
ZMENY 

Ľudstvu už dávnejšie bolo zasľúbené, že pod tlakom Svetla, bude všetko temné a nepravé tlačené 

k tomu, aby sa vybilo a samo zničilo. V tomto chaose a zmätku sa majú očistiť od mylných 

názorov, ktoré toto zlo splodili tí, ktorí to ešte dokážu a tí, ktorí to už nedokážu, budú musieť ísť 

prebývať na iné – nižšie planéty, aby tam mohli prežívať plody svojho chcenia a tak spoznávať 

svoje nedokonalosti a zlepšovať sa. 

A sú to práve plody nášho chcenia, ktoré už aj dnes prežívame a ktoré nám prinášajú zmeny 

v našom doterajšom živote. Tieto nám sú často nie príjemné a sú bolestné a to preto, že naše 

doterajšie chcenie a konanie bolo úplne nesprávne a preto musí prinášať také plody. Lenže tieto 

plody majú slúžiť na to, aby sme sa poučili z príčiny a teda z našej zlej sejby, nie snáď aby sme 

nadávali na prírodné zákony alebo na zem, že nám urodila také plody a išli siať to isté na vedľajší 

pozemok. 

Lenže aby to neostalo len v podobe teórie opäť uvedieme potvrdenie Pravdy zo života: 

Iste si niektorí spomínajú na príspevok na našej stránke, s názvom Slobodná vôľa z 28. decembra 

2015, v ktorom sa písalo o rodičoch dvoch detí, z ktorých matka prijala Pravdu a snažila sa 

zasievať dobré semená, ktoré sú k prospechu ľuďom aj stvoreniu, lenže otec toto poučenie 

odmietal. 

Podľa zákonov stvorenia teda mala nastať rozluka, lebo matka sa chcela pobrať iným smerom 

ako otec a teda viac už nebol súlad v ich názoroch a chcení. Spájala ich len výchova detí, hlavne 

ich mladej dcéry, ale čistá láska to viac nebola. 

Lenže nestalo sa tak, lebo matka nemala dosť sily rozbiť toto puto, hlavne kvôli tomu, aby 

nepriniesla svojej malej dcére utrpenie. Lenže táto matka si neuznala svoju - povedzme to 

otvorene - slabosť, ale radšej odmietla celú tú Pravdu, ako niečo, čo je nie správne, ak vyžaduje 

odluku rodičov dieťaťa. 

Neuvedomila si, že tým spôsobila omnoho viac škody ako keby sa bola pevne držala Pravdy od 

začiatku. Keďže odmietla Pravdu, tak sa dala na cestičky temna, aj keď ona sama si toho vôbec 

nie je vedomá. Trenice medzi ňou a jej manželom boli na dennom poriadku a vyústili až do jej 

nenávisti voči nemu, k čomu v skutočnosti on nedal žiaden podnet, lebo stále sa verne staral o ňu, 

aj ich deti a tiež trpezlivo znášal jej vrtochy. Toto všetko musela prežívať ich neplnoletá dcéra 

niekoľko rokov, čo jej dosť ubralo na životaschopnosti a prinášalo jej každodenný smútok a útek 

z reality. Mala síce hmotne všetko, na čo si len pomyslela, lenže chýbal jej útulný, čistý, pokojný 

a láskyplný domov. Tým matka uškodila tejto dcére omnoho viac, ako keby s ňou bola hneď na 

začiatku odišla a vychovávala ju v láske a súlade s Pravdou, aby táto dcéra poznala večné zákony 

a nemusela siať vo svojom živote v nevedomosti škodlivé semená, ktoré jej v budúcnosti musia 

priniesť škodlivú úrodu. Ublížila aj sebe, lebo sa úplne prepožičala temnu za nástroj a pod 

rúškom falošnej lásky ubližuje blížnym, aj sebe a koná v rozpore s tým, čo niekedy považovala za 

správne a čo od nej vyžadovalo odluku, ako prejav lásky. Ublížila tým aj otcovi tejto dcéry, jej 
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manželovi, ktorý hneď mohol ísť svojím smerom, ktorý považoval za správny, aby tiež znášal 

dôsledky svojho rozhodnutia neprijať Pravdu. 

A čo si myslíte, k čomu to dospelo? Otec to nevydržal a po rokoch utrpenia všetkých 

zúčastnených odchádza z tohto domu, od svojej ženy, ktorá sa už správa viac ako muž, než ako 

žena a počúva rady od rovnako pokrivených mužov a tiež od jasnovidcov, ktorí si myslia, že vidia 

všetko, lenže v skutočnosti to tak nie je a aj oni samotní by mohli nájsť v tomto Slove poučenie pre 

seba. 

V živote otca teda teraz prebieha zmena, lebo si hľadá nový domov a všetko kvôli čomu odmietol 

Pravdu pred rokmi, o to všetko prišiel. A naopak, to, kvôli čomu matka odmietla Pravdu sa aj tak 

stalo a teda tá rozluka medzi nimi nastala. Odhliadnuc od toho, že ich dcéra si možno práve 

zaslúžila vyrastať len s jedným rodičom a teraz sa narodila preto, aby to v prežití pochopila 

a odčinila si predošlé previnenie. To mohlo byť spôsobené napríklad tým, že v minulom živote 

práve ona spôsobila rozluku rodičov a dôsledkom toho bolo, že dieťa muselo vyrastať len 

s jedným rodičom. Teraz mala pochopiť svoju chybu v tomto prežívaní a mala byť pri matke, ktorá 

by ju v tejto Pravde vychovávala. 

Stačilo jedno rozhodnutie matky a celé sa to udialo inak, ako môžeme vidieť. Také dôležité je 

každé rozhodnutie! Lenže dôležité rozhodnutie mal pred sebou aj otec, ktorý mohol na začiatku 

prijať toto poučenie a hlavne podľa neho žiť. Potom by vôbec žiadna rozluka nenastala a všetci by 

si ušetrili utrpenie a práve naopak, napĺňala by ich pravá radosť. 

A preto, aby sme vedeli, ktoré rozhodnutie je správne, inak povedané, z ktorých semien vyrastú 

dobré a prospešné plody, tak na to nám bola prinesená Pravda! Ktorú tak tvrdohlavo odmietame! 

V tomto prežití opäť sám život potvrdzuje Slovo, ktoré sa snažíme ponúkať, a ktoré vraví, že v tejto 

dobe bude všetko nerovnorodé rozdelené. A skutočne sa tak deje! 

Pokračujme však v opise prežívania dotyčnej rodiny. Pod vplyvom týchto prežívaní, teda hlbokého 

utrpenia, je inak dobrý otec a aj manžel omnoho viac citový a už menej pripútaný na tú hmotu, 

ktorú kedysi považoval za tak dôležitú pre šťastie ľudí. Teraz prechádza zmenou a dostal novú 

šancu k rozhodnutiu a k uvažovaniu, lebo si ju zaslúži, pretože skutočne nie je zlý človek a má 

šancu zmeniť svoje smerovanie. Je už len na ňom, či sa po tomto nútenom odpútaní od 

doterajšieho zabehnutého života zamyslí, alebo bude pokračovať v tom, čo žil doteraz a prinieslo 

mu už toľko utrpenia. 

Tento životný príbeh je rovnaký ako príbeh celého ľudstva. Tomu bola Pravda ponúknutá, 

Pravda, návod ako a čo siať, aby boli plody len dobré, krásne, všetko podporujúce. Lenže ľudstvo 

ju neraz odmietlo lebo ho zaujíma len tá hmota, ktorú sme mali užívať k nášmu duchovnému 

vzostupu, ktorá nám ale teraz vládne a sejeme stále to isté, aj napriek tomu, že nám z plodov 

týchto semien je zle a nedokážeme sa zamyslieť nad sejbou samotnou. Preto budeme v blízkej 

dobe vytrhnutí z nášho doterajšieho zabehnutého života, a budeme postavení pred konečné 

rozhodnutie! Buď táto nútená zmena spôsobí našu snahu o zmenu k lepšiemu, alebo len ďalšie 



nadávanie na svoje okolie. To budú dva druhy ľudí, jedni pôjdu doľava, druhí doprava, ako sa to 

obrazne hovorí. 

Lebo majiteľ tejto zeme teraz prichádza, aby svoju vinicu zbavil zhnitých plodov a ľudstvo teraz 

bude musieť skončiť podobne ako tento otec, ktorý si hľadá nový domov. Lenže ľudstvo si ho 

hľadať nebude, ale každému jednotlivcovi bude pridelený podľa toho, ako sa rozhodol. Lenže nie 

podľa ľudských nedokonalých a stále sa meniacich názorov a zákonov, ale podľa zákonov Božích, 

ktoré sú nemenné a dokonale spravodlivé pre každého. 

Ešte je snáď potrebné uviesť jednu skutočnosť. Tento príspevok vznikol pre všetkých, ktorí sú teraz 

nútení prechádzať zmenou, pre poučenie, aby nesiali to isté čo doteraz, len na inom kúsku zeme, 

lebo im to prinesie rovnaké plody ako tie, od ktorých teraz utekajú. To znamená, aby sa zamysleli 

nad tým, prečo k tomu stavu došlo, prečo im je vlastne zle. Aj keď to znie jednoducho, predsa to 

tak nie je, lebo aj dotyčný otec vyhlásil: „Ja si nie som vedomý svojej chyby.“ Ale on ju predsa 

urobil a bude musieť trpieť pokiaľ si to neuvedomí. Lenže všetko nehmotné je preňho niečo ako 

výmysel a Božie zákony sú preňho niečo, čo nie je súčasťou života, aj napriek tomu, že do kostola 

chodí, aj keď teraz, pri toľkom jeho žiale, tento názor stráca na sile a je len na ňom, či táto 

vonkajšia zmena u neho vyvolá aj tú potrebnú vnútornú zmenu, alebo len zmenu okolia. 

Je len na ňom, či si uvedomí, že je to práve naopak ako si doteraz myslel, lebo tieto prírodné 

zákony nie sú niečo mimo života, ale tvoria život a naše prežívanie, a my sa ich buď naučíme 

využívať pre svoj prospech, podobne, ako farmár sa naučil využívať prírodné zákony sejby a zberu 

pre svoj prospech a prospech svojich blížnych, alebo budeme stále popierať tieto zákony vesmíru 

a budeme v nevedomosti škodiť sebe i blížnym. 

Veď sa predsa obzrime okolo seba a všimneme si, že všade, skutočne všade všetko nepravé padá 

a každý jednotlivec prežíva utrpenie v nejakej forme, ktorému si je sám na vine, či to uznáva a je 

si toho vedomý, alebo nie. Môžeme si všimnúť, že ako je to s jednotlivcami, tak je to aj s celou 

Zemou a nie je ďaleko hodina, kedy sa to nesprávne musí vybiť aj nad celou Zemou. To predsa 

musí nútiť k zamysleniu a uznaniu niečoho vyššieho, čo teraz tlačí všetko k rýchlemu uzavretiu. 

Lenže len niektorých a niektorí budú stále hľadať chybu inde, podobne ako to teraz robia naše 

zdravotné sestry, či učitelia. Títo teraz bojujú proti ohodnoteniu, ktorého si boli vedomí, keď do 

tohto povolania dobrovoľne nastúpili a spôsobili tak škody pacientom, rodičom detí, o ktoré sa 

nemal kto postarať a tiež tým, ktorí štrajkovať odmietli a dostatočným ohodnotením je im pocit 

z dobre vykonanej práce, láska k tým, ktorým pomáhajú a možnosť zarobiť si na stravu a strechu 

nad hlavou. Títo musia teraz „ťahať“ aj za týchto nespokojencov. 

Navyše práve učitelia, ba aj všetci tí, ktorí nejakou formou ovplyvňujú výchovu ľudských jedincov, 

sa budú v krátkej dobe hanbiť za svoje doterajšie jednanie, lebo sú to oni, ktorých výsledky teraz 

každodenne prežívame v rôznych formách, ako práve tie, ktoré nám spôsobujú všetky 

nepríjemnosti a utrpenia. A z tohto správneho uhla pohľadu, bude už aj ich terajšia odmena skôr 

prehnane vysoká, ako podľa ich nárokov nízka. 



Všetci tí, ktorí majú podiel na výchove ľudstva, by si mali byť v prvom rade vedomí svojej 

zodpovednosti a snažiť sa ako prví hľadať Pravdu, večné zákony a potom v súlade s nimi viesť 

k tomu ostatných! 

Lenže čo týchto štrajkujúcich čaká, si môže každý domyslieť, lebo sestry túžba po zisku ťahá do 

krajín, kde je kopec neprispôsobivých migrantov, ktorí im ukážu, či bolo ich rozhodnutie správne, 

alebo nie. Lenže aj potom budú nadávať na každého, a kričať po uliciach pre svoju nespokojnosť 

namiesto toho, aby hľadali chybu u seba. Ak by tak urobili, tak by si uvedomili, že doma si predsa 

len mohli zarobiť na to, čo je pre život ozaj potrebné, a mohla ich napĺňať láska a pocit z dobrej 

urobenej práce, aj keď by si nemohli dovoliť veľa zbytočností, ktoré sú dnes také lákavé pre 

spoločnosť. Potom by tiež ocenili, že je doma niekto, kto sa postavil proti väčšine a urobil pre 

obyvateľov Slovenska to, že nemusia riešiť existenčné problémy ako obyvatelia iných krajín, kde 

vládcovia pustili migrantov k sebe s veľkým gestom a teraz sa obyvatelia týchto krajín boja 

vychádzať na ulicu, chodiť do obchodov, škôl, či nemocníc. 

A hlavne majú doma očistený návod ako a čo siať, to Slovo Života – dielo Posolstvo Grálu, ktoré 

ak by poznali a začali podľa neho žiť, tak by dosiahli to šťastie, po ktorom teraz tak túžia 

a hľadajú ho v hmotných majetkoch! 

V súvislosti s tým nám nedá nespomenúť aj politikov, teda ich spôsob konania, ktorý sme už 

viackrát kritizovali, ba snažili sa dokázať, že v budúcnosti budú zbytoční. 

Jeden politik nosil na tričku nápis, ktorým kritizoval a ponižoval iného za to, že kryje zlodejov. 

Lenže následne, keď sa kritizovaný snaží odhaliť zlodeja, podľa priania kritika  samotného, tak 

zas sa snažia za ten skutok podať na dotyčného trestné oznámenie za taký čin, nakoľko išlo o 

odhalenie práve toho, ktorý tento nápis nosil a samotný bol tým zlodejom. 

Tak takéto sú to charaktery, tí naši politici! 

Podľa prírodných a Božích zákonov je všetko zariadené dokonale a v našom živote sa to v zmysle 

večnosti prejavuje nasledovne: 

Každý z nás nosí v sebe fotoaparát, ktorým si pre seba a aj proti sebe vyrába dôkazy Pravdy, 

nosí v sebe aj policajta, ktorý ho na základe týchto dôkazov aj usvedčí a nosí v sebe aj sudcu, 

ktorý ho na základe dôkazov aj spravodlivo odsúdi! 

Preto si nikto nemusí zúfať nad tým, keď sa mu činí nespravodlivosť! 

Nebojme sa teda zmien, ani nezúfajme keď nás utrpenie navštívi, je to len preto, aby sme sa 

zastavili a prehodnotili doterajšiu sejbu! Dokonalý návod ako žiť podľa večných Božích, alebo 

vesmírnych zákonov, nám nechal sám konštruktér Stvorenia vo svojom Slove, na ktoré tak často 

poukazujeme! Využime ho ako múdri farmári a dajme si poradiť, keď je predsa zrejmé, že plody 

semien, ktoré sejeme dosiaľ nás vedú k nešťastiu a smrti! 

 




