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REALITA 

 

Vážení čitatelia a budúci poslucháči! 

Ten náš úvodník a text, ktorý v ňom zaznel, ba aj bol následne doplnený, je 

potrebné pre istú skupinu, ktorej bol vlastne adresovaný, rozviesť a podať to tak, 

ako sa ľudovo zvykne hovoriť: 

„Po lopate!“ 

Teda úplne otvorene! 

Keď sme akoby v optimistickej nádeji dúfali, že sa nám možno ozve nejaký 

mecenáš, tak my sme vopred vedeli, že realita bude úplne iná a podľa toho sme sa 

vlastne už dlhú dobu aj riadili. Lenže predsa len, chceli sme dať možnosť, prejaviť 

sa niektorému z tých, ktorí sú teraz materiálne dobre zabezpečení, ba mali patriť 

medzi tých, ktorí mali svoje prostriedky použiť ako pomoc v dobe, kedy by mohli, 

ba mali odčiniť svoj dlh z minulých inkarnácií.  

Pri Ježišovi to boli traja králi, ktorí mali svoje statky poskytnúť Božiemu 

vyslancovi, pre Jeho veľké poslanie. Lenže oni zlyhali a poskytli iba žalostnú 

pomoc a to iba pri Jeho narodení a potom sa nechali uspať a opantať Bohom 

darovanou mamonou.  

Podobne to dopadlo pri Synovi Človeka, ba aj pri Prakráľovnej.  

Rovnako pre toto posledné zasľúbenie, boli tu a stále sú takí, ktorí mali byť pri jeho 

splnení nápomocní a iba preto sú dnes majetní. Lenže znovu sa nechali zotročiť 

touto mamonou, rovnako, ako za čias Ježiša. Ježiš sa vtedy na ich adresu vyjadril 

nasledovne: 

„Ľahšie je prejsť ťave uchom ihly, ako je vojsť boháčovi do kráľovstva 

nebeského!“ 

Myslím, že tieto jeho Slová sú pre tých dnešných držgrošov, rovnako aktuálne 

a veľmi výstižné, ako tomu bolo vtedy a netreba nič viac dodať. Aj dnes je tu veľa 



takých, ktorí svoj majetok aj sem-tam sú ochotní obetovať, ba tak aj činia, ale na 

úplne neužitočné, ba škodlivé aktivity. 

My sme teda vedeli, že na túto skupinu sa je nám zbytočné spoliehať a ani sme tak 

nečinili. Tá ich aktivita je očakávaná a je oprávnenou požiadavkou zo Svetla a nie 

azda od nás jednotlivcov, čo podotýkame preto, aby si to zas niekto nevysvetlil tak, 

že by urobil službu nám. Dnes môžeme hrdo prehlásiť, že práve bez nich sa naša 

malá skupina prepracovala tak ďaleko, že dnes môžeme ohlásiť aj svoj ťažko 

zaslúžený úspech a radostne ohlásiť čitateľom naše výsledky.  

Doposiaľ vykonané testy nám poskytli nasledovný výsledok: 

Zatiaľ testy prebiehali iba z jediného vysielača na strednom Slovensku, ba treba 

dodať, že zo stanovišťa, ktoré bolo po technickej stránke výhodnejšie, ale pre 

šírenie rádiových vĺn ukryté pod okolitými kopcami, ktoré bránili šíreniu vĺn. Takto 

sme ale za ťažších podmienok zbierali skúsenosti a popri tom pripravovali 

vysielacie stanovište na úrovni okolitých kopcov. Dnes môžeme radostne ohlásiť, že 

je pripravené pre našu prevádzku. 

Lenže aj z toho nie celkom vhodného stanovišťa, ktorého boli robené testy 

doposiaľ, sme mali nasledovné výsledky: 

Príjem bol : 

Bratislava, Piešťany, Nesvady, Tlmače, Pobedim, Trenčín, Strečno, okolie 

Martina, Liptovský Ján, Košice, Humenné. 

Príjem nebol: 

Tatranská Kotlina, Michalovce. 

Treba dodať, že iba tieto spomenuté lokality boli doposiaľ aktívne testované.  

Keď si pozorne pozriete rozloženie úspešných testov, tak zistíte, že dosah vĺn bol 

a teda je po celom území Slovenska, ale treba dodať, že za priaznivých podmienok. 

To je ale pre náš zámer málo, aj keď sme si vedomí a istí, že z toho horského 

stanovišťa, na úrovni kopcov to bude dokonalejšie.  

Preto sme sa rozhodli, ba už aj konáme a máme výsledky, že pripravujeme ďalšie 

dve vysielacie lokality, ktoré Slovensko umožnia dokonale pokryť signálom. Ba nie 

iba Slovensko, ale aj susedné štáty, ako Ukrajina, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, 

Česko a možno aj vzdialenejšie. Pre východné Slovensko, ktoré malo väčšie 

problémy, už máme tiež všetko pripravené, ba bude sa najbližšie testovať.  



Pre západné Slovensko by sme chceli počas zimy získať tiež prostriedky a následne 

potrebnú techniku. Na jar by prebehol potom už generálny test, ktorý by otestoval 

pokrytie zo všetkých vysielačov. Zapojení by boli všetci tí, ktorí sa aktívne 

pričinili!  

Ja osobne som veľmi hrdý na ten malý kolektív, ktorý to umožnil a pomohol 

zrealizovať, pri svojich veľmi skromných možnostiach. Aj teraz touto cestou 

všetkým ďakujem, lebo som to bol ja, ktorému sa dali nahovoriť na taký, v tej dobe 

ešte riskantný čin. Dnes je už situácia celkom iná a už sme si istí, že aj pri našich 

amatérskych schopnostiach, ale veľkom úsilí, sme schopní splniť úspešne svoje 

predsavzatie. 

A to aj bez tých mecenášov! 

Ba by sme mohli povedať, že aj bez tých ostatných, ktorí doposiaľ iba reptali, 

snažili sa pomáhať veľa slovami, ale skutkom nie.  

Lenže veríme, ba sme o tom presvedčení, že je tu stále skupina takých, ktorí sa 

prebúdzajú, ba menia svoje nerozhodné stanovisko, keď začínajú byť výsledky. 

Preto sme sa rozhodli osloviť ešte raz takých, ktorí cítia potrebu, ale iba 

z vlastného presvedčenia, pomôcť ešte teraz, keď sa blížime do finále 

a potrebujeme ešte pomoc aj finančnú, na pokrytie toho tretieho vysielača. 

Slováci! Týmto činom si splníme ešte jedno zasľúbenie, alebo lepšie povedané, 

vlastne svoje povolanie: Staneme sa národom, ktorý mal SLOVO PRAVDY šíriť 

medzi iné národy! A keď sme svoj dôležitý medzník tiež premrhali, skúsme ešte 

zachrániť, čo sa dá! 

Teraz nech sa čitatelia, ktorí boli súčasníkmi Pani Natálie, aj keď ich nezostalo 

veľa, ale aj všetci tí, ktorých Slovo oslovilo neskôr, zamyslia, či si všimli v tomto 

Slove to nami vyzdvihované „posledné zasľúbenie“! Až áno, tak čo pre jeho 

vyplnenie podnikli? 

Nech naše terajšie konanie neberú ako žobranie, lebo od toho sme ďaleko, 

ale nech to berú ako snahu o zjednotenie v pravom čase!   

Náš malý kolektív splní svoje predsavzatie – toto zasľúbenie aj bez tých, ktorí 

dokážu so Slovom v ruke znovu iba niečo očakávať tak, ako tomu bolo v roku 

1998! 

Teraz priamo vyzývam všetkých tých, ktorí už pomohli, aby sa s ďalšou pomocou 

neponáhľali, ale vyčkali a nechali priestor pre tých, ktorí sa rozhodnú pomôcť 



teraz. Ak sme správne nevyhodnotili situáciu a pomoc nepríde, tak budú oslovení 

ešte tí verní, ktorí to doposiaľ všetko pomohli zrealizovať. A verte, všetci tí vlažní, 

že to bude zrealizované aj bez tých, ktorí nie sú samotní činu schopní. Tieto slová 

sa možno budú zdať trúfalé, alebo pre niektorých tvrdé, ale verte, že sú potrebné, 

ba celkom v zhode s tou terajšou realitou. To nie je naša chvála a ani urážka pre 

iných, ale iba tá skutočná realita. 

Záverom si dovolíme jednu poznámku:  

Skúsenosti nám totiž ukázali, ako niektorí nazývajú vyplnením tohto posledného 

zasľúbenia aj to, že niekto tlačí PG knižne, alebo má internetovú stránku, kde šíri 

PG. To všetko je úžasné a chcené, ale je potrebné zdôrazniť, že tieto aktivity 

nachádzajú využitie IBA v dobe – teraz. Ale keď sa všetko zosype, keď príde 

k vystupňovaniu zúfalstva, a mnohé, čo teraz považujeme za samozrejmé, už k 

dispozícii nebude, t. j. nebude internet, nebude TV, tak tieto možnosti šírenia Slova 

padnú a tými hmotnými výtlačkami PG a osobnými rozhovormi, budeme schopní 

pomôcť už iba najbližším susedom. Ale nebudeme schopní šíriť Slovo tak globálne, 

ako je to možné prostredníctvom rádia, ktoré bude mať vlastné pohonné zdroje. 

Čiže tá dnešná činnosť mnohých - je záslužná a chcená, ale NIE JE prácou na 

vyplnení TOHTO Posledného zasľúbenia. 

Ak nájde niekto z čitateľov, dokonalejší nápad ako zrealizovať v dnešnej dobe 

a dnešných podmienkach a možnostiach to zasľúbenie Pána, ktoré je 

v úvodníku, nech nám poradí a my mu v tom radi pomôžeme, alebo sa hrdo 

k nemu pridáme! 

*** 

A nakoniec pripájame číslo bankového účtu, na ktorý je možné poslať finančné 

príspevky, ktoré budú použité v zmysle vyššie uvedeného: 

2619152533 / 1100 

 


