
Kivu - výbuch ČSR v r.1948 v Belgickom Kongu 
a iné súvislosti, v.1.1  

Článok pojednáva o jedinečnom dôkaze platnosti hypotézy o súvislostiach energeticko  
vibračnej teórie dnešných katastrof s geohistorickými udalosťami. Dôkaz pri  prudkej sociálne –  
politickej zmene miliónov biopolí občanov Československa, zmene zo slobodného sveta demokracie,  
do násilníckeho, materialistického, agresívneho režimu bývalého Sovietskeho zväzu. Tejto  
geomorfologickej – tektonickej  udalosti  v období februárového puču r.1948 boli očitými svedkami  
„náhodou“ české cestovateľské legendy Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund.

Nie je to ľahké čítanie, pretože autor sa usiluje spájať geologicko - historické udalosti s  
duchovne vednými súvislosťami a poznatkami modernej fyziky, historickými aj dnešnými  
udalosťami v priemete do celostného psychologického pohľadu, ako výzvy pre  moderného človeka 
3.tisícročia vidieť svet novými očami. 

Pre materialisticky zameraného človeka sa zdá byť duchovnosť len teória, fantazmagorická  
utópia, podobne ako konštatovanie vyplývajúce z Einsteinovej rovnice, že všetko okolo nás je  
svetelná energia. Z pohľadu Duchovnej vedy však práve v oblasti spirituality, vibračnej úrovne  
biopola srdca, sú korene nielen vývoja osobnosti a plnohodnotného zdravia, ale aj smerovanie a  
pokrok národa a jeho blahobytu.

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 2004-2011). 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 podnikov Českej a Slovenskej republiky, 11 
ročná prax projektanta v oblasti informatiky, ekonómie a energetiky CHEMPIK – CHEMPRO, a.s.  
Michalovce (1983 – 1994), 28 rokov tréner kresťanskej jogy, propagátor  zdravého životného štýlu  
a protidrogový poradca (od 1988). Organizoval semináre a workshopy v Košiciach, Michalovciach,  
Strážskom, Vranove nad Topľou, Humennom, pôsobí ako 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, bádateľ, bloger,  
environmentalista,  prekladateľ a tréner.               www.sirosa.sk 

Starý omyl je obľúbenejší, než nová pravda.
Nemecké príslovie

Deti /dospelí nie sú vázy, ktoré treba naplniť,  ale ohne, ktoré treba zapáliť.
Francois Rabelais (1494 - 1553)

Naleštené, dobre zagarážované auto, okolo ktorého sa chodí od rána do večera, je bez 
zvládnutia šoférovania -  bez získania vodičského preukazu, poznania cestných pravidiel, bez 
paliva, nanič. Státím sa celé auto znehodnocuje, až sa stane samokoróziou nepoužiteľné.   Podobne 
je to aj s materiálnym telom človeka, pokiaľ si  neuvedomí, že skutočným šoférom, jazdcom, je 
duchovná duša, ktorá má byť dobre vedená, školená, trénovaná, zmysluplnou vierou žitá. 
Znehodnotenie „auta = materiálneho tela“ sa prejavuje nefunkčnosťou, chorobami, teda blokovaním 
energií,  ktoré majú svoj Zdroj HORE, vo vševedúcej Inteligencii,  všemocnej Láske a 
Milosrdenstve Boha. 

Duchovná veda upozorňuje, že hmotný rozum materialistu a ateistu má prirodzený odpor k 
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všetkému duchovnému, podobne ako dieťa má odpor voči horkému lieku, ktorý sa odporúča 
prekonať, aby došlo k vyliečeniu a obnoveniu vonkajšej aj vnútornej harmónie. 

Výsledný efekt môžeme vidieť  v ťažkom utrpení a ochrnutí materialistického ateistu, 
významného teoretického fyzika Stephena Hawkinga (1942-2018, GB),  chorého na amyotrofickú 
laterálnu sklerózu ALS, na ktorú dnes nie sú známe lieky a pacient zvyčajne zomiera do 5 rokov. 
Na druhej strane v totálnom vyliečení z choroby ALS Dr. Bena Johnsona (USA), riaditeľa 
Kliniky pre zlepšenie imunity v Atlante, liečení na spirituálnom základe   tzv. metódou Liečebných 
kódov autora Alexandra Loyda. Odstránenie príčiny na spirituálnej, citovo mentálnej  úrovni 
zlikvidovalo smrteľnú chorobu a zachránilo život lekára a vedca, ktorý sa odhodlal pre zmenu 
pohľadu a aktívny, alternatívne vedecký postoj k životu.

Duchovnosť je pre materialistu blábol, pre veriaceho spôsob radostného, optimistického 
života. Otvorením sa spiritualite človek môže získať všetko, zapretím svojej duchovnej duše - stratí 
všetko. To je Vesmírna Matematika, ktorú hlásajú všetky náboženstvá sveta. Túto skúsenosť som 
získal pri svojich 4 klinických smrtiach, 52 ročných štúdiách rôznych svetových filozofií a 28 
ročnej praxe trénera kresťanskej jógy. 

Ľudstvo je dnes choré na materializmus a dôležitosti prírodnej vedy, kde všetko musí byť 
overiteľné zmyslami. Prírodovedec však zmyslami podľa modernej  psychiatrie môže pozorovať len 
asi 0,0097% javov sveta. Vo Vesmíre tvorí viditeľná hmota asi 5%, tmavá hmota a tmavá energia 
však tvoria 95%. Ktorý človek by mal trúfalosť povedať: „Všetko poznáme, všetko vieme?“

Keďže sa v tomto článku venujeme problematike ČSR, v ktorej 40 rokov vládla ideológia 
marxizmu a leninizmu, povieme si pár slov k psychológii tvorcov  tejto nenávistnej, agresívnej 
tzv. revolučnej ideológii. Karol Marx (1818-1883) aj Vladimír  Iľjič Lenin (1870 – 1924) zažili v 
detstve zištnú konverziu rodičov, Marxov otec rabín konvertoval zo židovstva na protestantizmus, 
Uljanovov (Leninov) židovský starý otec konvertoval na pravoslávie. Uljanov bol pokrstený 
pravoslávny kresťan a jeho život teenagera poznačila skorá smrť jeho otca (riaditeľa gymnázia, 
+1836) a poprava jeho brata Alexandra za účasť na atentáte na cára (+1837). 

K.Marx aj V.I.Lenin vyrastali v intelektuálnom, veľmi kritickom prostredí, v ktorom už 
náboženstvo hralo rolu účelovej, spoločenskej „pretvárky“. Ako Marx, tak aj Lenin mali problémy 
so štúdiom na univerzitách, problémy v manželskej vernosti, alebo aj pri systematickom peňažnom 
príjme z vlastnej práce.  Tieto životné skúsenosti sa premietli do ich filozofie, pričom filozofia, teda 
„láska k múdrosti“, by sa pre tieto teórie šíriace nenávisť medzi „triedami“ nemala použiť. 

Marxove a Leninove teórie vývoja ľudstva triednymi konfliktmi a riešenie „revolúciou“ 
boli vyvrátené a prekonané modernou praxou konštruktívneho dialógu. Ich ateistický postoj a 
zlyhanie morálneho života, ich priviedol k skratkovému pohľadu na život, ktorý sa nedá riešiť ani 
konfliktami, ani nanútenou mocou, a vôbec nie vyvraždením oponentov v mene revolúcie...   

Revolučný „praktik“ Lenin urobil ruskú revolúciu z nemeckých peňazí v r.1917, aby sa 
Nemecku zrušil východný front. Asi 400   revolucionárov cestovalo hlavne zo Švajčiarska v 
nemeckých vagónoch pod ochranou  nemeckých vojakov. Lenin schvaľoval vraždy protivníkov 
alebo oponentov, aj ich detí.  Už za svojho života  upustil z teoreticky hlásanej totálnej likvidácie 
súkromného sektora, aby zvrátil totálny hospodársky krach krajiny.  J. V. Stalin (1878 – 1953, J. 
Džugašvili) v mene strany lúpil, vraždil, vydieral, v podstate bol v mladosti kriminálnik a mal na 
svedomí tisícky politických vrážd.  Tieto „kriminálne metódy“ používal počas celého svojho 
„politického“ vzostupu pri uplatňovaní moci, popráv bez súdu, vyhostení do pracovných táborov, 
napríklad cestou tajnej bezpečnosti, pôvodne s názvom Cheka.

V regulérnych voľbách získali boľševici v Rusku v r.1917 cca 23% hlasov, pučom a 
agresívnym zvrhnutím zvolenej úradníckej vlády „zrušili“ demokraciu a uchopili moc na 70 rokov. 
Zo zaostalej feudálnej, poľnohospodárskej  krajiny sa stala materialistická, ateistická, priemyselná 
superveľmoc, kde ľudský život a práva slobody a slova obyčajného človeka bolo nič, demokracia 
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bola nič, náboženstvo vôbec nič, stranícka knižka a mocenská loby (absolútna korupcia) totálne 
všetko. Ambícia bola rozšíriť tzv. „moc proletariátu“ na báze marx leninizmu do celého sveta.

Z pohľadu hypotézy o priemete vibrácie ľudských osudov – biopolí budeme hľadať 
geomorfologické alebo iné stopy, ktoré táto agresívna „mašinéria“ manipulácie tzv. ľudským 
materiálom (pracovný názov bežného občana) premietla do planéty Zem.

Iný pohľad prvého „socialistu“, Boho – Človeka Ježiša Krista, zakladateľa 
dobrovoľného socializmu = kresťanskej cirkvi. Pán pred 2000 rokmi hovoril: Každý človek je 
dieťa Božie a má právo na život, slobodu, úctu, dôstojnosť a  účasť na Božom Kráľovstve na 
zemi aj v Nebi. Na svojom živote príkladom tak aj ukazuje - pomáha a lieči všetkých, bez ohľadu 
či sú bohatí, chudobní, či sú Židia, Samaritáni (vyhnanci, okrajová spoločnosť), Arabi, Eséni, alebo 
Rimania (tzv. uchvatitelia, okupanti). Jeho svetonázor znie: „Boh Otec = Láska ma poslal ako 
pastiera k strateným ovciam, aby som ich priviedol k Nemu. Budem vám k tomu vždy nápomocný, 
až do konca vekov, ako Duch porady a utešenia.“ Taktiež hovorí: „Bezo mňa nemôžete nič urobiť,“ 
hovorí v Biblii, v Novom Zákone ako odkaz do budúcnosti. A ruku na srdce, dajme si otázku: Čo 
trvalo hodnotné, môže ktokoľvek z nás  urobiť bez múdrosti, čistoty a dobroty srdca, ktorá 
prichádza len otvorením sa intuícii a inšpirácii Vesmírneho Slova? 

Čo hovorí reálny život, napríklad v r. 2019? Originálne nápady, veľké myšlienky, 
prichádzajú znenazdania, ako blesk z jasného neba, inšpiráciou, intuíciou. Zaujímavý príbeh, slová 
piesne, chytľavá melódia, scenár s iskrou, nápad v reklame či dizajne, nové materiály a prelomové 
technológie...  Posúvajú človeka, firmu, inštitúciu dopredu, rozširujú možnosti, riešia problémy. 
Tieto iskry ducha sú pre všetkých, ale zachytia ich len pripravení a môžu na nich postaviť osobné a 
rodinné šťastie, celoživotný úspech a radosť z užitočnosti, stmelenia rodiny, komunity a ocenenia 
spoločnosťou. 

Historická prax ukázala, že funkčný štát na kresťanských základoch v 17. a 18. storočí 
existoval v Južnej Amerike asi 150 rokov. Pod patronátom Jezuitov poskytoval všetkým 
domorodým obyvateľom dostatok potravín, bezpečnosť, zdravotnícku starostlivosť, prácu, 
vzdelanosť vo svojom jazyku, všestranný rozvoj kultúrneho, náboženského, sociálneho, 
hospodárskeho života... Rozbili a zničili ho až ziskuchtiví európski mocipáni, ktorí podľahli nátlaku 
otrokárov pôsobiacich v tejto oblasti a ktorí videli túto jezuitskú republiku ako nebezpečný príklad 
pre svojich poddaných. 

Magnetické pole Zeme za posledných 150 rokov kleslo o 10% a stále klesá. Dnes má 
hodnotu 0,025 – 0,065 mT (Tesla – jednotka magnetického pola) a vykazuje divné anomálie v 
intenzite aj v posune pólov Zeme. Podľa vynikajúcej kozmológie barónky Adelmy von Vay 
(Tajemství kozmu), je práve magnetizmus nositeľom života, spirituality a vyspelosti civilizácie v 
mikromerítku človeka, aj v makromerítku Zeme a Kozmu. 

V Atlantickom oceáne ja rozsiahla oblasť magnetickej anomálie (SAA), kde je 
magnetické pole Zeme asi trikrát slabšie ako na póloch. Je náhoda, že Atlantický oceán medzi 
Afrikou a južnou Amerikou, čo bola hlavná trasa pre prevoz černošských otrokov (cca 10 miliónov 
vystrašených, vykorenených, vysmädnutých, vyhladovaných nešťastníkov) je jedným z najväčších 
cintorínov – odhadom v genocíde zahynulo 3 - 5 miliónov obetí, v oceáne aj na súši? Keď o 
najväčšej genocíde Arménov 20.storočia 1,5 miliónov obetí sa hovorí ako o najstrašnejšom 
vyhladzovaní!

Je náhoda, že práve v tejto oblasti vznikajú zárodky hurikánov, ktoré postupujú trasou 
pôvodných otrokárskych  plantáží, kde ročne zomrelo od vyčerpania, hladu a chorôb 30-50% obetí 
a stále sa ako „tovar“ vozili ďalší a ďalší otroci?

Podľa pozorovaní švajčiarskych vedcov sa v oceánoch vyskytuje efekt tzv. čiernych dier, 
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ktorý sa zatiaľ predpokladal len v Kozme. Práve v týchto tzv. čiernych dierach môžu podľa autora 
článku vznikať mechanizmy informačného prenosu energií z vedľajších dimenzií, ako o tom píšeme 
v našich štúdiach. 

Kresťanstvo sa mnohým moderným ľuďom zdá byť zastarané a pokladajú ho za staromódne. 
Pri zamyslení sa - starý rukopis z 2.storočia, staré víno z 19.storočia, starý kuchársky recept firmy 
Heinz, staré husle z dielne Stradivari, starý obraz Rembrandta, alebo stará architektúra Egypta, 
Mezopotámie, alebo aj Talianska sú nielen  drahocenné, ale patria ku klenotom ľudskej kultúry, 
ktoré obdivuje celý kultúrny svet. Môže niekto povedať o svojom „poklade srdca“, alebo o svojom 
anjelovi strážnom, ktorý nás sprevádza desiatky životov, že je zastaralý?

Máme tu naopak aktuálne „moderné - cool novinky“. Oplzlosti v médiach, alkoholizmus, 
drogy pre deti a mládež cez deň, ktoré predtým boli tabu aj uprostred noci.  Či  časté hurikány, 
záplavy, ozónová diera, starecké choroby v puberte (napríklad ľadviny, astma, alergia...)

Zemetrasenie 9.st. s cunami o výške vĺn 38,5 m v Japonsku (2011) ukázalo, že napriek 
rozvinutej vede ľudstvo nezmôže proti živlom Zeme nič.  Vo svetovej tlači dokumentovaný príklad 
záchrany malého ostrovčeka Tumaca v Kolumbii pred  obrovskou vlnou cunami  po 
zemetrasení stupňa 8,8 v r.1906 však hovorí o duchovnej Kristovej moci v 20.storočí. 
Obrovská vlna ničiaca stovky kilometrov pobrežia sa zastavila pred znakom kríža 
monštranciou s premenenou hostiou, ktorú s pevnou vierou v čele malej procesie držal otec 
Gerardo Larrondo 31.1.1906. Svetová tlač bola plná správ o tomto zázraku, ktorý uchránil malú 
dedinku a jej obyvateľov pred totálnou skazou (Acutis Carlo, Eucharistické zázraky vo svete, studio 
LUX, Bratislava 2017)

Iný príklad Božej moci pre spravodlivých veriacich ľudí. Novinár Renzo Allegri v knihe 
Zázraky Pátra Pia (Dobrá kniha, Trnava 2015) píše o bombardovaní juhu Talianska oblasti Bari 
spojeneckými vojskami v septembri 1943. Vojenskí piloti mnohých národností (Američania, 
Angličania, Poliaci...) a rôznych vierovyznaní (moslimovia, katolíci, židia, protestanti...) videli na 
oblohe postavu mnícha, ktorý im bránil zhadzovať bomby v oblasti kláštora San Giovanni 
Rotondo. Všetky spojenecké lietadlá bez pričinenia pilotov „vypustili bomby“, otočili sa a vracali 
späť na základňu. Taliansky generál Rosini dosvedčil, že veliaci americký generál  pokladajúc to za 
výmysel, sa osobne zúčastnil leteckej akcie bombardovania, s tým istým zistením – videl mnícha na 
oblohe, lietadlá sa otočili, spustili bomby bez pričinenia pilotov, a leteli na základňu. 

Po skončení vojny sa americký generál osobne vypravil do kláštora a medzi viacerými 
mníchmi hneď spoznal pátra, ktorý ho oslovil miestnym dialektom, ktorý generál vnímal po 
anglicky: „Takže ty si ten, čo nás všetkých chcel vyhodiť do vzduchu.“ Otrasený generál sa zmohol 
len na pokľaknutie pred Božou mocou a utrpením tohto stigmovaného mnícha.

Nie je časté, aby len tak uprostred pralesa v strednej Afrike vznikla úplne nová sopka. 
Známi českí cestovatelia Miroslav Zikmund a Jiří  Hanzelka sa „náhodou“ stali svedkami takejto 
mimoriadnej udalosti pri jazere Kivu v Belgickom Kongu (dnes Demokratická republika Kongo) v 
období, ako dodatočne zistili, keď sa v ich domovine, v Československu, vo februári / marci 1948, 
udial teroristický puč uchopenia politickej a  postupne všeobecne  likvidačnej, sociálnej, kultúrnej, 
hospodárskej moci na spôsob októbrovej revolúcie v Rusku v r.1917 – sprevádzanej vraždami, 
nespravodlivosťou, terorizmom, emigráciou osôb aj rodín s cieľom zachrániť si existenciu. 

Biopole Zeme reagovalo na túto ateisticko – anarchisticko – teroristickú udalosť okamžite 
podľa zákonitostí popísaných v našich štúdiách. Biopole Zeme reagovalo vznikom novej sopky, 
ktorá prekvapila nielen cestovateľov,  ale aj  domáce obyvateľstvo a belgických farmárov, ktorí žili 
a hospodárili v tejto oblasti a niekoľko mesiacov sa stala svetovou atrakciou. Náhoda? Alebo indície 
pre hľadanie ďalších súvislostí?

O psychosomatike (priemete psychických problémov do zdravotného stavu) dnes lekárska 
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veda nepochybuje. Podľa správy barónky Adelmy von Vay však platia zákonité súvislosti medzi 
vibráciou biopola ľudí a charakterom počasia, klímy,  rôznych iných prejavov geomorfológie, či 
zariadení. Tejto novej oblasti interdisciplinárneho duchovne – vedeckého poznania by mala byť 
venovaná zvýšená pozornosť. Jednak pre jej veľký spoločenský a hospodársky dopad, ale hlavne z 
dôvodu prevencie.

 Keďže sa oblasti Duchovnej vedy venujem desiatky rokov, uviedol by som tu niekoľko 
úvah. Je známy fakt z celosvetových genetických výskumov spoločných predkov, že Afrika je 
„kolískou“ celej ľudskej civilizácie. Výskumy genetiky ukázali, že z afrického kontinentu sa 
ľudstvo rozšírilo na ostatné kontinenty po dnes výskumom stanovených migračných tokoch. 

Jednou z dôležitých etáp ľudského vývoja pokladá Duchovná veda Egypt a jeho 
„oživovateľa“ rieku Níl. Egypt a Babylon (Chaldejská ríša, Sýria) hrajú taktiež v biblických 
príbehoch dôležité miesto v Starom (Jozef, Mojžiš) aj v Novom Zákone (detstvo Ježiša). 

Hypoteticky je možné, že na africkom kontinente sú taktiež určité geografické zóny 
zodpovedajúce určitým krajinám / národom. Tento jav rozšírime ešte o pohľad zániku prastarých 
civilizácií, ktoré Duchovná veda eviduje – Lemúria (oblasť Indonézie - Tichého oceánu) a Atlantída 
(oblasť Karibiku v Atlantickom oceáne). Obe tieto oblasti sú známe svojou silnou tektonickou 
aktivitou. 

Podľa Edgara Cayce, Rudolfa Steinera a ďalších autorov všetky zaniknuté civilizácie sa 
vyznačovali vysokým stupňom vedomostí a ovládania prírodných síl, ktoré zneužitím a bojom 
o moc nakoniec viedli k zániku celej civilizácie Zeme. Tieto staré civilizácie sú popísané v 
prastarých indických knižniciach, ktoré sú dostupné aj modernému etnografickému a historickému 
bádaniu. 

Pri každej tejto existenčnej katastrofe sa ľudstvo inkarnovalo stále viac do hmotnejšej formy 
až na jestvujúci stav, kedy sa človek sám sebe javí ako hmotný a neuvedomuje si, čo bolo pre 
predošlé civilizácie samozrejmé, že má predovšetkým duchovnú podstatu.

Pri dnešnom stupni poznania  Duchovnej vedy je teda možné navrhnúť charakterizovať 
karmickú prepojenosť na tieto hlavné tektonické zóny – 

      1.   oblasť ostrovov Nového Zélandu, Indonézie až Japonska,
2. oblasť južnej, strednej Ameriky a Karibiku,
3. oblasť Afriky,
4. oblasť Japonska (viac ako 15 miliónov zavraždených v Číne), Islandu (Vikingovia), 

Mexiko (Aztékovia) a ďalšie,  z dôvodov mimoriadne silných agresívnych 
vnútorných aj zahraničných výbojov a množstva krutosti a obetí majú vysokú 
„karmickú záťaž“.

Ďalšie výskumy, napríklad indických starých textov, by mali ukázať aj iné súvislosti, ale už 
pri tomto relatívne zúženom pohľade máme dosť prípadov na dostatočne široko zamerané štúdium 
súvislostí a hľadania dôkazov, ktoré by napomohli nielen objasneniu geohistorických a 
spoločenských súvislostí, ale hlavne pre prevenciu pred stále ničivejšími katastrofami. 

Československo patrilo v 30. tich rokoch 20.storočia k relatívne bohatým, hospodársky aj 
poľnohospodársky vyspelým krajinám Európy, malo dlhodobú banícku aj hutnícku tradíciu, 
vyvážalo strojárske produkty do všetkých krajín sveta, rovnako ako obuv, textil, keramiku, sklo... 
Taktiež možno predpokladať, že vďaka zbožnosti obyvateľov malo ČSR aj mimoriadne vyspelý 
duchovný kredit, ktorý obzvlášť po druhej svetovej vojne mohol výrazne prispieť k 
duchovnej / kultúrnej / politickej stabilizácii a rozvoju minimálne stredoeurópskeho regiónu. 

Okrem dobre rozvinutých náboženských denominácií katolíkov, grécko katolíkov, kalvínov, 
luteránov a menších cirkví medzi ľuďmi bola v ČSR rozšírená praktická duchovnosť vyplývajúca z 
činnosti viacerých duchovných škôl (K. Weinfurter, E. Tomáš, F. Drtikol, B. Kočí, B. Kafka, R. 
Steiner...) Podľa môjho názoru biopole občanov Československa bolo po utrpení 2.svetovej vojny 
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otvorené na všetky možné varianty zmien, len nie na agresívny, teroristický, manipulačný, 
bolševický materializmus. 

Postupne po 2.svetovej vojne r.1945 sociálny aj hospodársky pokrok, vyššia životná úroveň, 
boli vďaka vyspelej vede a technike zaznamenané vo všetkých vyspelých krajinách Európy, a naša 
krajina vďaka skvelým riadiacim kádrom pripravovaným napríklad v Baťových závodoch, ale aj 
ostatnému rozvíjajúcemu sa školstvu, vede a technike. ČSR vďaka svojej intelektuálnej vyspelosti, 
medzinárodnému kreditu, mala výnimočné predpoklady na to, aby získala napríklad v oblasti 
literatúry, vedy, techniky, zdravotníctve a kultúre skvelé predpoklady pre všestranný rozvoj, ktorý 
by sa určite preukázal napríklad aj vo viacerých nomináciach Nobelovej ceny ako kandidátov, tak aj 
nositeľov. Dnes máme výborné školstvo, ale absolventi našich škôl skôr dútnajú ako výsledok 
dvoch generácií nátlakového režimu, než by horeli mladosťou, elánom a ideálmi. 

Vo všetkých civilizáciách sa zachovali povesti, legendy, alebo aj zvyky pojednávajúce o 
anjeloch ako posloch Božích. V európskych aj amerických rozprávkach, legendách, sú známe 
príbehy o „mesiačikoch“, alebo vznešených starcoch, archanjeloch, vládnucich rôznym ročným 
obdobiam. Podľa Duchovnej vedy sa nejedná len o „rozprávky, či legendy“, ale o dôležitú 
všeľudskú náuku známu starým civilizáciám, v prepise do novodobej podoby ako náuka o 
Periodicite dejín (Páleš E., Angelologie dějin, Sophia, Bratislava 2004), ktorá vysvetľuje rôzne 
historické aj kultúrne   periodické udalosti vývoja ľudstva:  medicíny, umenia, techniky, vojen...  V 
zjednodušenom pohľade v dejinách rôznych národov sveta podľa kozmického „patronátu“ 
vládnucich archanjelov v poradí Gabriel, Rafael, Anael, Michael, Samael, Zachariel, Orifiel sa 
dominujúce charakteristiky vývoja odohrávajú v rytme 504 (354) rokov / 72 rokov v priemete do 7 
dní v týždni.  Toto dávne poznanie by sa opäť malo stať uznávanou a vyučovanou náukou, ktorá 
umožní zlepšiť celostné vnímanie sveta, stanoviť optimálne aktivity a lepšie poznať príčiny a 
následky diania vecí okolo nás, aj v našich vnútorných biologických hodinách. 

Roky 1917 – 1989 sú obdobím vlády archanjela Samaela, vojnového božstva, archetypovo 
spájaného s vyššou inteligenciou planéty Mars. Má dve tváre – jedna sa spája s odvahou, 
chrabrosťou, revolúciou v mene ideálov dobra, druhá zas s násilím, dravosťou, mocou, vojnami, 
agresívnym dobíjaním a násilím egoistickej moci... 

Komunistický režim naočkovaný agresívnym marxizmom leninizmom, ako typicky 
samaelský, mocichtivý, dravý režim, reagoval na rozvinutú spiritualitu  ČSR po februári 1948 
okamžite – likvidačne voči zdanlivým „triednym“ nepriateľom proletariátu, voči intelektuálnym, 
kultúrnym, osvetovým, náboženským aj duchovným predstaviteľom, ktorých už predtým 
likvidoval samaelský, násilnícky režim fašistov, ss jednotiek a gardistov. 

Tento princíp zla, v kresťanstve nazývaný diablom - v okolí Zeme funguje od začiatku 
duálneho stvorenia človeka v makro aj mikro kozme a je vyvažovaný hlavne náboženstvom = 
kultúrou života. Bez otvorenosti na Božie impulzy ľudia, komunity, krajiny žijú v smutnej temnote.

Duchovná veda, ktorá má spájať presnosť vedy, intuíciu náboženstva a harmóniu umenia, 
však upozorňuje a predvída zákonitosti, ktorých dopad pre ľudstvo sa dá zmierniť, pokiaľ je 
schopné ich poznať, študovať, akceptovať a uviesť do praxe. 72 ročné obdobie agresívnej vlády 
archanjela Samaela (archetyp planéty Mars) vystriedalo v roku 1989 žoviálne, pokrokové, 
mierotvorné obdobie vlády archanjela Zachariela (archetyp planéty Jupiter). 

Každý archanjel času dáva ľudstvu charakteristický plán zvládnuť určité úlohy, ako osobe 
tak aj národu, či ľudstvu. Pokiaľ tieto úlohy nezvládlo, prichádzajú problémy a komplikácie. S 
takýmito komplikáciami môže prísť v blízkej budúcnosti obdobie od roku 2061 – za vlády 
archanjela Orifiela. Pokiaľ „nájde“ archanjel  Orifiel s miliónmi svojich pomocníkov (anjelov) 
ľudstvo nepripravené na svoju vládu, rozvadené, chaotické, citovo aj fyzicky nečisté, čakajú ho 
naozaj veľmi ťažké chvíle. Historickými príkladmi sú krutí samovládci, forma absolutizmus, vláda 
úradných mašinérií s agresívnymi predpismi, dohliadačmi, väzeniami, tábormi a špicľami.
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Materialistická veda sa z tzv. duchov alebo z negatívnych bytostí vysmieva, aj keď Biblia, 
alebo aj etnografické - antropologické svedectvá mnohých prírodných národov sveta sú plné 
praktických príkladov  pomoci dobrých duchov, ale aj nebezpečia,  škodlivosti týchto zlých 
bytostí pre osobné zdravie, rast detí, aj pre malo aj veľko-hospodárstvo. Na svoju škodu, lebo 
každý človek raz za čas potrebuje pomoc a ignorancia príčiny chorobu / nefunkčné spoločenstvo a 
ekonomiku, problém nevyrieši. Malé deti, rovnako aj dospelí, na problém ťažkého negatívneho 
pôsobenia na biopole môžu zomrieť, alebo dlhodobo zažívať ťažké utrpenie.

Keď je materialisticky orientovaný človek mladší, zdravší a relatívne silný (vďaka 
„zásluhám“ z minulých životov), zdá sa mu, že ide na vlastnú vitalitu, jedlo, spánok – súhrnne „na 
vlastný pohon“.  Spiritualita ho ani v najmenšom nezaujíma. Až keď prídu životné skúšky, úrazy, 
ťažké choroby detí - partnerky, problémy, zrady, nevery... uvedomí si, že tie spirituálne pravidlá tu 
sú a že je dobré „hrať“ podľa týchto pravidiel. Pokora je prvý krok k zmene. Je lepšie prísť k 
takémuto poznatku bez utrpenia, ale len málo mladých ľudí stupeň utrpenia preskočí do kroku 
múdreho  zrenia v spiritualite. 

Človek žije na rozhraní svetov dobra a zla, lásky a nelásky, matérie a spirituality. 
Podľa Duchovnej vedy práve tento boj Dobra a zla, viedol k štyrom zánikom ľudskej civilizácie – 
napríklad Lemúrie a Atlantídy, ktorých detailné popisy sa nachádzajú ako vo vedeckých 
prednáškach duchovedných učiteľov, tak aj v indických tamilských rukopisoch (pôvodne 12 knižníc 
napríklad v meste Kanchipúram, južná India).

Knižnice týchto indických rukopisov sa venujú oblastiam krásnej literatúry, drámy a poézie, 
ale aj dejepisu, prírodovedy a techniky a sú písané na palmových listoch, ktoré v Indii spravujú 
desiatky rodín.  Už stáročia sa starajú ako o odovzdávanie múdrosti záujemcom, tak aj o ich údržbu. 

Len z milosti Božej ľudstvo vždy dostávalo a dostáva novú šancu na opravu zničeného, a 
nápravu pokriveného,  poškodeného pokroku. 

Pripomeňme si dôležité zákonitosti. Kozmos je stvorený a kódovaný v sedmičkách, 
dimenzie a poddimenzie pritom nie sú „vedľa seba“, ale sú akoby „vnorené do seba“, aj keď 
ich svedkovia NDE vnímajú ako priestorovo rozlíšené. Líšia sa vibráciami. Vďaka vedeckej a 
publikačnej práci barónky Adelmy von Vay vieme, aké sú ničivé súvislosti disharmonicky 
vibrujúceho pola personality / ľudstva. 

Napríklad biopole zmyselnosti, materializmu, konzumizmu a drogových závislostí 
spôsobuje ničivé suchá, s občasnými ešte ničivejšími prietržami dažďov, ktoré spôsobujú eróziu 
pôdy až na úroveň púští (poddim.1.1). Hromadné vibrácie násilia, surovosť, vojny, bitky, vraždy 
spúšťajú prudké ochladenie počasia, silné snehové búrky, tvrdé mrazy (poddim.1.2) Strata 
kultúrnosti národa, ignorancia duchovných hodnôt smerovania človeka a výsmech z duchovnosti a 
náboženstva, zvieracia neviazanosť, šírenie klamstva, zla, agresivity, tvrdá aplikácia egoistickej 
mocichtivej vedy a techniky napríklad na výrobu a predaj zbraní má za následok tvorenie cyklónov, 
hurikánov, tornád (poddim.1.7) 

Detailnejšie o tom pojednáva štúdia „Prečo sa počasie zbláznilo“. Kniha je dostupná v 
internetových knihkupectvách, alebo v pdf tvare na web sirosa.sk.

Dnešná prírodoveda pokladá človeka za darvinovskú opicu. Objavenie človeka na Zemi 
pokladá za náhodu. Ale podľa Biblie, alebo podľa  najlepšej Kozmológie z kresťanského pohľadu 
od barónky Adelmy von Vay (Tajemství kosmu, Santal, Liberec, 1996), sme na Zemi vo 
výcvikovej škole za anjelov - pod starostlivým dohľadom vyšších bytostí – archanjelov. Ako 
každý plán aj Boží Plán má svoje check pointy, kontrolné časové body, ktoré sú dôležité nielen 
pre vývoj osoby, ľudstva, ale aj pre vývoj  našej Slnečnej sústavy, alebo okolitého Vesmíru. 

Aj o týchto vyšších civilizáciách sú správy v indických rukopisoch, v knihách Emanuela 
Swedenborga – švédskeho vedca, politika, znalca Biblie, jazykoznalca, vo vedeckých 
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pozorovaniach 20.storočia u svetovo uznávaného podnikateľa R.A. Monroea, alebo v knihách 
amerického akademika K.C. Markidesa.

Podľa terajšieho ničivého diania v prírode ľudstvo na svoj „cestovný plán“ zabudlo. Zákon 
Kozmu však platí aj pre „slepých a hluchých“ ignorantov. 

Pravidlá plánu  Božej školy znejú: Keď to nejde poznaním, pôjde to utrpením. Pokiaľ 
sa tento vývoj, etapy Božieho Plánu, neplnia, hrozia sankcie, o ktorých hovorila juhoslovanská 
jasnovidka Vanga, Edgar Cayce, alebo aj duchovní učitelia Dr. Rudolf Steiner, Peter Danov, O. M. 
Aivanhov a ďalší. 

Dnešné deštrukčné prejavy prírody, počasia, klimatické zmeny, zemetrasenia..., alebo 
smrtiace epidémie chrípky,  zvýšená chorobnosť civilizačných, zmutovaných alebo úplne nových 
chorôb (EBOLA), dnes na celom svete narastajú a budú stále častejšie a súvislosti vďaka správe 
pani Vayovej sú zrejmé. 

Pri nezmenení správania ľudstva budú tieto prejavy ochorenia planéty Zem stále 
horšie. Utešovať sa, že to je normálny prejav otepľovania Zeme,  priemyselnej a civilizačnej 
činnosti ľudstva, je hlúpy prejav sebectva vedcov, priemyselníkov a politikov a zatváranie očí pred 
evidentnými dôkazmi, napríklad NDE (dôkazy o existencii duše z návratov skúseností blízkej smrti 
a posolstvá z týchto ciest). 

Vždy tu budú fyzikálne príčiny – zmeny Golfovho prúdu, efekt prúdenia masy vzduchu, 
vodných pár a rozdielových tepelných účinkov, ale tieto krízové javy podliehajú duchovným 
zákonom. Nie je to však len makro efekt, ale aj dôsledky na  rast ochorení ľudstva. V prípade 
chorôb bude stále viac ochorení nervov a psychiky, ale aj problémy s potravinami, ich prílišným 
priemyselným spracovaním zlyhávajú stravovacie návyky, hygienické problémy osôb aj zariadení, 
zlyhanie očkovania... 

Prečo zvrat napríklad chrípky (karmický test vyspelosti individuality) na zápal pľúc či 
diabetes sa koná len u niekoho...  Primárna vždy zostáva podstata spirituálneho smerovania 
osoby, rodiny, krajiny a otvorenosť na milosrdenstvo Božie a celostné vnímanie a prax hľadania 
Harmónie. Otvorenosť na Boží Hlas je celoživotná, sústavná úloha osoby, komunity, národa, nielen 
v období riešenia ťažkej krízy pri údere  tornáda, alebo postihu záplavou. 

Tento pozemský Boží Plán má za cieľ vymaniť človeka z nadvlády zvieracích inštinktov, z 
ohlúpnutia hmotou a konzumom, ukazuje na dôležité uvedomenie si svojej vyššej nehmotnej 
podstaty a úlohe postupne sa otvárať komunikácii s našimi staršími bratmi – anjelmi. Nový 
Zákon je plný takých príkladov. Podobne sa tak stalo počas dôležitých udalostí života Pána Ježiša 
Krista. Jeho príchod zvestoval archanjel Gabriel Panne Márii, narodenie oznámili anjeli pastierom, 
odchod a zmŕtvychvstanie sprevádzali zázraky a zjavenia anjelov Márii Magdaléne a učeníkom pri 
kamennom hrobe, alebo anjelská pomoc pri úniku z väzenia apoštolovi Petrovi... ukazuje na 
dôležitosť úlohy napríklad anjela strážneho, ktorý tvorí súčasť inkarnácie každého človeka a teda 
komunikácia s ním je rovnako dôležitá ako komunikácia s rodičmi, súrodencami, alebo kamarátmi. 

Komunikácia s anjelmi – teda poslami medzi človekom a Bohom, by mala byť súčasťou 
nielen náboženskej praxe, ale aj bežných, rôznych, praktických, denných činností človeka. Pri 
takýchto „konzultovaných“ činnostiach sa dosahuje 95 – 98 % úspešnosť vo všetkých činnostiach, 
jednoducho preto, lebo človek hlúpe a neperspektívne činnosti vylúči hneď na začiatku, život sa 
stáva zdravý, zmysluplný, harmonický, radostiplný.

Z Biblie vieme, že zlo sa stalo súčasťou života človeka, preto je dôležitá prevencia 
očistou, sebaanalýzou (každý večer), častou modlitbou, ďakovaním a prizývaním svätej Trojice a 
vznešených archanjelských bytostí do nášho života. Nezaberie to veľa času, je to rozšírenie bežného 
režimu moderného praktického človeka o milisekundy, nanajvýš minúty, ktoré mu robia deň krajší, 
plnší, zmysluplnejšie, farebnejší, hudobnejší...

Zlé, nízke bytosti prichádzajú k človeku bez volania, a v nestrážený okamih  vedia človeka  
okradnúť o roky úsilia. Ich zbraňou je lož, pretvárka, chaos. Preto Pán upozorňoval učeníkov na 
potrebu bdenia a svätý Pavol na potrebu obliecť sa do svätej zbroje. Nejedná sa o básnické zvraty, 
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ale o potrebu skutočnej, reálnej ochrany, ktorá sa rokmi musí spevňovať do diamantovej tvrdosti 
voči všetkému negatívnemu. Diabol sa podľa Biblie vie prezliecť za anjela svetla... a bez sústavnej 
ostražitosti a modlitby je  život v našej dimenzii nebezpečný. 

Prečo? Nepriateľ Dobra a Lásky je neviditeľný, stále sa skrýva, je drzý, falošný a veľmi  
prefíkaný.

Človek / ľudstvo, usilujúci o radosť a šťastie v živote, by sa mal naučiť mať v živote 
určité priority. Mnohí ľudia poznajú príklad učiteľa optimálne plniaceho fľašu doplna rôzne 
veľkými kameňmi, pieskom a vodou. Začína od hrubých kameňov, postupne dáva stále jemnejšie 
kamene... Pri každej frakcii sa pýta študentov - Zmestí sa ešte niečo? A študenti vždy odpovedajú – 
Fľaša je plná, nič viac sa nezmestí. A učiteľ sype jemnejšiu frakciu.

Symbolicky to znamená naplniť zmysluplne svoj život najprv hlavnými vecami – 
dobrou rodinou, priateľmi, duchovnosťou. Až potom nasledujú menej dôležité veci: práca, 
peniaze, kariéra, auto, dovolenka, mobil... 

Pokiaľ by človek začal plniť fľašu – svoj životný štýl – pieskom =  dennými starosťami a 
radosťami, umoril by sa v obrovskom kvante drobných činností, ktoré by mu zobrali čas aj energiu. 
Takto by sa otvoril chaosu, namiesto  uskutočnenia dôležitých vecí, ktoré naozaj prinášajú radosť a 
šťastie. 

Úplným nešťastím by bolo naplniť „fľašu života“ blatom / smradľavou vodou, teda 
ohováraním, pýchou, nadradenosťou, svetáctvom, gamblerstvom, alkoholom a drogami, ktoré 
obsah fľaše, telo, boží chrám – životný štýl a zdravie – úplne zdegradujú.

Na tomto obraze vidieť obrovskú úlohu rodičov (vlády krajiny = smerovanie školstva do 
dôležitých priorít),  ktorí by mali dieťa (mladých občanov v školách) viesť k stanoveniu určitých 
hodnôt, z ktorých môžu čerpať stabilitu, optimizmus a nádej radosti po celý život. Napríklad 
sprístupniť všetkým deťom dôležitú úlohu skautingu, ktorý umožňuje budovať celoživotné, 
hodnotné priateľstvá (namiesto dnes často zlyhávajúcej rodiny), na základe pestovania pevnej, 
tvorivej, húževnatej osobnosti prostredníctvom športu a pobytu v prírode.

Najlepšie sa takáto výchova robí vlastným príkladom – vzájomnou láskou, slušnosťou a 
úctou rodičov, prirodzenou radostnou zbožnosťou, spoločne tráveným časom, ohľaduplnosťou, 
vzájomnou pomocou. V detstve sa dieťa taktiež prirodzene učí modlitbe a základom spirituality, 
alebo aj určitému rytmu návštevy kostola a náboženských zvykov, ktoré sa dodatočne v dospelosti 
len ťažko osvojujú. „Dospelák“ sa zmení zväčša len v hraničných situáciách. 

Dnešné školy, pokiaľ sa neopierajú o zmysluplný hierarchický systém, teda skutočnú, 
životnú, morálnu prax zodpovednosti za vlastný život mladých ľudí, umelo  z nich „štátny systém“ 
produkuje nespokojných, egoistických  a nešťastných ľudí s kritickým pohľadom IQ, ale bez 
osobnostných a etických kvalít EQ a bez SQ (emocionálna a spirituálna inteligencia).

Z dlhoročnej praxe trénera viem, že dospelí a starší ľudia sú ochotní sa zmeniť len pri 
drastických postihoch života, stratách partnera, detí, vážnych existenčných problémoch, ktoré 
človeka prinútia zastaviť sa, prehodnotiť svoj život a začať znovu. 

Veľmi dobre a realisticky to vyjadril farár Marián Kuffa: „Keď zistíte, že schody vášho 
života sú zle postavené a stále sa na nich potkýňate, nezostane nič iné, len surovo, 
nekompromisne zobrať sekáč a kladivo, zbúrať staré a vytvoriť nové.“

Dosiahnuť harmonickú, duchovnosť v živote si vyžaduje mimoriadne veľké a sústavné, 
celoživotné úsilie, lebo hmota a zlé vzory z detstva, ale aj potreba zaplatiť starú vlastnú aj rodovú 
karmu majú veľmi silnú zotrvačnosť a bez opory a milosti Božej temer nemožné. 

Už sme uviedli, že medzivojnové Československo svojim ťažkým životom a bojom 
občanov o existenciu, ale aj vysokou zbožnosťou, malo vypracovanú veľmi dobrú karmickú pozíciu 
na ekonomický rast a blahobyt po ukončení 2.svetovej vojny, ktorú dnes vidíme po realizácii 
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Marshalovho povojnového plánu vojenskej pomoci z USA v Taliansku, Nemecku, Rakúsku, 
Švédsku, Holandsku... 

K všestrannému budovaniu štátu ČSR síce došlo za podpory Sovietskeho zväzu, ale pri 
likvidácii základných svetonázorových, morálnych hodnôt, zbortení štruktúry demokratického štátu, 
prenasledovaní, vraždení a likvidácii slobody, intelektuálov, právneho systému, novinárov, 
študentov, farárov, či sedliakov, šírení strachu, pri ekologických katastrofách (nielen trojuholník 
smrti na východnom Slovensku, ohrozené spodné vody na viacerých miestach ČSR)...    A hlavne 
bez požehnania Boha, ktorý bol oficiálne vyhnaný a zmanipulovaný podľa materialistického učenia 
marx- leninizmu, podľa sovietskych likvidačných zásad zbúrania kostolov, ničenia náboženských 
rádov, zdravotných a  školských sestier... 

Všadeprítomný bolševizmus vyhnal svedomie, prirodzenú zbožnosť  zo srdca národa a 
potrebu rozvíjať duchovnú dušu zmietol na perifériu. Začalo to „zabratím“ zakarpatskej Ukrajiny, 
ktorá bola dovtedy súčasť ČSR, vynútenou emigráciou elity národa, pokračovalo zmenou peňazí... 
Korupcia, pretvárka, lož, nedôvera sa stali pojmami pre charakteristiku Čechoslovákov, z ktorej sa 
ešte dnes obyvateľstvo morálne ani spoločensky nespamätalo. 

Tento stav ľahostajnosti k veciam verejným je najhoršie dedičstvo postsocialistických 
krajín: 2 – 3 generácie straty identity národa, zmanipulovanie sebadôvery, nivelizovanie  
originality človeka  a potlačenie slobodnej vôle do normalizačných tabuliek.

Mnohé hospodárske, sociálne, kultúrne  veci sa do roku 1989 podarilo uskutočniť, ale tento 
pokrok na vyššej a nadnárodnej úrovni vidíme aj v okolitých vyspelých tzv.kapitalistických štátoch. 
Zrovnateľné rozlohou aj počtom obyvateľstva ČSR sú Holandsko, Dánsko, Rakúsko a Švajčiarsko, 
ktoré sa stali sociálnymi, technickými, aj turistickými veľmocami. Nevyrábalo sa síce všetko od 
ihly až po kombajn, ale dnes tieto „malé“ európske krajiny majú svoje dobré medzinárodne 
uznávané spoločenské, právnické, policajne bezpečnostné, súdnicky spravodlivé, vedecké, 
obchodné aj priemyselné uznanie a úroveň.

Naučme sa spájať vedu a spiritualitu do krásy harmónie. Einsteinova rovnica E = m.c2 

dávajúca do súvisu energiu, hmotu a rýchlosť svetla nám  ukazuje, že hmota je energia, vibrácia, 
súvisiaca so svetlom.  Teda časť človeka na materiálnej úrovni je len svetelná vibrácia uhlíkov, 
kyslíkov, vodíkov, dusíkov a zložených molekúl... v priestore. Zdanlivo pevné a masívne sa pri 
veľkých zväčšeniach elektrónového mikroskopu rozsýpa na dočasné, korpuskulárne, pomíjavé... na 
protóny, neutróny, elektróny.

Hľadanie pôvodcu myslenia, cítenia, chcenia v materiálnom svete je pripisovanie 
inteligencie motyke, skrutkovači, alebo  NC stroju, ktorý bez programu vymysleného duchom 
človeka je len hromada mŕtveho, nalešteného kovu.

Výsledky dnešnej kvantovej fyziky upozorňujú na existenciu viacdimenzionálneho 
Vesmíru. Podľa experimentov, ktoré uskutočnil Robert A.Monroe (1915 - 1995), svetovo uznávaný 
americký obchodník, podnikateľ a propagátor výskumu vplyvu rôznych frekvencií na vedomie 
človeka, tieto dimenzie sú vnorené vedľa nás. Nie je treba žiadne špeciálne prístroje, „stroje“ 
na cestovanie v čase a priestore, táto schopnosť je kódovaná v štruktúre každého človeka. 
Človek nie je hmota, ale sebauvedomelá iskra Božia, duchovná duša, vo fáze učenia sa / tréningu na 
archanjela, ktorá je dočasne uzavretá do materiálneho tela.

Pravdaže schopnosti opustenia duchovnej duše mimo materiálne telo (bilokácia, OBE = Out 
of Body Experience) nie sú pre každého zvedavca. Musia sa dlhodobo trénovať a prichádzajú s 
etickou aj náboženskou zrelosťou. Príkladom môže byť nielen R.A. Monroe, ale aj sv. Páter Pio, 
alebo sv.Anton Paduánsky... 

Výskumy OBE realizovali nielen The Monroe Institute, ale aj talianski vedci napríklad 
Ernesto Bozzano, Gabriele Delanne, Cesare Lombrosso a mnohí ďalší. OBE, ako svedčia nedávno 
zverejnené dokumenty FBI USA, tvoria výskumy všetkých veľmocí sveta ako možný spôsob veľmi 
účinných a nezistiteľných spôsobov špionáže. V skutočnosti práve toto využitie / zneužitie pre 
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svetskú moc bráni rozvoju týchto výskumov, pretože sú mimo Boží Plán, ktorý usiluje o nezištné, 
mierové spájanie národov a  ich vzájomné, priateľské súžitie.

Tak je to. Schopnosť „cestovania v čase a priestore“ spočíva v štruktúre človeka, v 
jestvovaní a vlastnostiach duchovnej duše, ktorá dočasne obýva materiálne telo. Podobne ako šofér 
na  cestovanie dočasne nasadne do auta, ktoré po použití zagarážuje (spánok), alebo po zničení dá 
do šrotu (fyzická smrť, počas ktorej duša ide do vyšších dimenzií).  Človek je stvorený podľa 
Božieho obrazu, teda svojou podstatou je duch, ktorý využíva svoj pobyt v hmotnej dimenzii na 
absolvovanie, zisťovanie dôležitých zážitkov, skúseností, osvojenie si poznatkov, správneho cítenia 
a službe druhým. 

Zemský človek je podľa Biblie a Duchovnej vedy viacdimenzionálna bytosť (Biblia, 
Jánovo zjavenie – 7 svietnikov, 7 cirkví) a jeho úlohou na Zemi, ako sme uviedli vyššie, je 
predovšetkým podľa Božieho Plánu „vyrásť“ eticky a spirituálne na úroveň anjela.  Od človeka 
záleží, či tento jeho rast bude bolieť, alebo sa nechá poučiť napríklad usmerneniami popísanými v 
Starom aj v Novom Zákone. Človek predovšetkým musí rásť na spôsob Dieťaťa Božieho, teda v 
láske, v porozumení, v múdrosti, kooperácii a v dobrote služby blížnym. 

Žiadny človek nedostane zvláštne schopnosti (Zákon Náhody, Zákon Príčiny a Následku, 
Zákon Rastu...), na ktoré nie je pripravený, podobne ako rodičia nedajú dieťaťu hrať sa so 
zápalkami, alebo cirkulárkou, ale najprv musí vyrásť, zmocnieť, naučiť sa obratnosti aj trpezlivosti , 
teda celkovo zmúdrieť. 

Nerobme si ilúzie - dnešný človek má vyspelosť 2 – 3 ročného dieťaťa, teda márnivého, 
tvrdohlavého, manipulačného dieťaťa, ktoré čaká skúška „vyspelosti“ ega a začína to bolieť.

Existenciu Duchovnej duše experimentálne po desiatky rokov koncom 20.storočia robil 
Robert A. Monroe. Experimenty pána R.A. Monroe boli robené nezávisle od rôznych vedeckých 
inštitúcií, mimo  alternatívnych hnutí, mimo organizovaného náboženstva... Tieto výlety mimo telo 
zažil mimovoľne v strednom veku, neskôr vedome a riadene, a snažil sa vždy o spätnú väzbu s 
materiálnymi udalosťami.  Všetko zapisoval do denníku. Postupnými  testmi a objavmi  v  komunite 
stoviek dobrovoľníkov (dnes desaťtisíce účastníkov kurzov) – hľadačov poznania v rokoch 1976 – 
1995 v The Monroe Institute, Faber, Virginia (USA), zbieral skúsenosti, mapoval priestor okolitého 
Vesmíru Zeme, zisťoval podmienky, ako vplývajú  rôzne frekvencie elektromagnetického / 
zvukového pola na biopole človeka. 

Na jeho výskumoch, ktoré opísal vo svojich knihách Návraty k pramenúm, Daleké cesty..., 
možno zistiť nielen jeho pokusy, prekvapenia a skúsenosti v tejto problematike, ale aj 
nebezpečenstvá, ktoré v týchto oblastiach číhajú pre nepripravených a neznalých. Jeho pokusy 
pripomínali životne nebezpečný výskum v oblasti tekutých pieskov a len bádateľ Duchovnej vedy z 
jeho prác zistí, ako často krát mu (tajne) pomohli anjelské bytosti pri nebezpečenstvách, alebo s 
vážnymi až existenčnými problémami. Pomoc ZHORA si nevedel vysvetliť, prichádzala, podľa 
názora autora článku, hlavne pre jeho dobrotu povahy, nepredpojatosť, odvahu, túžbe po poznaní a 
obrovský prínos pre dnešnú skeptickú a ignorantskú vedeckú obec a zväčša stagnujúce 
náboženstvo. 

Duchovná veda, ktorá sa dnes musí spájať s pravdivými prírodnými vedami, intuitívnym, 
vrelým náboženstvom a umením túžiacim po harmónii, má už mnohé výborné výsledky za sebou 
v 30 štátoch sveta. Tu, v šírení Duchovnej vedy vo vyspelých krajinách, napríklad v školstve, 
manažmente, kultúre, tvorivej vede a pružnom, sociálnom priemysle, aplikovanej spiritualite, 
je skrytá spoločenská aj ekonomická prosperita krajiny (Nemecko, Škandinávske krajiny, 
Anglicko...) Získala si obdiv, radosť z poznávania Diela Božieho, ktorá ústi do skvelej 
hospodárskej povesti v oblasti biopoľnohospodárstva, ekológie, pedagogiky, umenia, vied, 
priemyslu, alebo aj medicíny, či kozmetiky. Prináša efekt liečenia do oblastí, kde bežná medicína 
zlyháva, napomáha vychovávať tvorivé, silné a charizmatické osobnosti pre prosperujúcu 
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spoločnosť, pestuje lacné, trvanlivé bioprodukty a robí prevenciu pred modernými metódami 
ústiacimi do hromadných infekcií sadov a plantáží, nových chorôb typu epidémia EBOLY, alebo 
dobytka choroby tzv. „šialených kráv“.

Mnohé z týchto ekologických, či zdravie ohrozujúcich problémov spoločnosti boli 
predpovedané v prednáškach Dr.Rudolfa Steinera, Dr. Stylianosa Atteshliho, alebo iných vedcov a 
bádateľov Duchovnej vedy, ale ziskuchtivá ignorancia nositeľov kapitálu, agresívne vedenej vedy 
skratových riešení,  ako aj ekonomický a politický egoizmus tzv. mocichtivých zväčša vyhrávajú. 
Múdri politici aj ekonomickí vizionári sa snažia vidieť dlhodobé perspektívy, ktoré musia 
vychádzať z Duchovnej vedy postavenej nielen na rozume, odbornosti, ale aj na viere, na intuícii a 
inšpirácii, ktoré z 10 navrhovaných riešení prinesie úplne nové riešenie jedenáste, optimálne. 

Dôležitým poznatkom Duchovnej vedy je, že ľudstvo už prekonalo etapu kolektivizmu, 
ktorým žili v minulosti rôzne spoločenstvá napríklad miest, kmeňov, obcí. Od 16. storočia došlo k 
takým fyziologickým zmenám nervovej sústavy a mozgu, že človek má stále viac pracovať na sebe 
ako tvorivé indivíduum. To samozrejme zvýrazňuje aj odporučenie Pána pre zdieľanie a spoluprácu. 
„Kde ste dvaja – traja v mojom mene, tam som s vami“. Práve pre vzájomné obohatenie a rozšírenie 
pokoja a šťastia osobnými skúsenosťami na báze rôznosti, vzájomnej pomoci, posúvanie 
spoločenstva komunity vpred. 

Práve na tomto poznatku stavia aj zodpovednosť za vibračné pôsobenie „generátora“ srdca 
personality, ktoré z neznalosti spôsobí vážne zdravotné osobné problémy, alebo zlyhávanie 
rodinného súžitia.

V našich štúdiach sa sústreďujeme predovšetkým na oblasť skúmania a prevencie 
mimoriadnych klimatických zmien a extrémov v počasí, ktorých sme svedkami hlavne v 
posledných desaťročiach 2. tisícročia a začiatkom 3. tisícročia. Predtým v článku sme spomínali, že 
v Kozme panuje Zákon Náhody, ktorý dnes matematická aplikovaná veda eviduje ako „Zákon 
chaosu“, alebo samoorganizovania vecí, ktorými príroda rieši všetky prejavené udalosti a javy živej 
aj tzv. neživej prírody podľa osvedčených vzorov, znázornených napríklad fraktálmi. 

Bežné prejavy meteorológie a klimatológie, periód ročných období, podliehajú známym 
fyzikálnym zákonitostiam teplotných priebehov, toku plynov, vyparovania vody a vlhkosti, zákona 
zachovania energie, gravitačných a slapových javov...

Extrémne prejavy napadnutého snehu (2015, 2018) v Afrike, zvyšujúca sa frekvencia a 
intenzita zrážok, krupobitia a hurikánov, tornád (2012, 2019) aj v EÚ – v Taliansku, v Nemecku, 
alebo naopak dlhodobého sucha (Česko)  a tvorenie erózie však podlieha určitým skrytým 
zákonitostiam, ktoré je potrebné vypátrať a zabrániť tak stále stúpajúcim problémom a škodám. 
Indície dávajú aj naše články.

Môžeme sa pýtať – je náhoda, že magnetické pole Zeme je oslabené v časti Atlantického 
oceánu medzi Afrikou a južnou Amerikou, kde vznikajú hurikány, silnejú a „útočia“ na Karibik a 
Spojené štáty, v oblasti podmorského cintorína miliónov otrokov? Je náhoda, že sa hurikány a 
tropické búrky prejavujú práve v oblastiach US štátov „temnej histórie“ koloniálneho otrokárstva, 
poznačeného utrpením, chorobami, hladom, a bezprávím na miliónoch otrokoch na plantážach 
strážených ozbrojencami a krvilačnými psami?

Opakujeme a vyzývame k výskumu. Ťažké straty na životoch ľudí aj hospodárskych zvierat, 
obrovské ľudské utrpenie v životne ohrozujúcich situáciach, vysoké hospodárske škody ročne v 
desiatkach miliardách dolárov sú dostatočnou výzvou na to, aby sa tejto problematike venovala 
zvýšená pozornosť vedcov aj politikov. Vedecká kapacita dnešných vysokých škôl a vedeckých 
pracovísk by mala byť otvorená takejto dôležitej oblasti, pretože prevencia je možná.

Duchovná veda vyhlasuje so všetkou vážnosťou, že zázraky ani náhody neexistujú. 
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Existuje len hranica ľudského poznania, ktorá je spôsobená ignoranciou a zanedbaním 
napríklad 150 ročných vedeckých správ, ktoré ľudstvo dostalo ešte v 19.storočí vo vedeckých 
prácach barónky Adelmy von Vay, alebo 400 ročných praktických pozorovaniach a skúsenostiach 
inžiniera Emmanuela Swedenborga, či 800 rokov starých pozorovaniach a praktických radách 
Hildegardy z Bingenu, patrónky vedcov Európy. 

Energeticko – historicko politická geografia má svoje vlastné „vibračné“ priebehy, 
ktoré je treba detailne skúmať. Napríklad priebeh intenzity biopola – utrpenia - po puči 1948 
prudko vzrástla a potom zrejme dlhodobejšie klesala. Prvá generácia občanov pri vzniku ČSR 
februárovým pučom to mala najhoršie, lebo puč zažila, pamätala si slobodu a nezávislosť. 
Prispôsobili sa, lebo odvážne vystúpenie z radu zabíjalo, terorizovalo v uránových baniach, 
presúvalo do ruských táborov smrti. Druhá generácia už tak veľa nepamätala a tretia generácia 
(napríklad v Sovietskom zväze) už verila len zmanipulovaným a ideovo sfalšovaným dejinám, 
historickým polopravdám, ktoré boli pregumované a prispôsobené zmanipulovanému svetonázoru. 
Terorizmus sa odohrával na inej psychicko sociálnej úrovni ľudí zastrašovaním, sledovaním, 
obmedzovaní... Nespravodlivosť však je vždy registrovaná na úrovni Kozmického Archívu 
Udalostí, alebo aj na úrovni psychonoetického srdca osoby - trýzniteľa.

Zdanlivé zmierenie východu so západom bolo nutnosťou – zoči voči bujnejúcemu fašizmu. 
Len dodatočne po r.1989, po páde železnej opony, sa obyčajní ľudia dozvedali o tutlaných 
vraždách, zverstvách a únosoch samostatne hospodáriacich sedliakov, intelektuálov, vojakov 
západného frontu, kňazov, kulte osobnosti – vzájomne sa likvidujúcich „vodcoch“, americkom 
oslobodení západného Československa... O amerických dodávkach potravín, liekov, nákladných aut 
a inej techniky Červenej armáde, bez ktorej by víťazstvo východných vojsk nad fašizmom zďaleka 
nebolo také rýchle a efektívne. 

Vrodená agresivita Sovietskeho zväzu voči okupovaným krajinám vstúpila do fáze studenej 
vojny, ktorá rovnako generovala obavy, agresivitu a vyzbrojovanie tzv. západu. 

Slovanské národy akosi vždy kultúrne vyrastali spolu, ako o tom svedčí šírenie 
kresťanstva približne v tom istom historickom období vďaka vierozvestom Cyrilovi a Metodovi. 
Túto spriaznenosť si občas dejinne pripomínali panovníci, či intelektuáli počas histórie, aj keď ich 
panovníci sa často stavali do vojen proti sebe (napríklad v rôznych vojnách Rakúsko – Uhorska a 
Ruska, Ukrajiny, Bulharska, Rumunska). Túto spriaznenosť národov Duchovná veda ukazuje 
taktiež na vývoji indickej, perzsko egyptskej, či  anglosasko germánskej kultúry...  Každá z týchto 
kultúr by sa mala premietať ako do úrovne ľudí, tak aj do morfológie Zeme. 

Z pohľadu Duchovnej vedy je pravdepodobné, že aj zemepisná (geometrická) lokalita týchto 
národnostne previazaných krajín v Afrike môže byť blízka.  Nasvedčuje tomu napríklad reflektujúci 
výbuch sopky zodpovedajúci  búrlivým dejinám Ruska, ktoré odzrkadľovala aktivizácia sopky 
Nyamlagira v rokoch 1904, 1912, 1938 (ruské revolúcie, nepokoje a Stalinove likvidačné čistky), 
2014 (anexia Krymu), alebo aj v „príprave“ výbuchu novej sopky v r.1948, ktorej svedkami boli M. 
Zikmund a J. Hanzelka. 

Výskumy podložia sopiek by mali ukázať, či  „korene“ - magmatické kanály – majú 
spoločné cesty - sopka Nyamlagira s novovzniknutou sopkou s pôvodným názvom Vovokoabi.

Revolučné zmeny v Rusku, ktoré urobili z feudálneho, agrárneho, zaostalého, silne 
nábožensky orientovaného štátu, ateistickú – agresívne teroristickú modernú technickú veľmoc, by 
sa mali premietnuť do tektonickej geomorfológie. Podľa názoru autora lokalita bývalého 
Sovietskeho zväzu súvisí so sopkami Nyamlagira a Nyragongo v Belgickom Kongu  (dnes 
Demokratická republika Kongo), čo by malo viesť k detailnejšiemu výskumu priebehu erupcií v 
súvislosti s historickými  udalosťami nielen 20.storočia, ale predovšetkým výbuchmi sopky a 
výtokmi lávy 19.storočia.

Poznatok Periodicity dejín vnáša do týchto udalostí svoju váhu. Vyššie spomínaná 
charakteristika samuelsky (vojensky, teroristicky) pôsobiaceho Ruska – Sovietskeho zväzu, 
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ktorá hneď v začiatku pôsobenia boľševikov od r.1917 spôsobila v Rusku zvrhnutie demokracie, 
vraždy bez súdu „v mene revolúcie“, prenasledovanie miliónov inak zmýšľajúcich občanov, 
hladomory a hromadné úmrtia miliónov vlastných občanov, likvidáciu chrámov a kláštorov, 
zneužívanie moci, nespravodlivosť, korupciu... Krajina zažila obrovský nárast občianskej aj 
priemyselnej výstavby, dopravných a komunikačných ciest, ale aj zbrojenie armády a polície, a 
výnimočných práv Čeky. Pre mnohých chudobných ľudí to znamenalo  právo na civilizovanejší 
život, vzostup zamestnanosti, vzdelanosti, zdravotníckych a sociálnych služieb. To všetko s 
drastickým obmedzením akýchkoľvek demokratických práv, slobody prejavu, slobodného 
cestovania, alebo slobody náboženského života. 

Aj tu môžeme vidieť zásah prozreteľnosti. Paradox, že jeden zo skvelých reprezentantov, 
praktikov Duchovnej vedy, jasnovidec Wolf Messing (1899 – 1984), pôsobil v tejto agresívnej, 
najmaterialistickejšej krajine sveta.  Mal dar vidieť budúcnosť, čítať myšlienky, nachádzať osoby a 
predmety, alebo aj diagnostikovať choroby, udalosti aj materiály, to všetko s vrodeným, vysokým 
etickým kreditom. Neštudoval Duchovnú vedu, preto nevidel širšie súvislosti.  

V detstve v Poľsku, Nemecku aj Rakúsku spoznal utrpenie chudobných a zneužívaných 
obyčajných ľudí a z Wolfa Messinga sa stal idealistický marxista. Predpovedal pád Hitlera a 
fašistickej ríše a  na jeho hlavu bola vypísaná odmena 200 tisíc mariek. Aby si zachránil život, 
utiekol  r.1939 do Sovietskeho zväzu. 

Predpovedal Stalinovi už v r.1940 koniec 2.svetovej vojny na máj 1945 a prítomnosť tankov 
v Berlíne a určite napomohol urobiť Stalinovi rozhodnutia, ktoré zlepšili spoluprácu spojencov pre 
porážku fašizmu, ktorý by inak znamenal koniec kultúry ľudstva. Ktovie akú rolu hral pri 
rokovaniach spojencov Ruska, Anglicka a USA na Kryme, keď títo súhlasili so všetkými 
podmienkami, ktoré Stalin od svetovej politickej vládnucej špičky požadoval. 

Predpokladám, že Messing si vybral túto inkarnáciu predovšetkým preto, aby v období 
zlomu histórie dal nádej spoločnosti vydržať nátlak fašistického zla. Ukazoval cestou zábavných 
vystúpení obyčajným ľuďom na existenciu vyšších hodnôt, ako je matéria – predvádzaním 
duchovných darov mysle a vôle. 

„Zázraky“ sa konali aj počas druhej svetovej vojny, možno práve vďaka Messingovmu 
proroctvu. Napríklad keď nemecká armáda bola pár kilometrov pred Moskvou, ateista a komunista 
Stalin začal akceptovať rozhodnutia nábožensky veriacich generálov, prijal ich dôležité odporúčania 
vyplývajúce z ich odvahy a intuície viery. V tomto období však už Rusko zaznamenalo vraždu cára 
Mikuláša a rodiny, masové prenasledovanie kresťanov, zrúcanie a likvidáciu tisícov pravoslávnych 
chrámov a kláštorov reholí, hladomory a vymieranie miliónov občanov, prenasledovanie a 
teroristické čistky - likvidácie tisícov nepohodlných vedcov, intelektuálov a nútené práce v táboroch 
Sibíri... 

Zákon zachovania energie platí nielen na úrovni fyzikálnych, chemických veličín, ale 
taktiež na úrovni mentálnej, citovej, aktívne vôľovej, magnetickej energie personality. 

Hypotéza je, že každé kvantum pohnutia srdca osoby, zjednodušene fyzikálne povedané – 
výron elektromagnetickej energie, sa ukladá do akéhosi rezervoára energie podľa špecifickej 
vibračnej kvality. Vo svetových oceánoch švajčiarski vedci našli vodné víry pripomínajúce 
správaním „čierne diery“, ktoré by bolo možné spájať práve s mechanizmom akumulácie a prenosu 
týchto kvalitatívne špecifických vibrácií mentálne – citovo - eticky zafarbených energií. 

Podľa správy pani Vayovej tieto kvality sú pre materiálnu Zem a jej klimatické pochody 
definované dimenziami I, II, III a príslušnými poddimenziami a súvisia ako s karmickými archívmi 
Zeme, tak s prebiehajúcimi masovými udalosťami v rôznych oblastiach sveta.  

V našich štúdiách Prečo sa počasie zbláznilo (Ekokonzult, Bratislava 2015) a článkoch na 
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web sirosa.sk upozorňujeme na silnejúce biopole človeka od 15.storočia a obzvlášť od 20.rokov 
20.storočia, znásobené mnohočetnosťou davov, a zákonom rezonancie. Práve v tom vidíme 
jedno z hlavných posolstiev Pána Ježiša Krista pred 2000 rokmi. Upozornenie, že prichádza nový 
vek, kedy myšlienky, pocity a činy človeka budú pre život osoby, rodiny, národa veľmi dôležité. 
Starý Zákon s platbou oko za oko, krv za krv mal byť nahradený Zákonom Lásky a Milosrdenstva, 
obzvlášť k nepriateľom. 

Oblasť rozumu a zodpovednosti za kvalitu myslenia rastúcej osobnosti človeka bola 
historicky - symbolicky znázornená smrťou Pána na kríži na hore Golgota, v preklade Lebka. 
Neznamená smrť Boho – Človeka na hore „Lebka“, potrebu kontroly mysle, úsudku, rozumu.  Aký 
má symbol  zmŕtvychvstanie Pána vo vnútri v skalnej jaskyni? 

Zásadný  proces premeny človeka novej kvality by sa mal týkať hlavy, lebky = rozumu a 
mysle, vitálneho tela, ktorému Duchovná veda pripisuje predovšetkým tzv. temperament. Zmena 
temperamentu je naozaj výzva, pretože tu je častokrát vysoká rodová karmická záťaž. 
Pripomenieme si temperamenty hlavne cholerický (hnev, netrpezlivosť, ale aj ústretovosť a 
srdečnosť), rovnako aj flegmatický, melancholický, či sangvinický, ktoré je odporúčané ovládnuť v 
rôznych úrovniach osobných / rodinných / pracovných vzťahov, aby sa stali pomocníkmi a nie 
likvidátormi pokroku. 

Myšlienkovo a modlitbou by mal nový človek / ľudstvo odumrieť zlému, hlúpemu, lživému, 
násilnému, mysleniu,  pretvárke, jednostrannému temperamentu... a prosiť o nové srdce, nový 
spôsob pociťovania. Nový človek, nový Adam, kresťan, sa má otvoriť láske, chápavosti, múdrosti 
srdca, dobru, čistote, milosrdenstvu, nezištnej pomoci druhým.

Od pôsobenia Pána uplynulo 2018 rokov násilia, lokálnych, náboženských, aj svetových 
vojen, násilnej kolonizácie a drancovania... Často krát kresťania bojovali proti kresťanom. 

Duchovná veda v náuke o Periodicite dejín upozorňuje na novú vývojovú etapu, ktorá 
panuje od  konca 19.storočia. Táto etapa pod vládou archanjela Zachariela  sa odohráva v duchu 
vzájomného medzinárodného porozumenia, obchodných vzájomne výhodných medzinárodných 
zmlúv a mieru. Dve svetové vojny 1914-18, 1939-45 a použitie atómových bômb v Japonsku 
možno boli dostatočnou výstrahou, aby ľudstvo naozaj začalo „brať rozum“ a snažilo sa žiť v 
mierovom, vzájomne výhodnom spolužití, ale bez kresťanstva vidíme, že konštrukcia stavby 
kultúry a civilizácie praská. 

Dôležitý poznatok Duchovnej vedy je, že výsledný prejav hlavne negatívnej osobnej aj 
národnej karmy udiera na najslabší článok – v rodine nešťastie, choroby, zranenia padne na deti, 
zvieratká, alebo starých rodičov. Teda aj keď dospelý človek, napríklad otec, vedome, alebo aj 
nevedome ublíži, klame, žije ako zviera – teda opíja sa, bije partnerku, deti... dôsledky častokrát 
nesie on sám až v budúcnosti (záleží od jeho vnútorného vyčistenia biopola, teda výšky duchovného 
pokroku). Pri jeho ignorancii však negatívnu karmu temer okamžite inkasujú deti, partner / 
partnerka, alebo domáce zvieratká. 

Pri karme krajiny / národa tento najslabší článok môže byť napríklad chudobný región, 
bývalá kolónia, kde sa inkarnovalo za svoje zločiny tzv. pôvodné obyvateľstvo  (napríklad v 
Demokratickej republike Kongo pôvodní Belgičania. Viď článok „Osud národa“ na web sirosa.sk)

Početnosť cyklónov, hurikánov, tropických búrok ako príznak straty kultúry ľudstva 
sa zvyšuje, rovnako ako intenzita. Dnes môžeme vidieť dlhodobý mier v priemyselne vyspelých 
krajinách Európy, Ameriky, Ázie a Austrálie, ale namiesto nárastu duchovne nábožensky, 
kultúrneho a sociálneho pokroku  je možné vidieť skôr opak. Nárast zvieracích inštinktov cestou 
povrchnej zábavy,  alkoholizmu, drog, pornografie, potieranie humanizmu a často krát výsmech z 
čistého, rodinne založeného, zbožného života. Obzvlášť turisti cestujúci za amorálnym 
dobrodružstvom napríklad detskej prostitúcie, voľnejšieho prístupu k drogám, či iným 
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neviazanostiam môžu radikálne meniť biopole krajiny, ktoré „inkasuje“ tvrdú karmickú skúšku 
ničivej búrky, alebo cyklónu...

Pre politikov aj ekonómov tešiacich sa zo príjmov z takej turistiky je potom dobré 
klásť si otázku, či taká pokrivená „turistika“ stojí za ekonomické škody, zničené mestá, siete, 
komunikácie, ale hlavne krivdy na domácom obyvateľstve, ktoré žije na hrane hladomoru a 
existenčnej chudoby... 

Keďže je tu aj otázka osobnej slobody, je veľmi dôležitá osveta v tejto oblasti. Krízová 
oblasť sa odohráva najprv na úrovni vibrácie srdca, teda morálneho vzdelávania spoločnosti od 
útleho detstva, ktorá tieto kritériá má nastavené vo všetkých svetových náboženstvách. Teda nielen 
kresťanstvo, ale aj hinduizmus, islam, budhizmus.... kladú otázku pohlavnej čistoty, čistotu srdca na 
jedno z najdôležitejších, základných, prvých miest fungovania dobrej rodiny, aj sociálne 
fungujúceho spravodlivého štátu. 

Práve Duchovná veda upozorňuje, že sa jedná nielen o etickú úroveň zlyhávania osobného / 
rodinného života, ale taktiež o energetické hľadiská makroenergetického rozmeru s dopadom na 
vážne poruchy počasia až klimatického, kontinentálneho charakteru.  V záujme kultúrne a 
priemyselne vyspelých štátov je podobnú výchovu potrebné uskutočniť u vlastných občanov, ale 
taktiež pomôcť finančne, spoločensky, aj priamou pomocou napríklad zlepšením úrovne drobného 
podnikania, minidielní so zabezpečeným odbytom tovaru,  zabezpečiť ekonomickú samostatnosť a 
etickú úroveň pre dôstojný turistický ruch turistických destinácií napríklad v Tichomorí. Zmeny 
mikro aj makroekonomiky môže viesť k výraznému potravinovému, či všestranne obchodnému 
obohateniu vyspelých krajín.

Pozrime  sa  na  tento  energetický  biofyzikálny  problém  z  pohľadu  kvantifikácie, 
výpočtu. Biofyzika registruje nepatrný elektrický náboj 10-34  C pri procesoch myslenia v mozgu. 
Tento „nepatrný“ elektrický náboj, podobne ako vyššie uvedené „nepatrné“ magnetické biopolia 
vysielané človekom, sa pri dlhodobom pôsobení, uložení do nejakého biokondenzátora, môžu stať 
iniciátorom  mocných  interakcií,  ktoré  podľa  autora  pôsobia   v  mikroefekte  na  psychický  a 
zdravotný  stav  človeka.  Rovnako  však  môže  spúšťať makroefekt  meteorologického, 
klimatického a geomorfologického... rozsahu regionálneho, až kontinentálneho rozsahu. Takto 
jedna scestná hudobná show s drogami a alkoholom na hrane ľudskej kultúry vo Woodstocku 17. - 
18.8.1969 spustila ničivý hurikán Camille 19.  -  20.8.1969 spolu so záplavami,  zosuvmi pôdy a 
miestnymi búrkami – v oblasti niekoľko sto kilometrov južnejšie. 

Opakujeme, že práve v tejto oblasti by sa mali začať rozsiahle mikro aj makro výskumy na 
ľudskom tele, alebo aj v rámci geohistorických meteorologických zmien,  ktoré by mohli napríklad 
skúmať biofyzikálne súvislosti  ľudí podliehajúcich samovznieteniu (toho času žije dieťa s touto 
diagnózou v Indii). 

Dnes sú ľudia s extrémnymi chorobami, ktorých sa vyskytuje vo vyspelých civilizáciách 
Európy, Ameriky stále viac. Nie sú to len gény, biochemické a biofyzikálne ukazovatele, ale taktiež 
karmické, rodové, etické korene rodičov a predkov, psychoanalýza, alebo ďalšie výskumy psychiky 
a  podvedomia  v  zmysle  výskumov C.  G.  Junga,  Dr.  M.  Newtona alebo Dr.  B.  L.  Weissa  pre 
dekódovanie príčin z minulých životov. 

Na odkrytie súvislostí sú nutné nové prístupy, ktoré najčastejšie majú pramene na úrovni 
jemnejších energetických tiel a duše, aby liečenie prebehlo účinne a bez zbytočných komplikácií. Aj 
v  tejto  oblasti  musí  prebehnúť  najprv  osveta,  vzdelanie  na  úrovni  Duchovnej  vedy,  v  duchu 
kresťanských zásad, bez ktorých nie je možné do osobných, karmických problémov zasahovať. 

Mozog človeka vysiela BB  magnetické pole BB = 10-13 T .  Magnetické pole srdca BH 

človeka má podstatne vyššiu  intenzitu úrovne radiácie magnetizmu - 103  násobok biopola 
mozgu (500 – 1000 násobok magnetického biopola mozgu), teda vibruje na úrovni cca BH = 10-11 

T... (T - Tesla  fyzikálna jednotka magnetického pola). 
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Pre porovnanie uvedieme dôležitú veličinu radiácie magnetického pola Zeme a jej zmien. 
Indukcia magnetického pola Zeme je rádovo BE = 10-5 T a veľkosť jeho zmien je BCH = 10-7 T. 

Bežne je dosah biopola srdca človeka 1,5 – 2 m, ale zákon zachovania energie hovorí o 
vyžiarení, avšak nie o samovoľnom zániku vyžiarenej energie. Postupnou, dlhodobou kumuláciou 
tejto  radiácie,  ako  aj   rezonančným  efektom –  zložením  vysokého  počtu  biopola  ľudí  pod 
usmernením určitej jednej dominantnej, psychosociálnej, kultúrnej (napríklad elektronická hudobná 
show s účastníkmi 10 000 ľudí), … aktivity a napojenie ľudí cez masmédia, je tu však predpoklad, 
že účinok výsledného magnetického biopola bude podstatne intenzívnejší  a dosah – indukcia – 
biopola  môže ísť  efektom tzv.  červej  diery,  teda  najkratšom možnou vzdialenosťou spojenou s 
klimatickou katastrofou. 

Podľa  autora  článku  je  veľmi  dôležitý  charakter  osobného  „časového  nábehu“ 
magnetického  biopola  zúčastnených  ľudí.  Pri  intenzívnom nástupe,  prekvapení,  puči,  revolúcii, 
môžu byť prvé hodiny, dni aj týždne osobných, šokujúcich, prekvapivých, stresujúcich, politických 
udalostí razantný. A teda priebeh pôsobenia (radiácie) magnetického biopola človeka mimoriadne 
intenzívny (impulzom, skokom z  0% na 80% a viac).  Táto  magnetická  radiácia  biopola (VHR 
srdca) osoby sa postupne môže stabilizovať, upokojiť (napríklad na 40-60%), kým sa vonkajšie 
nebezpečenstvo neminie v závislosti na osobných dispozíciách.   

Ako  príklad  synchronizácie  vibrácií  biopola  a  zmeny  klímy sme  uvádzali  v  štúdii 
„Zlatomeničstvo...“   druhú  vlnu  privatizácie  v r.1992  v bývalom  Československu,  spájanú  s 
nezvyčajnými  ťažkými  horúčavami  krajiny.  Privatizácie  sa  zúčastnilo  cca  nP =  8,5.  106  (8,5 
miliónov) ľudí,  ktorí   „vysielali“  asi  n = 1.  102   (100)  dní  vibrácie  kvality  „získať spravodlivé 
peniaze prostredníctvom akcií a zarobiť“ (poddimenzia 1.6), pri vibrácii srdca človeka BH = 10-11 T , 
sme došli k výslednému efektu vyžiareného magnetického pola BS :

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

 Z výsledku vidíme, že suma všetkých magnetických vibrácií srdca by za cca 3,5 
mesiaca bola cca 1000 násobne vyššia ako magnetické pole Zeme   BE   10-5 T a asi 10 000 
násobne vyššia ako veľkosť jeho zmien BCH = 10-7 T. Následkom boli dlhodobé horúčavy a 
nedostatok zrážok. Pri spätnom pohľade do lekárskych záznamov by sa podľa hypotézy pozoroval 
taktiež zvýšený výskyt problémov s prieduškami a pľúcami. Výskum by mal ukázať, či sa jednalo o 
nárast pľúcnych ochorení detí, alebo dospelých pacientov. 

Ako to bolo s novozniknutou sopkou v 1948 v Belgickom Kongu? Je možné 
predpokladať nejaké biofyzikálne a geologicko historické súvislosti? Z našich štúdií vyplýva, že 
katastrofy sa častokrát odohrávajú vo vzdialenosti stoviek až tisícov kilometrov od miesta vzniku 
impulzu. Prečo je to tak? Spomínali sme princíp najslabšieho článku, ale výskum môže ukázať aj 
ďalšie súvislosti. 

Jazero Kivu bolo kedysi vodným zdrojom Nílu, ktorý sa staral o pravidelné záplavy v 
Egypte. Po viacerých zemetraseniach a zvýšení geomorfológie podložia však toto jazero svoju 
funkciu vodného zdroja Nílu stratilo. 

Samotné jazero Kivu aj okolitá hornatá  oblasť jazera vykazuje mnohé špeciálne zvláštnosti. 
Samotná voda jazera má jedinečné vlastnosti. Má minimálne množstvo solí a je pomerne čistá. Je 
zvláštne, že je jediným jazerom v Afrike, kde sa nevyskytujú krokodíly. Je akýmsi spôsobom 
previazané na tektonickú činnosť, ktoré výrazne ovplyvňujú jej fyzikálne vlastnosti, ale aj chemické 
vlastnosti. Má pomerne veľkú hĺbku 485 m,  a jazero  má ďalšiu mimoriadnu vlastnosť – má veľmi 
vysoké naplynenie metánu a oxidu uhličitého, ktorý neznámym mechanizmom výronu v auguste 
1986 zabil 1700 ľudí. 

V neďalekej oblasti jazera sa vyskytujú pomerne pravidelne rozmiestnené vyhasnuté sopky, 
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rovnako však sú tam aj mimoriadne aktívne sopky...
Sieť tzv. veľkých afrických jazier: Kivu, Edwardovo, Albertovo. Viktóriino, Tanganika 

tieto tvorili vodný zdroj  egyptskej rieky Níl. A môžeme tu hľadať ďalšie nielen genetické 
súvislosti. Aj tejto  oblasti by sa mala venovať dostatočná pozornosť, pretože z pohľadu Duchovnej 
vedy voda je zdrojom očisty aj života, ktorá prináleží predovšetkým náboženstvu, respektíve 
aktívnej spiritualite, ktorá navracia ľuďom nádej, zdravie, hojnosť potravín, radosť zo zabezpečenia 
plnosti  života požehnaním Pána.  

Ako teda sa mohlo jazero Kivu stať smrtonosným? Napríklad súvislosť nešťastia s únikom 
jedovatého plynu, ktorý zabil tisícky ľudí. Podľa teórie súvislosti vibrácie biopola a katastrofických 
javov, to súvisí s poddimenziou 1.3 - náhly výskyt plynných výparov / smogu – v auguste 1986. Z 
hľadiska významných udalostí si pripomeňme, že rok 1986 bol rokom výbuchu jadrovej elektrárne 
Černobyl v ZSSR, alebo aj epidémia „choroby šialených kráv“ v Anglicku, obe udalosti s 
tendenciou tutlať, zatajiť pred verejnosťou nešťastie, ktoré je „štátnou“ hanbou pred inými 
vyspelými civilizáciami. 

Vzhľadom na novo vzniknuté objavy z našich štúdií v oblasti tektonických súvislostí 
pozornosť sústredíme na poddimenziu 1.5, do oblasti výbuchov sopiek. Poddimenzia 1.5 
rezonančne reaguje na ateizmus, nihilizmus, anarchizmus, terorizmus... Súčasne sa prejavuje 
nekontrolovateľným, neuhasiteľným ohňom.  Na úrovni chorôb obyvateľstva je evidovaný nárast 
rakoviny a sneti. 

Vo vedeckej štúdii „Prečo sa počasie zbláznilo“ uvádzame, že jedným z najhorších prejavov 
bol  výbuch sopky v roku 535 n.l. na Jáve, ktorý je možné spájať s likvidáciou náuky o reinkarnácii 
cisára Justiniána, čím sa mimoriadne skomplikoval vývoj ľudstva. Aj keď sektárstvo monofyzitov 
za vlády tohto cisára bolo prekonané, „vymazanie“ náuky o osobnej zodpovednosti (zákon príčiny a 
následku - „karma“) z poznania cirkvi znamenalo pre rast spirituality – pokroku ľudstva - krok späť. 
Takto aj skutky všestrannej krutosti a násilia nielen na úrovni prenasledovania a manipulácie 
poznatkov kresťanskej cirkvi, ale taktiež vraždením, likvidáciou civilného obyvateľstva byzantskej 
cisárskej dvojice si vyžaduje osobitnú dizertačnú, vedeckú prácu.

Hodnotový systém človeka je veľmi dôležitý ľudský ukazovateľ, lebo môže zjasňovať a 
harmonizovať naše biopole. Preto sa na Zem inkarnujeme, aby sme zhodnotili, zlepšili kvalitu 
nášho biopola službou – skutkami, poznaním, ale hlavne rastom v spiritualite. Pre bežné, tzv. 
racionálne myslenie človeka je vierovyznanie len formalita v štatistikách. Z hľadiska biopola 
človeka a jeho podstaty však viera človeka je kvalita jeho vnútorného smerovania, sila existencie, 
cieľ jeho života. U svetského človeka sa zväčša vyskytujú hodnoty šťastia:  výučný list, úroveň 
vzdelania, prestíž, pekná manaželka, kariéra,  konto v banke, zaujímavá dovolenka, značka auta, 
uhlopriečka obrazovky TV prijímača, alebo značka mobilu... Všetky tieto hodnoty však z pohľadu 
„ideálu, viery srdca“ nič neznamenajú. Sú to premenlivé veci, ktoré sa v živote bežného 
konzumenta sústavne obmieňajú. Nemajú trvalý charakter. V pohľade biopola človeka sú to zmeny 
na úrovni   10-13 T. 

Z pohľadu „večných hodnôt“ je srdce sídlom duchovnej duše a  pevnosť viery, morálne 
kritéria a ideály s ňou spojené, napríklad v konkrétnej náboženskej obci  katolíckeho vyznania, 
životne dôležitý kompas pre osobu, ktorej štýl života stráca chaos a nadobúda stabilitu premietajúcu 
sa do šťastia osoby aj rodiny, a teda do prosperity lokality, regiónu aj krajiny. Z pohľadu biopola 
zvýšená radiácia magnetického biopola srdca má úroveň  BH = 10-11 T. 

Keď teda populácia 200 tisíc občanov regiónu z celkového počtu 12 miliónov občanov 
krajiny má  svoje hlboké vierovyznanie, budované stáročia a dôjde k radikálnej zmene na ateistické 
presvedčenie, sumárna vibrácia magnetického pola regiónu / krajiny zareaguje už na úrovni 
pochybností, klamstva, polopravdy. Práve v tomto historicko politickom momente sa dostávame do 
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oblasti silných zmien magnetických polí, kde by veda mala zahájiť pozorovania a priemety do 
správania sa počasia, alebo napríklad do vzniku požiaru / prudkého dažďa z dôvodu 
zavádzania, klamania  verejnosti (poddimenzia 1.4). Možno práve preto staré filozofické učenie 
Tao – te – ting pokladalo dôveru občanov za najdôležitejší ukazovateľ pokoja a prosperity krajiny.

Pri každom posudzovaní biopola určitej geohistorickej a sociálnej aktivity by sa malo 
vychádzať z detailnej psychoanalýzy spoločnosti na pozadí motivácie, rozboru, analýzy 
názorov, zámerov, udalostí, činov, následkov... Podobne ako pri spochybnení hodnôt viery, bude 
reagovať biopole populácie krajiny aj pri radikálnych zmenách smerovania krajiny, ako to bolo pri 
februárovom puči 1948 v ČSR. 

Hovorili sme si, že mozog vysiela magnetické pole o intenzite BB = 10-13 T . Myšlienky u 
bežných ľudí sú však také premenlivé, že z hľadiska fyzickej účinnosti na makrofyzikálne prejavy 
neznamenajú veľa. Myseľ môže získavať výrazný mikro vplyv  v prípade tzv. utkvelých myšlienok, 
citovo mentálneho biopola, čo psychiatria pokladá za chorobný psychiatrický stav a sú príznačné 
pre  fanatika,  či  drogovo závislého  človeka.  Taký človek  už  potom nevie  v  určitých  oblastiach 
vedome kontrolovať svoje správanie (fajčiari, alkoholici, gambleri...).

Dôležitá pre život je predovšetkým fyzikálna veličina –  magnetické pole vibrácie srdca 
Srdce má podľa novodobých vedeckých poznatkov nielen charakter „krvnej pumpy“, ale taktiež 
nervovú a hormonálnu funkciu.  Teda vibrácia srdca rozhoduje o kvalite  života na fyzikálnej  aj 
duchovnej úrovni. Hovorili sme, že podľa Duchovnej vedy je tu na psychonoetickej úrovni sídlo 
duchovnej duše, a na hrote tohto srdca je zaznamenávaná celá akašická minulosť osobnosti.

Analýza historických udalostí znamená predovšetkým nájsť iniciátora, objednávateľa, 
organizátora a pôvodcu geohistorickej  udalosti,  z  ktorej  vyplynú aj  geografické súvislosti. 
Zámery  šírenia  idei  komunizmu  v  sfére  pôsobenia  Sovietskeho  zväzu  po  2.svetovej  vojne 
nadobúdali reálnu podobu od júla 1947.  Prvé povojnové slobodné voľby v 1946 v ČSR ukazovali 
na posilnenie komunistov vo vláde v českých a moravských národných výboroch asi na úrovni 
40%, teda menšinovú vládu. Aj generál Ludvík Svoboda mal tendenciu k liberalizmu. Preto Stalin 
nechcel nechať nič na náhodu a podnikol kroky, aby k voľbám v máji r.1948 nedošlo, lebo pre 
komunistov  by  to  bol  podľa  sociálnych  prieskumov  debakel.  Na  Slovensku  bola  dominujúca 
Demokratická strana (62%). Pokiaľ by došlo k bežnému demokratickému vývoju, na Slovensku by 
vládli  politické  strany  Národného  frontu  na  základe  regulérnych  demokratických  volieb.  Po 
politickom puči v období 15.-24.2.1948 sa komunisti chopili moci, tvrdo a nemilosrdne.

 V januári 1948 vlakom pricestovalo do ČSR 400 pracovníkov NKVD (KGB) v civile pod 
velením generála P.  Sudoplatova,  aby „dohliadli“  na „kontrolovanú“ zmenu politického režimu, 
oficiálne pod vedením K. Gottwalda podľa stalinových inštrukcií, za asistencie Štátnej bezpečnosti 
(StB) a komunistov.    Zastrašovaním chorého prezidenta E.Beneša a ministrov vlády (spolu 26 
ministrov), kde komunisti  mali  menšinu (9 ministrov), uchopením polície v Prahe do rúk SNB, 
sústredením  2,5  milióna  občanov  v  Prahe,  došlo  k  vynútenej  demisii  a  k  prijatiu  politických 
požiadaviek komunistov. Pred hlasovaním v parlamente záhadne zahynul minister zahraničia Jan 
Masaryk, ktorý ako syn bývalého prezidenta T.G.Masaryka, mohol zvrátiť hlasovanie v parlamente.

 
Pozrime  sa  na  fyzické  ukazovatele  priemetu  magnetického  pola  udalostí,  ktorých 

zvýšenú intenzitu radiácie predpokladáme až po násilnom prevrate po 25. februári a v marci 1948. 
Prenasledovanie  nepohodlných  vojakov  pôsobiacich  v  Anglicku,  „svojhlavých“  –  samostatne 
mysliacich intelektuálov,  sudcov,  politikov,  novinárov,  občianskych združení  typu Sokol,  Orol... 
Sloboda a demokracia boli pučom zničené. Po puči okamžite nasledovala vlna emigrácie asi 20% z 
12 miliónov populácie ČSR (cca 200 tisíc občanov), ktorí si nerobili ilúzie o „priateľstve Štátnej  
bezpečnosti“, ktorá bola posilnená sovietskymi poradcami - ďalším leteckým prísunom príslušníkov 
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KGB pôsobiacich v rámci Sboru národní bezpečnosti (SNB). 

Odhadom bolo celkovo trvale  postihnutých cca 30% obyvateľov, teda nP = 3,6.  106  (3,6 
miliónov) ľudí, ktorí asi 4 mesiace, n = 1,3. 102  (130) dní zažívali vibrácie obáv, strachu o život, v 
šoku o základné životné istoty, straty spoločenského postavenia a zamestnania: poddimenzie 1.3, 
režimu násilnej manipulácie, nátlaku – poddimenzia 1.2, teroru známeho z 30 ročného pôsobenia 
KGB v SSSR, ale hlavne z poddimenzie 1.4 – podvody, klamstvá, nespravodlivé rozsudky, chaos s 
následkami prudké dažde, alebo ťažko uhasiteľné požiare.

Pri magnetickom poli tvorenom vibráciou srdca človeka BH = 10-11 T,  poddimenzie 1.4. 
zavádzanie verejnosti, podvody, klamstvá, lži... Výsledný efekt účinku magnetického pola,  BS1 za 
cca 4 mesiace (130 dní):

       BS1  = BH  .   nP   .  n   = 1.10-11 . 3,6. 106 . 1,3. 102  =  4,68 . 10-3 T

Magnetické pole intenzitou prekročila 100 násobok magnetického pola Zeme a vyústila do 
intenzívnej búrky s prívalovým dažďom 13.5.1948, ako aj do zvýšeného počtu záplav vo viacerých 
regiónoch  ČSR.  Ďalší  výskum  by  mal  priniesť  aj  iné  meteorologické,  alebo  geomorfologické 
súvislosti.

Vyhodnocovaniu počasia predovšetkým medzi rokmi 1947 – 58, kedy dochádzalo k trvalej 
deformácii  biopola  národa,  tzv.  normalizácii  –  vymývaniu  mozgov  obyvateľstva,  vraždám, 
nespravodlivým súdom, manipulácii, obmedzovaniu slobody a všeobecnému prenasledovaniu by sa 
mali venovať ďalšie výskumy a vedecké štúdie pre stanovenie detailnejších súvislostí.

Ďalší výpočet prevedieme pre množinu teroristov (organizátorov revolúcie) pre oblasť 
terorizmu (poddimenzia 1.5). Podľa vyššie uvedenej spoločenskej analýzy sa februárového puču 
1948 zúčastňovali priamo pod dohľadom KGB (NKVD) v Prahe od januára 1948  príslušníci Sboru 
národní bezpečnosti (SNB, neskôr VB) a Ľudových milícií cca 10 tisíc ozbrojencov (10. 103 ) a  2,5 
milióna zmanipulovaných „nadšených proletárov“. 

Výpočet  -  pre  poddimenziu  1.5  –  ateizmus,  anarchizmus,  terorizmus,   s  rezonančným 
efektom na vznik možného nekontrolovateľného ohňa, požiarov, tektonickej činnosti. Za január a 
február 1948, obdobie cca 5.10 = 50 dní intenzívnej prípravy a organizovania prevratu, je výsledný 
efekt magnetického biopola BS2 

BS2  = BH  .   nP   .  n   = 1.10-11 . 2,5. 106 . 5. 10  =  12,5 . 10-4 T

 Z výsledku vidíme, že ku koncu februára v r.1948 celková intenzita radiácie magnetického 
pola „za odstránenie kapitalizmu“, v skutočnosti likvidácie demokracie v ČSR , bola na 
úrovni 100 násobku intenzity magnetického pola Zeme   (BE   10-5 T)  a cca 1000 násobne 
väčšia ako veľkosť kolísania bežných zmien BCH = 10-7 T. 

Taký výrazný impulz kumulovaného magnetického pola rezonančne vyústil práve do 
vytvorenia novej sopky v oblasti jazera Kivu, ktorý súvisel s rozsiahlymi požiarmi, likvidáciou 
všetkého živého – fauny aj flóry, ako sme o tom písali vyššie. Opäť sa odporúča aby  prebehol 
detailnejší výskum pre stanovenie detailnejších súvislostí, pretože v tejto oblasti prebiehal 
intenzívny výskum geológov belgických aj juhoafrických inštitúcií.

Jestvujúci stav planéty Zem. Východiská a prevencia. 
Aj keď svetové média hovoria o všeobecnej prosperite ľudstva, ekologické a klimatické 

ukazovatele planéty Zem svedčia o niečom inom. Púšte dnes pokrývajú cca 1/3 pevného povrchu 
Zeme a plocha sa každým rokom zväčšuje. Z archeologických nálezov je zrejmé, že v mnohých 
púštnych oblastiach predtým bol veľmi bohatý život – rieky, jazerá, savany, flóra, fauna. 
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Za posledných cca 5000 rokov historicky dokumentovanej civilizácie je ľudstvo priamym 
svedkom vzniku takýchto nových púští, napríklad na severnom pobreží Afriky v oblasti Líbye, 
ktorá bola predtým v období 100 rokov p.n.l. niekoľko desiatok rokov sýpkou Rímskej ríše. Rieky 
zmenili svoje toky, stali sa z nich podzemné rieky, následkom čoho zaniklo aj rastlinstvo a bohatá 
živočíšna ríša, znázornená ešte na mozaikách bohatých rímskych usadlostí a kúpeľov.

Na druhej strane rozpúšťaním ľadovcov Arktídy aj Antarktídy z dôvodu otepľovania planéty 
hrozí stúpanie vody v moriach a oceánoch o niekoľko metrov. 

Invázia tornád, záplav, cyklónov, alebo aj požiarov postihuje stále viac krajín už aj Európy.
Viacerí jasnovidci (juhoslovanská Vanga, 95 % úspešnosť predpovedí) a proroci (Edgar 

Cayce, 93% úspešnosť diagnóz) predpovedali na koniec 20.storočia a začiatok 3.tisícročia radikálne 
geomorfologické zmeny kontinentov severnej Ameriky, Európy, Ázie... 

Ako varovali títo proroci, a ako špecifikujeme etickú previazanosť v našich štúdiach, práve 
tieto zmeny sú zapríčinené zvieracím, pudovým správaním sa ľudstva. Tieto zmeny sa akoby 
spomalili, pretože v mnohých krajinách dochádza k šíreniu povedomiu dôležitosti spirituality. 

Jeden z duchovných zákonov Duchovnej vedy, na ktorý poukazuje Biblia, je minimálny 
počet duchovne vyspelých ľudí, spravodlivých ľudí v regióne, ktorí by mali umožniť ďalšie 
šírenie poznania  Božích zákonov, s predpokladom napomôcť evanjelickému smerovaniu 
komunity. Toto pravidlo bolo ukázané pre prípad možnej záchrany / zničenia miest Sodoma a 
Gomora. Hospodin žiadal  Abraháma o ustanovenie minimálneho počtu spravodlivých obyvateľov 
„zhumplovaného regiónu“  - 50 spravodlivých ľudí, Abrahám sa prihováral, aby sa Pán uspokojil 
aj s desiatimi spravodlivými. 

Avšak ani týchto 10 spravodlivých nenašiel a tak Lót spolu s manželkou a dvomi dcérami 
(ženísi dcér odmietli odísť, lebo výstrahu považovali za hlúposť) utiekol z ohrozeného mesta. 
Prvým poučením Biblie je, keď rozvášnení obyvatelia dorážali na Lotov dom, anjeli ich hneď ranili 
slepotou. Podobne sa tak stáva aj neveriacim materialistom, že sa stávajú  slepí, hluchí a 
nemohúci, ale tvrdošijne zaťatí, vzdialení rozlišovaniu, pokore a pokániu, ktoré by ich 
zachránili. Ale slepota  zvykne byť len varovaním pred oveľa horším nešťastím, ktoré často krát 
nasleduje. Nie vždy to je rýchly požiar – oheň a síra (typu napalm), ale dôsledky katastrofy môžu 
byť karmicky dlhodobé, trvalé, ťažké. Ťažké, trvalé a tvrdé zmeny počasia, geomorfológie 
poľnohospodárskej pôdy, erózia...  sú varovaním pri sústavnom porušovaní harmonických 
zákonov existencie a pokroku svojej duše! 

Pre každú spoločnosť a komunitu je snaha morálne čistého, ušľachtilého života 
nutnosťou k prežitiu. Tento morálny kredit nemusí byť 100% teda ideálny, ale rozhodne by sa 
spoločnosť nemala správať ako zvieratá, či horšie. Naša spoločnosť žila viac ako 1100 rokov 
kresťanstvom, ktoré sa výrazne oslabilo behom 2 generácií materialistického svetonázoru. 

Indigoví a krištáloví mladí ľudia túžia po prakticky žitej duchovnosti, ktorá napomáha 
skutočne radostnému a plnohodnotnému životu. Modlitbové skupiny, záujmové duchovné 
spoločenstvá (kňaz Wojtyla s mladými chodil na vodu aj horské túry), skauting, ako sme vyššie 
uvádzali, je skvelá cesta k šíreniu takejto praktickej spirituality, ktorá môže pomôcť k vytvoreniu 
skupín, ktoré budú pôsobiť ako trvalá prevencia „stabilizácie počasia“ v našej krajine, ale aj 
vytváranie dobrých vzťahov v rodinách a východiská pre prosperitu regiónu. 

Dnes môžeme pozorovať ako dôsledky nevhodného života z minulých životov  nielen 
napríklad hurikány, či záplavy, ale aj tzv. civilizačné choroby – astma, alergie, obezita, oslabenie 
imunity, obrna, celiatitída, cukrovka, ale aj depresie, neurózy, roztrúsená skleróza, ktorá postihuje 
mladých ľudí nad 20 rokov... 

Namiesto hľadania príčiny aj tu farmácia, potravinársky priemysel, lekári nehľadajú 
riešenia, ale dávajú len barličky – namiesto hľadania príčiny ponúkajú pilulky, diéty... ale týmto 
spôsobom len prehlbujú utrpenie pacienta a vyliečenie odďaľujú.

Magnetické pole je podľa Duchovnej vedy ukazovateľom energie života. Satelitné 
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merania z r.2016 ukázali, že nad USA sa magnetické pole ročne oslabuje asi o 3,5%, nad 
Áziou sa zosilňuje o 2%. Magnetické pole Zeme sa zoslabuje o 5% za desaťročie, čo znamená 
desaťnásobné zrýchlenie oproti minulým storočiam! Práve tieto rozdiely poukazujú na zmeny, 
ktoré v skutočnosti len „kopírujú“ etické a zodpovedné správanie sa ľudstva na jednotlivých 
územných celkoch. Okrem iného na previazanosť na spiritualitu, ktorá v konečnom dôsledku môže 
ovplyvniť práve tieto mimoriadne úbytky magnetického pola, ktoré by v konečnom dôsledku mohli 
spôsobiť vážne problémy ľudskej civilizácie. Práve z pohľadu magnetického pola, ktoré v 
súčasnosti pôsobí ako účinný štít pred tzv. solárnym vetrom a kozmickým žiarením.

Pôvodná teória o tekutom železnom jadre ako zdroji magnetizmu Zeme nemôže fungovať, 
pretože kovy pri vysokých teplotách strácajú svoje magnetické vlastnosti a teda aj schopnosť 
indukcie a generovania. Takže dnešná veda vlastne pôvod magnetizmu Zeme nepozná. 

Podľa kozmológie barónky Vayovej je viac druhov magnetizmu. Ľudstvo na dnešnom stupni 
vývoja, predovšetkým vedci a technici evidujú predovšetkým „najsurovejší“, hutný magnetizmus 
fyzikálneho charakteru, ktorý je spájaný s elektromagnetizmom. Je však aj jemnejší magnetizmus, 
ktorý používajú liečitelia primitívnych národov a ktorý v Európe objavil v 18.storočí Mesmer. Tento 
magnetizmus je vnímateľný niektorými ľuďmi a je možné ho zlepšovať duchovným cvičením a 
správnym životom.

Život má jeden Zdroj, ktorý prichádza ľudstvu poznaním. Posolstvo evanjelií Nového 
Zákona o potrebe zmeniť zmýšľanie a svoj životný štýl, ktorý okolo roku 0 n.l. bol všeobecne 
dobyvačný, agresívne vojenský, zameraný na modlárstvo, uctievanie predkov, kulty cisárov, kráľov, 
vymyslených božstiev... 

Nové prikázanie milovať a odpúšťať viedlo k vzniku novej civilizácie Európy, odkiaľ sa 
rozšírilo do celého sveta. Je dôležité si toto dedičstvo udržiavať, zachovávať a prehlbovať, pokiaľ 
chceme zachovať kultúru života našim potomkom. Na príklade viacerých „moderných“ 
militantných skupín v Ázii, či v Afrike vidíme, že rozširovanie ich militantného pôsobenia paralelne 
viedlo k likvidácii ako bežného občianskeho života, tak kultúrnych pamiatok a devastácii 
historického dedičstva ľudstva. 

Biblia nie je len klenot histórie a písomníctva, ale predovšetkým dáva aktuálne pravidlá 
bezpečného života, podobne ako je dodržiavanie dopravných predpisov zvýšenou zárukou dojazdu 
do cieľa. Takéto dopravné predpisy nemôžu byť staromódne, lebo boli písané pre potreby večnej 
duchovnej duše, nie pre potreby hmotného tela. Práve preto musíme rozvíjať Duchovnú vedu, aby 
nám pomohla spoznať, zmerať, rozlíšiť a zdôrazniť určité životné kritériá, ktoré majú pomôcť 
prežitiu novodobej civilizácie, živého Ducha tešiteľa a Pravdy.

Určite nebolo náhodou, že maximum magnetického pola Zeme zaznamenali vedci v 
stopách hornín práve pred 2 – 3 tisícmi rokov, keď sa na Zem pripravovala a ZHORA na židovský 
národ pôsobila inkarnácia Boho Človeka – Pána Ježiša Krista, príprava učeníkov, aby ľudstvu bola 
odovzdaná náuka pre hodnotovú aj energetickú zmenu života ľudstva.  Pôsobenie ľudskej 
zlovolnosti a ignorancie nielen oslabuje magnetické pole Zeme, ale môže spôsobiť aj zničenie 
dnešnej biosféry, ekológie, vodného režimu regiónov, poľnohospodárskej, technickej a sociálnej 
úrovne vyspelých štátov. 

Pripomeňme si, že oslabenie magnetického pola v Atlantickom oceáne (SAA) medzi 
Afrikou a Južnou Amerikou je práve oblasťou genocídy otrokov a je taktiež tou oblasťou, kde 
veľmi často  vznikajú zárodky hurikánov, ktoré postupujú smerom k „etickej priepasti“ novodobých 
dejín. 

Ľudstvo sa pripravuje do novej etapy vývoja, ktorú predpovedal Pán Ježiš Kristus. 
Toto obdobie bude klásť na človeka väčšie nároky. Už dnes prichádzajú na svet ľudia s „vyššími“ 
schopnosťami, s jemnejším zrakom, čuchom, chuťou... a novými vyššími zmyslami. Už dnes 
niektorí ľudia čuchom „vycítia“ chorobu, alebo morálne zlyhávanie podľa pachu postihnutých 
energeticky zablokovaných tkanív orgánov. 
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V Hildegardinej tabuľke na web sirosa.sk uvádzame cca 800 rokov triedenie tzv. 
psychosomatických chorôb – ukazovatele, ktoré môžu pomáhať ako pacientom, kňazom,  alebo 
lekárom pri diagnóze a liečení choroby, či učiteľom na osvetu. Stanovenie diagnózy sa odohráva 
práve na tzv. éterickom (vitálnom) a astrálnom (pocitovom) tele, kde sú skutočné príčiny choroby. 
Pokiaľ sa tieto skutočné príčiny neodstránia, samotné lieky majú len dočasný účinok, vznikajú 
bloky a ničia sa okolité orgány, ktoré sú pri nefunkčnosti daného orgánu vystavené vyššej záťaže. 

Majster humoru jezuita Anthony de Mello má milý príbeh. Nasredinova manželka sa 
rozhodla pre domáce zvieratko – opičku. Manžel jej to vyhováral: „A to ti nebude vadiť ten 
zápach?“ Manželka na to: „Keď som si na to zvykla ja, zvykne si aj opička.“ 

Nie sú to len zmysly, ktoré sa rozširujú a zjemňujú u „nového typu človeka“. Už dnes sú 
desiatky tisíc ľudí, ktorí nepotrebujú jedlo a nápoje pre svoju existenciu. Možno si dajú kávu pre 
spoločenskú príležitosť, ale v skutočnosti už žijú doslova zo svetla. Nazývajú sa brethariáni, alebo 
„dýchači“ vitálnej energie Univerza. Vo viacerých dokumentoch na Internete sú viaceré filmové 
dokumenty, ktoré potvrdzujú všestranné testy na špičkových klinikách v Rakúsku, Česku, Indii... 
týchto ľudí vo všetkých fyziologických funkciách ako mimoriadne zdravé a neopotrebované orgány, 
mlado fungujúce metabolické systémy, tkanivá, kosti, kĺby aj napriek pokročilému veku. 

Pravidlá etického kódexu svedomia každého človeka, ktoré sú večne „vyryté do srdca“, 
sa nezmenili. Len otec a matka môžu priniesť dar života – dieťa do rodiny, bez ktorej nie je 
Božie požehnanie, ani harmonický štát. Dnes niekoľko pomýlených ľudí (tzv. gender omylu) 
chce z titulu moci peňazí a  lobovania zmeniť zákony napísané do genetiky a celej podstaty biológie 
aj Kozmu, ale tento pokus sfúkne vietor času, ako iné omyly v minulosti. Tak ako mnohí svätci 
voňali po kvetinách, tak aj títo pomýlení ľudia majú už dnes nepríjemný odér, ktorý môže prekryť 
voňavka, ale pri získaní jasnovidnosti ľudstva, bude vidno, že sú to kaliky. 

Pri svojej návšteve vzdialenej vedľajšej dimenzie som (vďaka milosti Božej, bez 
vlastného pričinenia, lebo nemám takéto schopnosti) navštívil oblasť, kde rôzne pomýlené bytosti 
žili na hmotnej úrovni škaredo zdeformované v obličajoch aj v rôznych partiách tela. Keďže 
tam žilo len veľmi málo zdravo vyvinutých ľudí, nikomu to nevadilo. Od detstva vyrastali s rôzne 
telesne zdeformovanými  deťmi a tak to prostredie a zjavy boli pre ne normálne. Predpokladám, že 
v ďalšom vývoji ľudstva sa aj na Zemi zviditeľní všetko, čo je dosiaľ očiam skryté, ako na to 
upozorňuje Nový Zákon. 

Nielen príkazy Starého Zákona, ale aj evanjeliá a listy sv.Pavla upozorňujú na potrebu 
vyrovnaného manželského zväzku a pestovanie dobrej rodiny, ako základu dobrej, 
prosperujúcej občianskej spoločnosti. Pri morálnom zlyhaní v pohlavnej oblasti je inak tolerantný 
apoštol Pavol nekompromisný – keď sa odmietne takýto „zhýralec“ s abnormálnym správaním 
zmeniť, musí byť vyhnaný, aby „nenakazil“ komunitu. 

Moderná medicína pozná tento pojem „karanténa“ pred hrozbou závažných infekčných 
chorôb a je to prísne dodržiavané vo všetkých krajinách sveta. Dohliada sa na to v medzinárodných 
prístavoch, cestných - hraničných prechodoch aj na letiskách. Nákaza psychických chorôb je 
oveľa horšia, ako je infekcia fyzická. Stačí si len pripomenúť viacero slávnych spevákov, hercov, 
či módnych navrhovateľov, ktorí sa otvorili alkoholu, drogám, alebo scestnej pohlavnej orientácii. 
Vyššia Príroda – archanjelské rády, ktoré tvoria súčasť ľudského života, takéto pomýlenie 
„energeticky“ nemôžu podporiť a taký človek sa vlastne sám „odstrihne“ zo života, AIDS a iné 
pohlavné choroby patria ku veľmi rozšíreným a aj po vyliečení sú tu celoživotné následky. 

Ignorancia duchovnej duše človeka vedie k závažnému omylu a politici / vedci / 
spoločnosť / školy ignorujú túto nákazu ľudskej duše, ktorá sa skôr či neskôr prejaví do vážnych 
zdravotných, sociálnych, psychických, pohlavných chorôb, až do stupňa zlyhania imunitného 
systému človeka HIV (AIDS). Tento stupeň likvidácie zdravia jedinca už zavádza Kozmická 
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Spravodlivosť u ľudí, ktorí svojim zvieracím správaním ohrozili svoju duchovnú dušu a svojich 
blížnych. Častokrát sa jedná o karmické dlžoby, teda „pokuty na deťoch“, ktoré  platia za zlyhania 
predkov a teraz je vhodné obdobie, aby sa karmický dlh zaplatil. Alebo to môže byť vlastná 
ľahostajnosť, či hlúposť, pod vplyvom  ľahostajného okolia -  alkoholu a drog, ktorá vedie k 
premrhaniu života.

Sú časté prípady, kedy sa táto „infekcia“ prenáša cez Internet, chatovanie, spoločenské 
siete, alebo iné komunikačné médiá, povrchné známosti, mylné / náhodné kamarátstva, na 
diskotékach,  pred hlúpymi DVD filmami… a táto nákaza je nebezpečnejšia pre vývoj duše ako 
priamy telesný kontakt! 

Je to výzva pre rodičov, aby si svoje deti ustriehli pred médiami a Internetom, najlepšie 
poznávaním Duchovnej vedy, aktívnym životom typu skautingu (šport, hry, príroda) a 
pravidelným čítaním Nového Zákona, ktorú nazývam príručku moderného manažéra. Možno aj v 
tejto oblasti by sa mali urobiť silné animované filmové príbehy, ktoré by upútali deti rovnako ako 
príbehy Spidermana, Batmana... Mnohé príbehy Pána aj svätcov majú dobrodružnú zápletku 
rovnako zaujímavú a pritom hovoria o pravdivých, reálne zázračných udalostiach. 

V praktickom živote vidíme, že pokiaľ sa tento problém výchovy k zdravému partnerstvu 
nerieši v detstve už na úrovni príkladu rodičov, zdravého pôsobenia rodiny, školy, problémy sa len 
zhoršia. 

Slovenské príslovie hovorí: „Ohýbaj ma mamko, dokiaľ som ja Janko. Keď ja budem Jano, 
neohneš ma mamo.“  Recept je jednoduchý, osvedčený a známy 110 rokov.  Výchova zdravého, 
rovesníckeho náboženského myslenia, ktoré pre mladých ľudí prebieha napríklad v činorodom, 
športovo zdatnom skautingu.

Práve v oblasti pohlavnej pomýlenosti, ktorá dnes je mimoriadne mediálne podporovaná, 
vidí autor jednu z najvážnejších problémov dnešnej civilizácie. Klimatológovia síce hovoria o 
narušení ozónu, o skleníkovom efekte, probléme El Ňiňo, ale mimoriadne účinným zdrojom 
prehrievania planéty je práve porušovania etických zákonitostí v oblasti poddimenzie 1.1 v 
oblasti narastania perverzity, alkoholizmu a drog, ako aj poddimenzie 1.6 narastania 
sebectva, mamonárstva, podlosti... Pripomenieme si známe klimatické hrozby – topenie Arktídy 
môže zdvihnúť hladiny oceánov o 9 metrov, roztopenie Antarktídy však hladinu zdvihne až o 100 
metrov!  Ekológovia, prírodovedci, oceánografi, meteorológovia, klimatológovia varujú a 
dokumentujú to na satelitných snímkach, na ktorých vidieť podstatne rýchlejšie zmeny topenia 
ľadovcov, alebo aj permafrostu, ďaleko rýchlejšie, ako predpokladali teoretické matematické 
modely.

Večerné a nočné sledovanie tzv. „šteklivých“ TV programov, šírenie pornofilmov medzi 
mladistvými, pornočasopisov „pre dospelých“ je zdanlivo neškodná záľuba, ktorá ide s tzv. 
pubertálnou / „dospeláckou“ zrelosťou. Z pohľadu Vesmíru však človek má svoju pohlavnosť 
ako vzácny dar Ducha Svätého, ktorý je určený pre vznik života v priamom, čestnom, zrelom, 
úprimnom partnerskom, rodičovskom vzťahu. Zneužívanie týchto vznešených a drahocenných 
energií je z pohľadu Univerza trestné a píše sa hrubým vrypom do psychoneotického srdca, je 
to porušenie Energetického Zákona Univerza. Akumulujú sa rovnako individuálne skryté, ako 
verejné, pokrivené, scestné energie a vyúsťujú do horúčav, erózií, cyklónov, hurikánov, čo sú 
prejavy týchto naakumulovaných energií. To je Božia Matematika vychádzajúca z neznalosti 
Božích Pravidiel a ich podceňovania, lebo to „robia aj tí ostatní“. 

Aj prehrievanie auta, netesnosti hadičiek benzínu, alebo prebíjanie batérie iskrami na 
karosériu môže šofér ignorovať. Ale keď vybuchne prehriaty chladič, alebo z iskry sa zapáli benzín 
a vybuchne benzínová nádrž, auto začne horieť, prestáva všetka „sranda“ a šofér / občan / politik – 
ignorant si musí zachraňovať život útekom. 
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Žiaľ, dnes „podpaľujeme“ našu planétu Zem, ale náhradné riešenie nemáme. Keď si 
planétu zničíme, zničíme seba. Nemáme kde utiecť... Hlúposť a ignorancia učiteľov / rodičov / 
vedcov / obchodníkov / politikov / firiem sa dá samozrejme zväčšiť posilňovaním polície, zákonmi 
proti nepokojom ulice, či vyzbrojovaním a napadnutím mierumilovných susedov, tak ako sa to 
robilo celú históriu. Boj o ropu nahradí boj o vodu, boj o vodu nahradí boj o pôdu a zeleň... Kto 
bude rýchlejší – ľudstvo pri sebazničení? Alebo planéta, pre ktorú sa stávame otravujúcou, 
hnijúcou, odpornou masou. 

Duchovná veda hovorí, že spirituálne ľudstvo pozdvihuje úroveň planéty, zlepšuje jej 
vitálne, rastové aj komunikačné energie, prináša planéte (na úrovni jej duchovnej podstaty) radosť a 
požehnanie. Planéta je skutočne živý organizmus a má nielen minerálnu časť, ale aj jemné, 
energetické pole. Naopak, hlúpe, zvrhlé, kruté, agresívne, lživé, egoistické, mamonárske, 
despotické a ničivé správanie ľudí, ničí aj energetické rezervy Zeme, ktorá tento druh primitivizmu 
ľudstva nebude môcť kapacitne niesť. V dávnej aj nedávnej histórii sa „náhodou“ prepólovala, 
ochladila na úroveň doby ľadovej, zmenili sa toky riek, zmenili teplé / chladivé prúdy oceánov, 
rozšírili púšte, prichádzali oblaky kobyliek, objavili sa staronové morové epidémie...    

Tak ako hovoril nositeľ Nobelovej ceny Albert Einstein. „Sú dvoje nekonečné veci - 
Univerzum a ľudská hlúposť.“
A dodal: „O nekonečnosti Univerza si nie som taký istý.“

Dlhodobé teplá a suchá, náhle ničivé búrky, cyklóny, hurikány... v rôznych častiach 
sveta nie sú náhodou. V poslednom období sa objavujú stále častejšie a intenzívnejšie búrky, 
cyklóny, hurikány... nielen v USA, ale taktiež v oblasti Tichého oceánu a v Európe. Pripomeňme si, 
že Kozmos je zvýšene citlivý na to, keď sa ľudstvo vracia späť do svojho zvieracieho stavu. 
Evidenciu svojho vývoja si nesie každý so sebou na „hrote psychonoetického srdca“. Jednou z 
najťažších zločinov proti ľudskej duši, a teda proti Božej Múdrosti a čistej Láske,  je pohlavná 
zvrhlosť, z ktorej sa dnes stal mimoriadne výhodný obchod týkajúca sa temer každej marketingovej 
činnosti. 

Podľa oficiálnych zdrojov ročne vycestuje za účelom detského porno 3 milióny turistov, 
predovšetkým do oblasti chudobných ázijských krajín. Toto číslo „nákazy duše“ však bude 
podstatne vyššie, ako svedčí odbyt časopisov, bulvárnych novín, populárne video kanálov a 
internetových stránok...

Starobylé pravidlá Biblie, ale aj ostatných svätých písiem, upozorňujú na potrebu čistoty 
srdca, dobre spolužitého, verného manželstva, lebo práve táto duševná a fyzická oblasť u 
človeka spája proces myslenia s cítením srdca a rast duchovnej duše. Takýto postoj môže viesť 
alebo k hodnotnému šťastiu v rodinnom živote (dobré manželstvo je až po 10 inkarnáciach, takže to 
miestami trochu zaprší aj zahrmí). Alebo k trvalej etickej - citovej invalidite / psychický postih 
utkvelých myšlienok a zablokovanie dôležitých vitálnych energií...

Pri stanovení výsledného magnetického pola  vzniku tornád, ale aj prehrievania planéty 
budeme postupovať ako vo vyššie uvedených príkladoch. Porno turistiky sa zúčastňuje  minimálne 
nP =  3,0.  106  (3  milióny)  ľudí,  ktorí   „vysielajú“  ročne  n  =3,65.  102   (365)  dní  primitívnej, 
egoistickej, živočíšnej kvality vibrácie (poddimenzia 1.1 a 1.7). Pri vibrácii srdca človeka BH = 10-11 

T , môžeme zapísať výsledný efekt účinku magnetického pola BS :

       BS  = BH  .   nP   .  n   = 10-11 . 3,0 . 106 . 3,65 . 102  =  10,95 . 10-3 T

 Z výsledku vidíme, že suma vysielaného magnetického pola  vibrácií srdca je cca 1000 
násobne vyššia ako magnetické pole Zeme   BE   10-5 T a asi 10000 násobne vyššia ako veľkosť 
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jeho zmien BCH = 10-7 T. Tento účinok je dlhodobý, predpokladám že vznikol hlavne od šírenia 
TV programov tohto charakteru v danej krajine. Zvýšený účinok vibrácie biopola nastal po ustavení 
Internetu a príslušných web stránok, teda cca od konca deväťdesiatich rokov minulého storočia. 

Intenzita tohto veľmi negatívneho biopola predpokladám že akumuláciou rastie, spolu s 
počtom mladých ľudí závislých na podobných „živočíšnych“ záľubách, ktoré sa pokladajú medzi 
mladými ľuďmi za „normálne“.  Naozaj môžeme od roku 1998 v celej Európe sledovať nárast 
povodní z dôvodov prívalových dažďov, ale taktiež mimoriadny nárast letných teplôt, ktoré svojim 
tepelným účinkom a dĺžkou trvania prekonávajú všetky minulé meteorologické merania.

Tieto vibrácie pôsobia celoročne, pretože v tomto prípade sa jedná o utkvelé myšlienky 
- city, ktoré sa pestujú a „priebežne“ udržiavajú prostredníctvom bulváru, reklám, 
pornočasopisov, upútavok filmov, internetových stránok... na pozadí bežného biznisu, alebo 
cielených večerných „záľub“. 

Odhad 3 miliónov porno „turistov“ by sa dal navýšiť minimálne 10 násobne na miestnych 
„pestovateľov“ po celej Amerike, či Európe a máme tu zdroj sústavných cyklónov, tornád, záplav, 
zvýšených teplôt, ničivých búrok, ktoré budú stále častejšie a stále intenzívnejšie. Vibrácia 
vedomia, ako ukázali skúšky už v 80.rokoch 20.storočia, prenikajú na neobmedzenú vzdialenosť a 
prenikajú bez oslabenia bez problémov cez betón, železo, alebo aj vodné hĺbky.  

Ako sme si vyššie spomenuli, ani planéta Zem, ani Univerzum nie sú nevedomé 
„kamene“, ale živé, vnímavé a komunikujúce Inteligencie. Sme na planéte Zem, v solárnom 
systéme a Mliečnej galaxii ako dočasní hostia. A ako takí by sme sa – ľudia  ako duchovné duše - 
mali aj správať. 

Pán Ježiš Kristus nám pred 2000 rokmi priniesol dobrú zvesť, ako myslieť, cítiť a konať 
dobrom, láskou, cnostne, pravdivo a spravodlivo. Nie majetkom, mocou, ale ochotou a službou 
druhým sa má merať veľkosť každého človeka. 

Boli sme upozornení, že si máme pripraviť – utkať a ušiť šaty na hostinu, na ktorú bude 
pozvaný každý, a že Pán - hostiteľ si bude všímať, ako budeme vhodne oblečení. Čas vyhradený na 
Zemi by sme nemali hlúpo premárniť, ale zverené talenty máme zhodnocovať – pre radosť svoju a 
pre radosť Hospodára aj našich blížnych. Taktiež človek musí odvádzať desiatok, teda 1,6 hodiny 
denne venovať štúdiu spirituality, tvorivej činnosti, alebo službe pre druhých.

Pán upozornil na zvýšenú úroveň individuálnej zodpovednosti voči sebe aj voči blížnym – 
teda okoliu. Za všetky naše myšlienky, slová, city aj činnosti budeme dávať odpočet, ktorý už 
počas svojho života vidíme v zrkadle našej radosti zo života, alebo v zrkadle správania sa 
Prírody. 

Posledné desaťročia však ľudstvo okolitý Kozmos zahltilo špinou, zvratkami, exkrementami 
a hnusnoťou všetkých druhov – všetky tieto informácie sú vysielané do okolitého Vesmíru, 
prenášané pozemskými aj satelitnými vysielačmi, ale hlavne našimi osobnými vibráciami 
duchovnej duše, ktorá sa správa taktiež ako vysielač / prijímač.

Nikomu sa nebude páčiť, keď si váš  hosť, ktorého si zoberiete na bývanie domov, dá 
smradľavé ponožky do umývadla,  zablatené topánky vyloží na stôl do kuchyne, „vyšpiní“ sa na 
sedačku v hosťovskej izbe, alebo urobí si ohník vo vašej spálne a použije na to drevo z vašej postele 
a šatstvo z vašej skrine. 

Ľudské bytosti sú na Zemi hostia, ktoré tu majú svoje miesto, pokiaľ si plnia svoje úlohy a 
správajú sa podľa očakávanej, primeranej úrovne dnes stanovenej na úrovni cca 3 ročného škôlkara. 
Napriek vysokej technickej vyspelosti ľudstvo žije predovšetkým militantnému, agresívnemu 
egoizmu a zdá sa, že si toto agresívne, militantné obdobie chce užiť v nových kolách materializmu, 
konzumizmu, agresie a zbrojenia. 
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Záver

          Každá nezrelá spoločnosť vykorenených občanov, kde ateizmus a ignorancia, alebo aj žravý, 
likvidačný egoizmus mocensky, obchodne, aj politicky zohrával výraznú rolu, vytváral predpoklady 
obáv, neistoty, strachu o jedlo, existenciu, bývanie, či prácu. V týchto podmienkach je ohováraním a 
intenzívne nasadenou lživou propagandou možné veľmi ľahko zasadiť prvky nenávisti, zloby 
voči akémusi „nepriateľovi“, ktorý vraj je zodpovedný za nedostatok nádeje majoritného národa. 
Alebo vzbudiť nevraživosť vyvolených, ktorým sa dajú privilégia moci, voči tým „ostatným“, ktorí 
žijú na hrane života a smrti.  Do takýchto komunít prichádzala Matka Tereza z Kalkaty so svojimi 
sestrami, aby tam vnášala nádej života pre najchudobnejších z chudobných.

Nevraživosť  medzi náboženstvami, ako aj dve svetové vojny 20.storočia postupne rozdelili 
svet do frakcií, ktoré budovali na odlišnosti, na rozporoch. Úsilím mierotvorcov, akými boli 
obzvlášť poslední  pápeži od Jána XXIII, Jána Pavla II., Františka sa rozdielnosti postupne 
prestavujú na vzájomnú  úctu náboženstiev a ochotu k spolupráci komunít, krajín za svetový mier.  

Poznávanie Duchovnej vedy by malo napomôcť vidieť esenciálne prvky náboženského 
myslenia k zmieru v priateľstve a láske, k etickej vyspelosti v drobných skutkoch, pravdivú vedu na 
báze harmónie a radosti z rozdielnosti,  ktoré by sa mali dostať do systému výuky a výchovy. Práca 
vedkyne, liečiteľky, propagátorky Červeného Kríža, autorky skvelej kresťanskej kozmológie 
barónky Adelmy von Vay upozornila ešte v 19.storočí na vedľajšie dimenzie Zeme, ktoré aj 
popísala cestou experimentálnej psychológie a Jungovských archetypov.

Zodpovednosť nesie každý človek. Originalita každého človeka spočíva v jeho 
jedinečných karmických skúsenostiach, ale predovšetkým v reflexii svojho svedomia, ktoré je 
potrebné naučiť sa vnímať, lebo odráža Božiu Lásku a Milosrdenstvo ku každému z nás. Človek je 
viacdimenzionálna bytosť. Ako duchovná duša dočasne obývajúca materiálne telo je na planéte 
Zem v roli žiaka učiaceho sa za anjela. Už počas života v materiálnom tele má schopnosť radiácie 
vibrácie energie. Deštruktívna energia mysle a srdca človeka mu spôsobuje bloky a choroby, 
navonok však sa môže podieľať deštruktívnych napríklad meteorologických javov.

Pán Ježiš Kristus pred 2000 rokmi upozornil na tento nový čas osobnej zodpovednosti, ktorú 
v našich štúdiach fyzikálne vyjadrujeme ako magnetickú vibráciu biopola srdca. Akumuláciou 
dielčich vibrácií ľudí za určité obdobie doteraz nepoznaným spôsobom vzniká také silné 
magnetické vyžarovanie, ktoré podľa teórie autora spôsobuje klimatické poruchy a katastrofálne 
meteorologické javy. Napríklad cyklóny, tornáda, záplavové vlny, alebo aj výbuchy sopiek...

Kde sme teraz? Kde zlyháva spravodlivosť, rodičovská a štátna sociálna výchova k dobru, 
namiesto ideálu porozumenia, lásky náboženstva, nastupuje ideológia moci a manipulácie 
„vyvolených“ pomocou vojska a polície. Z pravdy sa hlúpou jednostrannosťou materializmu, 
biznisu mocných, stáva polopravda / pololož, z obyčajných, neškodných ľudí sa stávajú 
„nebezpeční nepriatelia“, z nepohodlných, inak rozmýšľajúcih skupín sa stávajú „vyvrheli 
spoločnosti“, ktorých treba izolovať,  zlikvidovať. 

Nové poznatky biofyziky priniesli fakty, že magnetické pole srdca  je 500 – 1000 násobne 
väčšie ako magnetické pole mysle človeka. Kumuláciou zdanlivo nepatrných magnetických biopolí 
tisícov až miliónov osôb sa však dosahuje magnetické pole, ktoré stonásobne  a viac,  prevyšuje 
magnetické pole Zeme. Mechanizmus vzniku, stanovenie lokality, a ďalšie súvislosti by mali byť 
podrobené ďalšíemu detailnému výskumu a štatistickým hodnoteniam, pri ktorých by sa mali 
používať historické / karmické súvislosti a iné poznatky Duchovnej vedy, ako o tom píšeme v 
našich štúdiach a článkoch.

Švajčiarski vedci zistili v oceánoch efekt tzv. čiernych dier, ktorým autor pripisuje účasť na 
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mechanizme induktívneho prenosu intenzívnych klimatických zmien, napríklad rozsiahlych 
horúčav, cyklónov, hurikánov, záplav..., ktorých sme dnes na všetkých kontinentoch svedkami.

Článok prináša príklady výpočtov týchto klimatických porúch, ktoré pravdepodobne stoja za 
zvýšeným otepľovaním, tektonickou činnosťou, zvýšenou početnosťou tornád, búrok, alebo 
prívalových dažďov. 

K historickému narušeniu magnetického biopola Zeme zrejme prispeli zločiny počas 
kolonializmu 16-18.storočia, čo korešponduje s Malou dobou ľadovou.  Milióny černochov 
zahynuli na súši aj pri preprave cez Atlantický oceán, kde sa dnes vyskytuje magnetická anomália 
(SAA).   Dnes v tejto oblasti vzniká väčšina tornád smerujúcich do oblasti bývalých otrokárskych 
štátov  USA. 

V novoveku k hromadnému narušovaniu magnetického biopola Zeme zrejme prispela 
predovšetkým televízia TV (päťdesiate roky 20.storočia),  a Internet (deväťdesiate roky 20. 
storočia), ktoré svojou „sexprodukciou“, a  zviditeľnením web pornostránok a porno filmov 
enormne prispeli k systematickej, rozsiahlej, celoplošnej degradácii magnetického pola Zeme. 
Tomu zodpovedajú aj prudké  výkyvy počasia od roku 1998, prívalové dažde, záplavy, dlhotrvajúce 
a silné horúčavy,  snehové búrky a záľahy snehových zrážok, ale aj cyklóny a tornáda, ktorých 
počet a intenzita v 3.tisícročí narastá.

Z popisu vedľajších dimenzií podľa tejto teórie je zrejmé, že pre nový interaktívny popis 
správania sa Zeme ako energetického celku je potrebné zaviesť kvalitatívne a kvantitatívne faktory 
biopola človeka, ako aj nový pojem „morálna vibračná charakteristika osoby“, pre ktorú ešte dnes 
biofyzika, medicína, psychiatria ani psychológia nemajú zavedené žiadne charakteristiky. 

Aj keď nie sú presne určené statické a dynamické pravidlá, podobne ako pri objave a 
zavádzaní elektriny v 20.storočí (A.Edison, N.Tesla v USA) je možné určiť praktické využitie, 
presne špecifikovaná teória sa môže rozvíjať paralelne po častiach. Hypotézam aj overeniu by sa 
mali venovať vedecké teamy urýchlene, podľa stavu „prehrievania“ eko – etického systému našej 
planéty na viacerých vedeckých aj univerzitných inštitúciach histórie a biofyzikálneho lekárstva.

Taktiež v oblasti prevencie sa už robili závažné, úspešné pokusy. V našich článkoch na web 
sirosa.sk sme uvádzali, že sú „vytrénovaní“ jedinci s duchovne vyspelým biopolom, ktorých 
náboženstvá sveta  nazvali duchovní majstri alebo niektorí aj titul svätci. Ich biopole môže byť 30, 
100, 1000, aj mnoho násobne vyššie, pretože sa vymykajú fungovaniu bežných fyzikálne 
chemických a psychologicko sociálnych štruktúr. 

Pokiaľ sa v určitom regióne  / meste sústredí 10, alebo aj viac takýchto meditačne 
vyspelých, zbožných,  duchovných ľudí, ktorí svoje harmonické biopole rozšíria podľa potreby do 
ohrozenej oblasti, dochádza ku závažným zmenám v harmonickom správaní sa ľudí. 
Experimentálne skúsenosti vo viacerých metropolách ukázali, že šoféri jazdili ohľaduplnejšie, znížil 
sa stupeň a počet zločinnosti aj dopravných nehôd... 

V článku je potvrdená hypotéza prepojenia vibrácie biopola občanov ČSR so vznikom sopky 
z dôvodu februárového uchopenia moci v r.1948 agresívnym zvrhnutím regulérnej demokratickej 
vlády. Článok na príkladoch ukazuje na viaceré duchovné zákonitosti vzniku katastrof vo svete. 
Súčasne ukazuje na optimistickú dôležitosť pre radosť zo života, osvojiť si komunikáciu so svojim 
anjelom strážnym, ktorého rady môžu optimalizovať život na všetkých úrovniach.

Ľudstvo sa ocitlo na hrane existencie – spoločensky, ekologicky, energeticky, ale hlavne 
duchovne - eticky a pokiaľ nezaujme konštruktívny prístup k urýchlenému riešeniu, ľudské tragédie 
a hospodárske škody štátov sa budú množiť.
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