obrovských pamäťových diskových systémov veľkosti práčky. Živo si 
spomínam, že z dôvodu nespoľahlivosti rôznych polovodičových čipov, zapríčinených nízkou čistotou 
materiálu týchto riadiacich a pamäťových polovodičov, sa častokrát „nepočítalo, nepracovalo“ aj 
niekoľko dní v týždni, pretože servisní technici najprv zložito hľadali chybu, potom ju museli zložito 
opravovať a testovať, aby nakoniec zistili, že systém po nabehnutí „zhasol“, pretože bola chybná aj 
blízka riadiaca „doska“,  a zase sa „nepočítalo“... Čistota vnútorného materiálu bola kompenzovaná 
príkazmi a nariadeniami, ktoré mali suplovať túto vnútornú, rozhodujúcu čistotu materiálu. Bolo 
zakázané vstupovať ku počítačom cudzím osobám, nosilo sa špeciálne oblečenie a obuv, aby sa 
znížilo riziko vonkajšieho zdroja nečistoty, prachu, vlhkosti, zdrojov rušenia.... Zháňali sa 
spoľahlivejšie súčiastky z iných fungujúcich systémov, častokrát zo zahraničia, pretože sa jednalo 
o skopírované zahraničné počítačové systémy. 

Zdanlivo sú tieto detaily smiešne, ale na príklade ukazujú, ako ľudia kompenzujú nedostatok 
Pravdy v živote – zvykmi, čudnými zákazmi a nariadeniami, príkazmi, kvázi „inováciami“ z blízkych 
zdrojov, deravou legislatívou... 

Dnešné počítače, notebooky, tablety..., ktoré sú stovky a tisícky krát výkonnejšie ako tie zo 70- 
80 rokov, znášajú rôzne prostredia (horúce, prašné, občas si aj zaplávajú), dakedy pomerne drsné 
zaobchádzanie (údery, pády...), napriek tomu fungujú a robia to, čo od nich majiteľ chce, aby robili. 
Symbolicky môžeme povedať, že pokiaľ sú dodržiavané princípy Pravdy a Dobra – v tomto prípade 
čistota materiálu a z nich vyrobené spoľahlivé súčiastky, môžu aj menej zdatné firmy a výrobcovia 
z dobrých súčiastok „skladať“ pomerne hodnotné a funkčné výrobky – pomôcky pre ľudí. 

Platí aj opak. Čím viac sa ľudia obklopujú nečistotou, polopravdami (polopravda znie 
lichotivo, ale v skutočnosti to nie je 50% pravda a 50% lož, ale často krát  to je 97% lož a 3% pravdy) 
a dôsledky nie sú zanedbateľné. Pretože pokiaľ nie je čistota, dobro a pravda na začiatku, dôsledky 
môžu byť zlé, alebo aj katastrofálne. Nielen v tomto živote, ale predovšetkým v životoch budúcich, 
kedy sa za „nevedomosť“ bude presne a reálne platiť „vlastnou kožou“ do posledného haliera. 

Je dôležité poznať „pravidlá“ hry. Preto sa odporúča čítať čo najčastejšie Bibliu, Starý aj Nový 
Zákon, alebo aj iné sväté inšpirované texty, kde sú tieto pravidlá uvedené a porozumieť ich kódovaniu 
– symbolike, ktorá na rozdiel od Da Vinciho kódu je osobná (pre každého človeka mierne odlišná), ale 
všeobecne  naozaj platná (Jungovské archetypy). Sú to pravidlá, ktoré platia rovnako pre človeka, ako 
pre prírodné vedy - fyziku, chémiu, techniku, alebo aj spoločenské vedy - pre psychológiu, politológiu 
a sociológiu... Lebo všade sa pracuje s predpokladmi, definíciami, súvislosťami, diagnózami, 
hodnoteniami..., ktoré musia byť pravdivé, aby sa s nimi mohlo ďalej pracovať. Nový Zákon – NZ - to 
definuje ako: „podľa ovocia / skutkov poznáte ich...“

Tu si urobíme malú vsuvku o zmysle a smerovaní života človeka. Samozrejme každý človek 
má svoje individuálne predstavy o smerovaní, kritériách šťastia, skúsenostiach a cieľoch, ktoré chce 
dosiahnuť. Zdanlivo sa tieto vnútorné ambície nedajú spájať s vonkajšou vedou, poľnohospodárstvom 
technikou, medicínou, finančníctvom, politikou, náboženstvom... Pri hlbšom štúdiu a pozorovaní 
života však človek zistí, že celý civilizačný systém vytvárajú ľudia a naša civilizácia stojí a padá 
s človekom, jeho poznatkami, jeho videním sveta, jeho správaním sa k sebe a k prírode, vzťahmi voči 
druhým, voči okoliu. A s tým súvisí jedna z dôležitých fyzikálnych formulácií teórie relativity, vzťah 
hmoty a energie 

E = m . c2

Objavenie tejto pravdy umožnilo využiť najmocnejší zdroj energie – jadrovú energiu atómu. Pri 
bližšom pohľade na túto rovnicu si však má človek uvedomiť, že toto prepojenie energie a hmoty platí 
aj pre neho samého. Má si uvedomiť, že on sám je energiou, ktorá má meno duchovná duša a je to 
jadro jeho bytosti. 

Zmysel reinkarnácie spočíva práve v poznaní a zvládnutí energetických zákonitostí, ktorých je 
človek zúčastnený. O tom práve máme príklady v Novom Zákone v živote Ježiša Krista, ktoré si má 
každý človek osvojiť, aby si svojou nevedomosťou neublížil. Silné nezvládnuté energie samozabíjajú 
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ľudí – infarktom, mozgovou príhodou, rakovinou, či inými tzv. civilizačnými chorobami, včítane 
alergie, astmy... Rôzne bloky energie najlepšie zviditeľňuje „energetická“ medicína starej Číny – 
akupunktúra, alebo staroindická náuka o nádis - kanáloch, cez ktoré tečie energia prány.  Tu majstri 
lekári vedia docieliť okamžité, alebo veľmi rýchle uzdravenia, pri rozpoznaní a nasadení pozitívnej 
(dávajúcej), alebo negatívnej (odoberanej) energie... Nakopené a nevyvážené energie spôsobujú 
migrény, alergie, astmy, depresie, ťažké nervové poruchy, šoky..., alebo aj zlé rozhodnutia a chaos 
v živote.  

Ľudstvo má cieľový príklad v živote Ježiša Krista, kde Boh sa prejavuje v dokonalej Božej 
Duchovnej Duši v zjednotení s dokonalosťou Otca v jeho Múdrosti a Moci. Jednou zo známych 
„mierových“ využití tejto energie bolo premenenie vody na víno na svadbe v Káni, alebo rozmnoženie 
niekoľko chlebov a rýb pre viac ako 5000 ľudí, alebo okamžité zastavenie ničivej víchrice a vlnobitia 
na Galilejskom jazere z malej rybárskej lode. Podobné schopnosti mali starozákonní proroci Mojžiš, 
Eliáš, Elizeus, ale o rovnakých schopnostiach píšu aj svedkovia zo života indických, afrických, 
sibírskych, alebo tibetských duchovných učiteľov. Nejedná sa o ojedinelú prax, dokonca Ježiš Kristus 
odchádza k Otcovi so slovami: „Budete robiť ešte väčšie veci v mojom mene“, pretože Ja idem 
k Otcovi...“ V jazyku duchovnej vedy je to prejav moci Ducha Svätého, ktorý sa prejavuje len tým, 
ktorí sú hodní týchto síl, to znamená tí, ktorí hľadali, pýtali sa a vedia, prešli Cestu, poznali Pravdu 
a naučili sa Klopať na správne Dvere...

Vo svete je dnes už niekoľko kresťanských charizmatických hnutí, ktoré už začínajú 
vykazovať tieto  dary Ducha Svätého – moc liečenia, uzdravovania... Súčasťou prejavu Božej Moci 
má však byť predovšetkým schopnosť otvárať sa Božej Láske a Božej Múdrosti, aby človek svojou 
nevedomosťou a nevhodným nadšením neurobil v Božej materskej škôlke (ako môžeme nazvať 
planétu Zem) viac škody ako úžitku. Preto vlastne bolo v západných civilizáciách  brzdené poznanie 
Zákona Reinkarnácie až do 19.storočia, aby človek mohol vnútorne vyzrieť na určitú úroveň 
individuality a sebauvedomenia. Poznávaním Biblie aj iných inšpirovaných textov svetových 
náboženstiev, v európskej / americkej civilizácii štúdiom stredovekých mystikov, alebo aj súčasných 
duchovných autorov, je možné lepšie spoznávať zákonitosti Božej Múdrosti (Origenes, J. Bohme, 
majster Eckhart, Terézia z Avilly, Ján z Kríža, M.O. Aivanhov, P. Danov, M. Newton, R. Steiner, B. 
L. Weiss a tisícky ďalších). 

Približovanie sa, putovanie a zjavovanie Krista ľuďom bolo sprevádzané a potrebuje aj dnes 
háv krásy, hudby / piesne, ušľachtilého, voňavého a čistého prostredia, ktoré ľudia pripravovali 
obradmi, umením, stretávaním v kostoloch, v kaplnkách, v kláštoroch... Ľudstvo by sa malo zobudiť 
z budovania chrámov konzumizmu a mamonárstva, ktoré sa dnes podľa duchovnej vedy zrkadlí zo 
starého Egypta (preto množstvo umelcov podvedome vytvára rôzne náznaky pyramíd a obeliskov), 
pretože ho to zavádza úplne mimo správne smerovanie vývoja ľudstva do vyšších prejavov mierovej 
spolupráce, kultúry, tvorivosti, spirituality. 

Energetické zmeny prebiehajúce dnes na Zemi sú hranične nebezpečné: zemetrasenia, tornáda, 
záplavy, zosuvy pôdy... Sú to všetko prejavmi tej istej nezvládanej energie, ktorá u ľudí spôsobuje 
choroby a nešťastia, alebo vedie ku ekonomickým krízam a sociálnym zlyhávaniam na úrovni 
korektného správania sa – podvody, podplácanie, zavádzanie verejnosti... Pokus s meditáciou 
duchovných znížil v Chicagu po niekoľko dní nehodovosť a kriminalitu niekoľkonásobne behom 
niekoľko dní. 

Mal by sa začať rozvíjať intenzívny a rozsiahly výskum na všetkých úrovniach vedy, pretože 
už prvé vážne vedecké štúdie RNDr. Emila Páleša ukazujú na také rozsiahle štatistické zhody medzi 
historickými, umeleckými, ekonomickými ... udalosťami v priebehu známych dejín ľudstva, že treba 
urýchlene reagovať a hľadať dôležité súvislosti, ktoré by sa mohli zakomponovať do rôznych stupňov 
sociálneho života krajín. Minimálne investície by tak mohli prispieť ku obrovským úsporám 
sociálnych a zdravotných poisťovacích systémov, ale predovšetkým predchádzať kolabujúcim 
systémom makroekonomiky a politických / náboženských / rasových / vojenských konfliktov, ktoré sa 
dnes všade vyostrujú.

Zovšeobecnením môjho 50 – ročného štúdia, výskumu a praxe ako vychovávateľa, učiteľa, 
trénera, vedca, psychológa  a osobných skúseností je, že človek je bytosť energetická, že je na ceste, 
na ktorej rastie ako v pravde, tak aj v uvedomovaní si života v jeho rôznych aspektoch. Človek je 

4



bytosť, ktorá sa má učiť určitým „pravidlám“ fungovania, napríklad zodpovednosti za svoj život, má 
sa zveľaďovať v poznávaní Božích zákonov, v morálke, v praxi, ktorá sa má opierať o súcit 
a porozumenie. Jeho pôsobenie vo vonkajších, praktických oblastiach má byť vyvažované prácou na 
svojom charaktere a na poznávaní vnútorných zákonitostí. Nepochopenie podstaty, že človek nie je 
fyzické telo, prináša mimoriadne veľa ťažkostí, podobne, ako keby ryba nepochopila, že má žiť vo 
vode ako v svojom základnom životnom prostredí. 

Poznanie pravidiel opierajúcich sa o Pravdu vie veľmi výrazne uľahčiť život, podobne ako 
jeho ignorancia život nesmierne skomplikuje. Múdry šofér neleje do karburátora vodu, alebo 
netankuje do pneumatík benzín. Podobné pravidlá existujú aj pri správnom používaní trojčlenného 
tela (približne vzájomne prestupujúce fyzické – citové – mentálne telo), pritom fyzické telo je telom 
dôsledkov, podobne ako materiálny prejav planéty Zem je priemet vyšších energetických úrovní. 
Telom príčin sú vyššie energetické telá, ktoré obrazne môžeme povedať, kmitajú na vyšších 
frekvenciách a preto majú „ostrejší“, rýchlejší  a dlhodobejší účinok na život, zdravie, šťastie, 
fungovanie človeka / planéty.

Príchod Ježiša Krista je z pohľadu duchovnej vedy historicko – sociálny jav, ale súčasne aj 
prejav zákona  vývoja ľudstva, ktorý sa musí naučiť akceptovať aj dnešná všeobecná veda,  medicína, 
psychológia, sociológia..., podobne ako aj jeho odkaz dnešnému vedeckému modernému svetonázoru, 
ktorý nikdy nebol aktuálnejší, ako dnes. Jedno zo základných pravidiel života „Ja som cesta, pravda 
a život“ hovorí o dôležitosti Pravdy v reálnom živote. Pretože keď sa vytratí Pravda (v obraze 
archetypov C. G. Junga sa jedná o soľ života), stráca sa cesta, smerovanie, vzrastá zložitosť 
smerovania horizontálne (chaos smerovania) aj vertikálne (pády, choroby, zlyhania)  a znižuje sa 
kvalita života osoby, rodiny, národa. Každý človek so svojim jedinečným osudom je toho príkladom. 
Tvoja rodina, alebo aj história predkov a národa je toho príkladom. 

Zákony a pravidlá, ktoré boli odovzdané pred 2000 rokmi je potrebné preložiť do moderného 
jazyka. Dimenziu viery ľudstvo rozširuje o rozmer  poznávania, kde dôležitým, pritom veľmi 
vľúdnym zákonom z Nového Zákona je, že nejestvujú výnimky pre protežovanie, dokonca tzv. 
márnotratní, vytrestaní, utrápení, zbití.... majú akési výsadné právo ísť bližšie k cieľu, ktorý sa 
tajuplne nazýva Nebeské Kráľovstvo - vieme o ňom len z alegórií  ako o perle, kvase, stratenej minci, 
strome, či zakopanom poklade. Naopak ľudia vysoko postavení, bohatí, múdri, mocní tohto sveta... to 
majú ťažšie na ceste k tomuto cieľu. Dokonca práve títo bohatí a mocní môžu stratiť najviac. 

Žiť pravdivo je ukázané v samotnom zdroji evanjelia – ... „On je uholný stavebný kameň, 
ktorý stavitelia zavrhli...“ Kto sú títo stavitelia? Každý z nás, my všetci sme architekti svojho života, 
my sme tí stavitelia, ktorí si musíme dať pozor, aby sme v živote nestratili spojitosť s Pravdou, ktorá 
ukazuje, že úzko súvisí s cestou a životom. 

Tu treba poďakovať hlavne historickým cirkvám, že doniesli fakľu Pravdy a Kristovu tradíciu 
až do 20.storočia a zdôrazniť dôležitú úlohu a odporúčania života v spoločenstve – v cirkvi, ktoré 
výrazne uľahčuje svojimi pravidlami postup aj ochranu pred „útočiacou“ karmou. Ako všade aj tu sa 
urobili chyby vyplývajúce zo zneužívania moci, ktoré rôzne cirkvy a hlavne niektorí ich predstavitelia 
po stáročia, urobili. Tieto zlyhávania však sú sprevádzané aj veľkými dielami kultúry, vedy, 
vzdelávania, charity, predovšetkým však duchovného života... Spoločenský život v chrámoch, rytmus 
týždňa aj sviatkov, spievanie, spoločenstvo a príklady svätých, oslobodzuje a dáva väčší pokoj 
a lepšie podmienky pre postup a možnosť zažívať šťastie v komunite už v terajšom živote, ktoré ako 
všetky tradície, prispievajú ku identite osobnosti i národa. Rovnako to platí pre kresťanské, alebo 
islamské, židovské, či buddhistické spoločenstvo, ktoré sa opiera o porozumenie, vzájomnú úctu, 
lásku a súcit ako príznaky pokroku a nádeje pre spoluprácu pri budovaní rodiny, komunity....

Je jedno, či ateisti, alebo veriaci uznávajú alebo neuznávajú Zákon Reinkarnácie. Môžete 
ignorovať zákon gravitácie, bude fungovať aj bez vášho súhlasu.  Ľudia by si však mali dať pozor na 
to, aby Boha neobviňovali z „nespravodlivosti“ za inkasované nešťastie, utrpenie, či problémy..., 
pretože na to je ON veľmi citlivý, hlavne aspekt Ducha Svätého. Ani vy nemáte radi, keď vás niekto 
očierňuje a Boh, ktorý predsa stvoril sluch a uši, počuje veľmi dobre. Vie čítať aj myšlienky a nálady. 
Nie je pomstychtivý, ale niektorí Jeho služobníci potom začnú účtovať na haliere. Pri vagónoch 
zlyhaní to môže dosť dlho trvať a poriadne bolieť, pretože všetky dlhy sú evidované a Kozmos má 
času naozaj nadostač. 
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Milosrdný Boh odpúšťa pri uznaní vlastných vín a úbohosti, nie je malicherný. Zo 100% vie 
odpustiť 90%, alebo aj viac. Bez poznávania, dobroty, lásky, tvrdej disciplíny, pokory, vďačnosti 
a zbožnosti to však nefunguje... Božia matematika vie byť diamantovo tvrdá a presná v nano 
presnosti. Ktorá je najlepšia cirkev? Kde ste získali v detstve návyky, kde sú národné tradície, kde vás 
to ťahá... Ktorá je blízko pri vás, kde sa zdieľa priateľstvo a láska,  a kde nie sú formálni úradníci.

Pravda o reinkarnácii sa v rôznych formách zachovala v hinduizme, v budhizme, poznali ju 
chasidi – Židia východnej Európy, stále je v niektorých animálnych náboženstvách, vypadla však 
z kresťanstva, ktoré bolo nosnou ideológiou stáročí budovania západnej civilizácie Európy a Ameriky. 
Kým ľudstvo žilo v plienkach kolektivizmu do konca 19.storočia, stačil mu názor vodcov, 
dogmatikov a viera väčšiny. V čase väčšej slobody, ktorú dáva dnešný technický pokrok, v čase 
zrelých osobností, však ku potrebe viery má pristupovať poznanie človeka opierajúce sa o morálku, 
dobrotu a nezištnosť. Výskum praktickej reinkarnačnej vedy ukazuje, že náboženstvo v životoch 
človeka sa môže v rôznych inkarnáciách meniť, podobne ako sa mení pohlavie človeka, že  si človek 
sám „plánuje“ svoj priebeh inkarnácie pred vstupom do hmoty. Pozor!! Platí princíp slobodnej voľby 
na základe Zákona Príťažlivosti, ale človek sa MUSÍ inkarnovať do komunity, národa, náboženskej 
skupiny, alebo rasy, ktorú v predošlom živote urážal, prenasledoval a nivočil. 

Len si v histórii, alebo aj v dnešnom komunitnom živote všimnite výnimočných černochov, 
Indov, Číňanov, ktorí sú nesmierne citliví na rasovú otázku a svojimi ambíciami sa snažili a snažia 
„vyšvihnúť“ či po športovej, umeleckej, politickej, alebo vedeckej stránke nad rámec svojej komunity, 
alebo dokonca poprieť svoju identitu zmenou kultúrneho postoja, plastickou chirurgiou, či modernou 
kozmetikou a módou... Toto sú práve tie latentné potvrdenia minulej inkarnácie, ktorá sa premieta do 
pamäte materiálneho tela terajšej pamäte človeka. Koľko peňazí by sa mohlo použiť pre pomoc 
núdznym, namiesto budovania na tekutých pieskov, pri pochopení týchto vnútorných vážnych, ale už 
dávno minulých impulzov, s ktorými je treba sa poznaním vyrovnať a energie rozpustiť  poznaním, 
seba odpustením.

Dnes v čase individualizmu, rozkvetu vedy,  techniky a bezbrehého sebectva však nepoznanie 
Pravdy začína viesť ku zlyhávaniu spoločnosti na všetkých úrovniach. Agresívny feminizmus, gender 
ideológia, náboženský fanatizmus, terorizmus, nárast drog, neznášanlivý nacionalizmus, sekundárny 
nacizmus a rastúca kriminalita s narastajúcou túžbou po moci, ktoré vyrastajú z mylného názoru, že 
všetko je dovolené, v skutočnosti vyrastajú z ignorancie Zákonov Života a Pravdy. Títo tzv. „silní“, 
lebo majú styky, peniaze, zbrane a moc..., si myslia, že jediným strážcom je nejaký úbohý úradníček 
a jeho prekrútené trestno - právne možnosti, ktoré sa zvládnu  slepými uličkami egocentrizmu, násilia, 
tvrdosti a neprispôsobilosti, alebo mimoriadnej amorálnej prispôsobivosti. Božská inteligencia však 
reaguje rýchlosťou miliardtiny sekundy zmenami biopoľa človeka, národa, kontinentu, planéty 
a samozrejme solárneho systému. 

Tak ako zanikli a zanikajú rôzne „tvrdé skupiny“ otrokárov, stredovekých lúpežníkov, 
moderných oligarchov, zanikli aj štáty, národy (Sparta, Sumer, Babylon, Rímska ríša, fašistická 3.ríša, 
ZSSR...)  Ľudia sa postupne inkarnovali do iných rodín, národov, štátov, aby dostali novú šancu. Tak 
sa napríklad o Napoleonovi vie, že sa inkarnoval v nejakom malom stredoafrickom kmeni, aby 
neurobil veľa škody a naučil sa pokore zoči- voči zákonom džungle. 

Prax reinkarnácie ponúka rodičom, pedagógom, ale aj inteligentnému terorizmu (tvorcovia 
kultu, taktiky, vodcovia), predstaviteľkám feminizmu, zástupcom gender smerov, šíriteľom drog a 
kultu násilia... poznanie, že človek v sebe nesie zotrvačné vlastnosti z minulých životov, ktoré sa 
prejavujú na úrovni voľby rodiny, vrodených sklonov, latentnej energie endokrinných žliaz, 
nevyváženom toku hormónov a teda nevyvážených sklonov a ponúka iné spôsoby prístupu  v rodine, 
v škole, vo vzdelávaní, v komunite, ale aj iné nástroje vzťahu k sebe a k druhým, ktoré prinášajú nové 
riešenia a nové prístupy perspektívneho charakteru. Namiesto stavania väčších väzníc, väčších 
nemocníc, „lepších“ = tvrdších zákonov a vyšších pokút sa spoločnosť má naučiť osvojiť si výchovu 
a vzdelávanie láskou, priateľstvom, tvorivosťou, dobrotou, rozširovaním poznávania širšej 
zodpovednosti voči sebe i voči svojmu okoliu...

Rodina je  otec + matka + deti
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je z toho pohľadu Kozmický Zákon, o ktorom sa nediskutuje, pretože táto schéma je pre náš vek 
optimálna schéma - pre osobný, komunitný aj štátny rast. Dieťa má svoju úlohu ako muž (pozitívny, 
akčný, silový, energetický dávajúci princíp), alebo žena (pasívny, život dávajúci, deti chrániaci, 
tvorivý prístup) a tieto vzory sú pre maličkú, krehkú dušu dieťaťa životne dôležité. Tieto vplyvy sa 
v rámci Zákona Reinkarnácie stále viac vyrovnávajú, pretože  muž by mal strácať zo svojej 
dominancie, podobne ako žena stráca so svojej pasivity. Naopak nadobúda  dôležitosť tvorivý prístup 
láskavého porozumenia, zvyšovania úlohy poznatkov, tvorivosti, zodpovednosti za seba i blízkych 
a vzájomnej úcty. 

Duchovná veda k tomu dodáva – V minulom živote Anička, si bola mužom, preto aj v tomto 
živote máš tendenciu brať veci do svojich rúk aktívne. (Preto tie problémy so ženskou periódou, alebo 
potreba bojovať za sociálnu spravodlivosť). Teraz si však dievča, slečna, žena a máš sa naučiť 
prijímajúcemu spôsobu života, pretože sa v toku vývoja vyvíjaš k stále väčšej Pravde. V raste k tejto 
Pravde sa v budúcich životoch stále viac budeš oslobodzovať od závislosti na pohlaví a na nacionalite 
a viac si budeš vážiť iné hodnoty, ktoré si slobodne vyberieš. Ten zmätok v duši, čo máš v tejto 
inkarnácii, patrí ku rastu k dokonalosti. Buď trpezlivá a prijmi svoju úlohu. Ty si ju naplánovala pred 
vstupom do tejto inkarnácie, spolu s výberom rodičov. Bola to tvoja slobodná voľba. Môžeš svoju 
úlohu samozrejme neprijať, ale v ďalšej inkarnácii to budeš mať ťažšie. Dobrá výchova detí je 
výchova spoločnosti, pretože tvoje deti môžu byť pasívne ťažidlá s neustále otvorenými pýtajúcimi 
dlaňami, alebo aktívnymi, činorodými, múdrymi bytosťami, ktoré sa pýtajú, hľadajú,  klopú, pracujú, 
tešia sa zo slobody umu... 

A ty Julo, bol si v minulom živote ženou a do tohto života si preniesol zvýšený zmysel pre 
rodinu, pre starostlivosť o deti, o domácnosť. Máš tendenciu život si zjednodušiť zavesením sa na 
niekoho silnejšieho, dynamickejšieho. Ale zvolil si inkarnáciu chlapca, mládenca, muža. Keď si mal 
šťastie na dobrých učiteľov, možno ťa priviedli ku športu, k aktívnemu hobby, k potrebe presadzovať 
sa, čo sú tzv. mužské prvky správania sa. Bolo ti to možno nepríjemné, ale napriek tomu si tú úlohu 
prijal. Stále sa však rád postavíš do kuchyne a vieš sa postarať o skvelý obed a nerobí ti problémy 
postarať sa o upratanie a opratie rodiny. Urobil si výrazný krok dopredu, už neuprednostňuješ 
egoizmus, už nepotrebuješ uznanie, pochvaly a girlandy, lebo si sa naučil zmyslu pre užitočnosť 
a povinnosť. Prijmi však svoju rolu chlapa, ktorý vie činorodo pomáhať a hájiť nielen práva seba 
a svojich blížnych, ale predovšetkým uznáva princípy morálky, spravodlivosti, pravdy a odvážne ich 
prejavuje. Buď trpezlivý a prijmi svoju rolu tvorcu a príkladu v spoločnosti. 

Je chybou si myslieť, že Zákon Karmy veci odsúva do budúcnosti. Niektoré samozrejme áno, 
pretože Nebeský „ORLOJ“ natáča zmysluplne naplnenie osudov ľudí aj národov na správny čas 
a správne miesto. Podľa zvýšeného počtu nehôd, miestnych aj väčších katastrof kontinentálneho 
charakteru však vidíme, že ignoranciou Kozmických Zákonov došlo ku výraznému posunu 
rovnovážneho energetického bodu planéty Zem (poruchy zaznamenali geofyzici na základných 
energetických vlnách Zeme), ktorý má za následok stále vyššie utrpenie stále väčšieho počtu ľudí. 
Pokiaľ venujete pozornosť snom (tak ako to robili faraóni a iní panovníci v Biblii, alebo aj niektorí 
dnešní múdri politici, vedci, učitelia...), zistili by ste, že ku „váženiu“ energetických systémov 
dnešných jedincov i spoločností dochádza v rozmedzí mesiacov a nie desaťročí, ako to bolo 
v minulosti a váhy sa hrozivo nakláňajú na stranu ZAPLATIŤ za NEVEDOMOSŤ (preložené do 
bežného jazyka - UČIŤ sa UTRPENÍM).

Možno by sme si mohli povedať – „No a čo?“ Poznám, či nepoznám nejaké pravidlo. Doteraz 
som ho v živote nepotreboval a ani potrebovať nebudem. Ja si žijem, ako chcem. Čo je ma po tom, čo 
bude za 200, alebo za 1000 rokov. Zákon Reinkarnácie však upozorňuje na to, že práve tí tzv. 
ľahostajní sa inkarnujú práve do týchto postihnutých oblastí – ekologicky, vojensky, hladomormi, 
chorobami, rádioaktivitou.... aj to je súčasť Božej geopolitickej matematiky. Je zaujímavé, že 
v skutočnosti každý z nás o týchto Božích zákonoch podvedome vie, jednoducho z dôvodu, že sa ich 
spoluzúčastňujeme už po desiatky inkarnácií – tisícky rokov. 

S príchodom Ježiša Krista pred 2000 rokmi ľudstvo bolo rozpoznané ako pripravené na 
energetický skok do iného spôsobu a štýlu života. Tento nový životný štýl rozpoznávame dnes všade 
naokolo ako obrovský nárast informácií, poznatkov, kultúrnych, vedeckých, či športových podujatí 
a zmien. Obrovský nárast a zlacnenie komunikačných prostriedkov, ale aj narastajúca nenávisť medzi 
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rôznymi skupinami, či jedincami. Nový je aj zrýchlený spôsob existencie. Ľudstvo vo svojom vývoji 
nie je stacionárne a vyvíja sa do nových možností, do nového spôsobu existencie. Nie sú to ani tak 
poznatky, ako skôr stupeň vedomia, etiky a zázemie, na ktorom ten človek stavia. Pretože ako sme si 
vyššie spomínali, „kameň“ uholný je pre staviteľov merítkom, smerovaním, aj záväzkom. Alebo aj 
trestom, pretože neznalého privalí svojou tiažou (ohňom mysle, fyzickým a psychickým utrpením 
a škrípaním zubov...) Materializmus, konzumizmus a chaos, ktorý sprevádza toto „zobúdzanie“ 
ľudstva sa môže politikom vymknúť z rúk, ako to vidíme v rôznych zrážkach s políciou vo 
Francúzsku, v Británii, v Brazílii, či v narastajúcich vojnových konfliktoch. A ako to vidíme na 
narastaní chorobnosti obyvateľstva a vyššie spomenutom stupňovaní vonkajších katakliziem na celom 
svete. 

Poznanie Zákona Reinkarnácie nebolo až do konca 19.storočia také dôležité, aj keď o ňom 
jestvujú záznamy u Platóna, Origena, neskôr s nimi pracuje G. Bruno, J. W. Goethe , A. Shopenhauer, 
nedávno H. Ford, E. Cayce, alebo jeden z najväčších velikánov psychológie, filológie, liečenia, 
sociológ a etnograf Dr. Sytlianos Atteshli (známy z etnografických štúdií US akademika 
K.C.Markidesa ako Daskalos z Cypru), dnes predovšetkým psychiater B. L. Weiss, endokrinológ D. 
Chopra a mnoho ďalších. 

Reinkarnačná terapia sa stáva veľmi účinnou liečebnou metódou, ktorá prináša maximálny 
efekt pri minimálnych finančných nákladoch a zbavuje človeka ťažkých liekov. Sám Ježiš Kristus 
vyučoval o reinkarnácii a v Novom i v Starom Zákone sa zachovalo mnoho odkazov. Ja sám som viac 
razy videl svoje minulé inkarnácie (boli desiatky) a podobnú skúsenosť zažije každý človek, keď bude 
na to zrelý. 

Zopakujem, že ignoranciu Zákona Reinkarnácie by všetky vzdelávacie systémy (štátne aj 
súkromné školy) mali nahradiť základným a systematickým vzdelávaním v tejto oblasti, keďže už 
dnes je teoretických aj praktických podkladov / príčin / dôsledkov dostatok. Vzdelanie by malo 
prebiehať ako na základných, tak aj na stredných školách, ale aj na univerzitách ako súčasť výchovy k 
manažérstvu, psychológie, sociológie, etiky... Bez poznania Zákonov Života nemôže prísť múdrosť 
tolerancie, znášanlivosti, zodpovednosti, ale ani k pochopeniu zmyslu Života ľudstva, smerovaniu 
ekonómie, legislatívy, zdravotníctva..., ktoré sa už dnes utápa v sebectve, lakomosti, násilí, ničení... 
Čo bude zajtra, keď sa základný zákon Pravdy naďalej bude ignorovať? 

Opakujem, že Zákon Reinkarnácie nie je náboženský predpis niektorej sekty, či skupiny, ale 
Zákon Kozmu, podobne ako sú iné fyzikálne, či chemické zákony.

V závere nášho článku si pripomenieme Zákon Náhody, ktorý hovorí, že náhoda neexistuje. 
Človek, rodina, národ sa má otvárať poznatkom, tvorivosti, kráse, morálke, dobrotivosti..., pokiaľ 
chce, aby sa tieto hodnoty v jeho živote prejavovali. Radosť a šťastie prichádzajú ako sústavné, 
trpezlivé, láskavé, usmievavé budovanie, ktoré neprichádza samé od seba, ale našou vnútornou 
snahou, poznávaním, modlitbou, meditáciou, zdieľaním dobroty a pomoci, až potom prichádza a musí 
prichádzať správne rozhodnutie a múdry čin. Táto vnútorná krása sa v budúcom živote premení na 
vonkajšiu krásu spojenú s požehnaním. Bohatstvo a šťastie stavajú na stupienkoch minulých životov 
a na vytrvalosti, trpezlivosti a láske v tomto živote. Želáme veľa stavebných úspechov.

V Michalovciach 18.8.2014
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