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HĽADANIE PRAVDY    

 

Denne sa ľudia snažia vzdelávať, zdokonaľovať. Vyhľadávajú si rôzne informácie, 

často aj nie veľmi podstatné a dôležité pre život človeka. 

Prečo sa teda bránia venovať aspoň 10 minút denne hľadaniu Pravdy, prečo sa 

bránia „vyššiemu poznaniu“, ktoré predsa môže každému len prospievať? 
Asi sa boja všetkého, v čom je spomenutý Tvorca a niečo „duchovné“, lebo si to 

hneď priradia k nejakej cirkvi či sekte, k teoretizovaniu a nie k reálnemu životu. 

Ale predsa by mal každý hľadať Pravdu, aj napriek toľkým existujúcim bludným 

smerom. Mal by sa snažiť hľadať zmysel života, zistiť odkiaľ prišiel a kam vlastne 

smeruje. Prečo smie vôbec žiť. 

Mal by hľadať ideál, snažiť sa ho uvádzať v čin. 

Dnes takmer každý človek reptá na nefungovanie inštitúcií, štátu, predstaviteľov 

moci, alebo na niečo iné. 

A či by aspoň jeden z týchto reptajúcich vedel založiť fungujúci systém pre 

spoločnosť, systém, v ktorom by bolo všetko dokonale spravodlivé, krásne, každý by 

jasal radosťou, všetko by prosperovalo a smerovalo k dokonalosti v trvalom vývoji? 

To sa nedá – povie si niekto. A predsa takéto zriadenie už na Zemi bolo. 

Už tu fungoval systém, v ktorom boli všetci obyvatelia takí šťastní a všetko 

fungovalo tak dokonale, že panovník sa vôbec nemusel starať o rozširovanie 

územia, lebo susedné štáty prosili o pričlenenie ku tomu, v ktorom tento Vládca 

panoval. Bolo to pred zhruba tritisíc rokmi a Vládca niesol meno Abd-ru-shin. 

A predstavte si, že tento Panovník nám nechal návod na takúto fungujúcu 

spoločnosť. A nie len to, nechal nám vyššie poznanie fungovania celého stvorenia a 

zákonov v ňom pôsobiacich. Ak by sme sa podľa nich riadili, odpadlo by reptanie, 

stres, utrpenie, nespokojnosť. Lenže ľudí to nezaujíma, radšej trpia, akoby mali 

skúsiť hľadať vysvetlenia - Pravdu. 

Lenže niektorí sa predsa len snažia hľadať odpovede na otázky, ktoré v nich 

vznikajú. Mnohí vravia, že fungovanie tohto systému je mimo zdravého sedliackeho 

rozumu. Družstvá zanikli, ľudia nemajú prácu, a všetko musíme kupovať zo 

zahraničia. Ľudia sú zviazaní systémom, v ktorom si nedokážu nájsť čas na rodinu, 

na pokojné uvažovanie a zhodnocovanie. Už deti sa rodia s finančným dlhom, 

žijeme v dobe extrémov, ktorá nás chce nútiť odkloniť sa od prírody, pokojného 

života a stať sa úplne závislými na cudzích. Mnohých to nenechalo pokojnými a 

pýtali sa, hľadali odpovede. Vedia už o systematickom klamaní ľudí, o tajení 

rôznych vynálezov, ktoré by riešili otázky ekologické, ekonomické, aj zdravotné. 

Mnohí už majú informácie aj o istej skupine ľudí, o tajnej vláde, ktorá sa svojimi 

sebeckými a zlými úmyslami snaží zotročiť ľudstvo. Ktorá má k tomu vybudovaný 

plán, ovláda médiá, banky, politikov, určitú časť zdravotníctva, ba aj cirkevných 

predstaviteľov a prostredníctvom nich manipuluje životy ľudí tak, aby sa všetci stali 



od nich závislí. Tú skupinu môžeme nazvať aj „temná elita“, aj keď oni sami si dali 

rôzne mená, ale toto ich vystihuje asi najlepšie z nášho uhla pohľadu. 

Nakoniec touto cestou hľadania súvislostí došli mnohí aj k dôkazom o existencii 

mimozemského života a tiež nakoniec k tomu nehmotnému - duchovnému, pretože 

sami títo temní predstavitelia vyhlásili, že slúžia diablovi! A už sme pri tom 

duchovnom, ktoré sa predsa nedá oddeliť od nášho života na zemi, lebo s ním veľmi 

úzko súvisí. Nejde teda len o nejakú ideológiu, ak sa spomínajú jemnejšie úrovne, 

lebo život sám podal mnohým dôkaz, že práve z nich pochádza 

skutočné inteligentné východisko zla. To sú holé fakty! Lenže ak hľadajúci došli až 

sem, väčšinou sa začnú už „šprtať“ v detailoch, nie veľmi potrebných pre 

pochopenie celkového diania, namiesto toho, aby sa v úvahách a hľadaní posunuli 

ďalej. Prečo si niektorí nedajú otázku, či z týchto jemnejších úrovní nepochádza 

aj inteligentné východisko dobra? Ja nejdem udávať cestu hľadania žiadnemu 

človeku, pretože tú má každý inú a to zostáva úplne na slobodnej vôli človeka. Ale 

keďže moja cesta za Pravdou bola v tomto bode podobná, tak sa s ňou s vami 

podelím, pretože dúfam, že niektorým by mohla pomôcť. 

Od malička som veril v existenciu niečoho vyššieho, ako sú ľudia. Veril som v 

Boha, avšak v kostoloch som sa skôr nudil, akoby sa tam moje vnútro napĺňalo 

radosťou a šťastím z poznania. 

Veril som v pravdivosť ľudových prísloví, teda výrokov ľudí, ktorí odpozorovali 

určité zákonitosti v živote a tie potom sformovali do jednoduchých obrazov, ktoré 

podávali ďalej k poučeniu svojich blížnych. Ak tieto zákony života ľudia 

odpozorovali správne, tak sa medzi ľuďmi šírili, pretože každý vedel, že zákony 

života sú platné pre každého a nachádzal v nich poučenie. 

Preto, keď mi ako malému chlapcovi babka povedala, že existujú vo stvorení 

zákony, ktoré riadia prírodu, vesmír, ale aj životy ľudí a vysvetľovala mi ich 

pôsobenie, tak to pre mňa nebolo ťažké prijať, práve naopak, zaujímalo ma to a 

chcel som sa o týchto zákonoch dozvedieť viac. Lenže, keďže som bol ešte malý 

chlapec, a mnohé iné dôležité a spolusúvisiace by som ešte nedokázal pochopiť, tak 

mi matka zakázala čítať knihu, v ktorej nám bolo vysvetlenie o pôsobení týchto 

zákonov prinesené. 

Jednoducho som ju počúvol a nechal si to na potom. 

Po nejakom čase, v skorej dospelosti, som siahol po tejto knihe s názvom Večné 

zákony. 

Od začiatku ma oslovovala a hlavne mi krásne doplnila súvislosti, pretože v tom 

čase som už niečo vedel o pôsobení „temnej elity“ na Zemi, o ich pláne o 

podmanení si ľudstva – o ich tajnom pôsobení. Ako mladému a zvedavému človeku 

mi to nebolo ťažko zistiť, lebo internet je plný informácií a tiež dôkazov o tom. O 

pôsobení temna na Zemi som teda už vedel. Lenže aké krásne bolo pre mňa 

zistenie, že nie len temno, ale aj Svetlo sa snaží pôsobiť na Zemi a pomáha ľuďom 

práve tieto zákony života pochopiť, aby ich ľudia vedeli využívať pre vlastné blaho, 

aj blaho svojho okolia. Aby vedeli, ako majú žiť, ako si usporiadať spoločnosť, 

zákony, školstvo, hospodárstvo, prosto všetko. Celý môj pohľad na život sa začal 

meniť, pretože som všade pozoroval fungovanie týchto zákonov. Navyše som našiel 



aj odpovede na otázky, ktoré trápili moju myseľ od malička a na ktoré som nikde 

nevedel nájsť logickú odpoveď. Celé moje vnímanie života sa začalo meniť, stávalo 

sa omnoho krajším, lebo všetko dianie sa mi začalo spájať do logického celku, 

ktorý sa potvrdzoval z každej strany. Stará múdrosť prísloví, s novou múdrosťou 

vedy, s učením cirkví, so svetovým dianím, s osudmi ľudí, všetko sa spojilo v jednu 

univerzálnu a absolútnu Pravdu. A tá nám bola prinesená v dielach Večné zákony, 

a tiež v diele Posolstvo Grálu – Vo Svetle Pravdy, ktoré pochádzajú z jedného 

Zdroja. 

„Práve taká musí byť Pravda, ktorá je ľuďom prinesená zhora, lebo všetko, všetko 

sa ňou vysvetľuje a sám život to všetko potvrdzuje! Ak by toto poznali všetci, hneď 

sa nám musí lepšie žiť!“ 

Tak jasalo moje vnútro v radosti a tak som aj vo svojom okolí často vravieval. 

Aké je to len jednoduché! Veď ak je Boh Stvoriteľ, tak predsa musel stvoriť aj tieto 

jednoduché zákony života. A naopak, tým, že tieto zákony skutočne fungujú a sú 

dokonale spravodlivé a všade sa prejavujú, bolo mi nad Slnko jasnejšie, že musia 

mať aj inteligentného Tvorcu, a teda získal som presvedčenie o existencii Boha. 

Lenže spoznal som aj to, ako sa toto inteligentné temno snaží nekalými, špinavými a 

aj násilnými prostriedkami prekaziť šírenie tohto poznania. Zatúžil som vykričať 

celému svetu, že nie len temné skryté sily pôsobia na Zemi – ku skaze a utrpeniu 

ľudstva, ale že prišli nám na pomoc aj zhora. 

Vôbec ma neprekvapilo, že aj keď tieto diela boli zhodné so slovami Ježiša a s Jeho 

zasľúbeniami, tak práve s nelogickými vysvetľovaniami cirkví si protirečili. 

Avšak, nech som sa obrátil na ktorúkoľvek stranu, všade som stretával dva tipy 

ľudí: 

Jedni boli úplne ľahostajní voči všetkému, čo bolo iné ako boli naučení, aj napriek 

zjavnej nelogickosti v tom, čo považujú za pravdu. 

U iných u mňa vznikla nádej, lebo títo boli zvedaví, nenechala ich situácia na Zemi 

pokojnými a vo svojom bádaní došli až k poznaniu toho temna, ktoré sa na zemi 

hmotne, ale aj nehmotne, prejavuje. 

U týchto som dúfal, že keď už spoznali to temno, ktoré sa netají tým, že slúži 

diablovi, tak prijmú aj tú druhú stranu, a teda moje vysvetlenie, že je tu aj Svetlo, 

ktoré sa snaží ľuďom pomôcť, a  príjmu aj moje odporúčanie na diela, v ktorých 

môžu ľudia toto Svetlé Posolstvo nájsť. 

Lenže nepochodil som takmer u nikoho. Je to smutné, že ľudia odmietajú takú 

pomoc, lebo nevedia, čo musí prísť a ako sa na to pripraviť. 

Každý má inú cestu k pravde, a každý iné prežitia, ktoré ho nutkajú hľadať 

odpovede. Akékoľvek sú otázky, v týchto dielach je možné nájsť na ne odpovede. 

Odpovede logické a vecné skutočne na všetko, takže dospelí by už neostávali 

bezradní pri tých detských otázkach „Prečo?“, ktoré nemajú konca. Respektíve 

majú, pretože ani dospelí často nevedia odpovedať na otázky detí! Lenže ak by už 

toto poznanie vlastnili, tak sami by si spomenuli na svoje nerozriešené otázky z 

detstva a sami by si kládli takéto otázky aj ďalej a tešili by sa z toho, že majú na ne 

uspokojivé odpovede. Že chápu zákony života a vedia kto sú, odkiaľ prišli, prečo sú 

tu a kam pôjdu. Vedia, čo im v živote prinesie úžitok z dlhodobého hľadiska, a tiež 

čo im škodí. 



Len pre lepšiu predstavu uvediem jeden praktický príklad. Práve v diele Večné 

zákony sme boli upozorňovaní, aby sme do EÚ nevstúpili, lebo stratíme tým vlastnú 

nezávislosť, čo sa nám v budúcnosti vypomstí. Vtedy ale vidina peňazí a „veľkého 

rozmachu“ spôsobila, že sme to do tejto organizácie vstúpili. Dôsledky vidíme 

dnes, pretože ľudia naopak prácu nemajú, euro prinieslo zvýšenie cien, polia 

ostávajú neopracované alebo sú zrušené a zastavané budovami, ľudia stratili 

pokoj, kontakt s prírodou, od ktorej sa predsa všetci vieme toľko naučiť... . Taktiež 

by nám nikto nemohol nanútiť, aby sme prijali migrantov, aby sme predali zdroje 

vôd, ktoré na Slovensku máme, aby sme nemohli vyrábať a museli kupovať, aby 

sme nemohli zastreliť medveďa, keď je premnožený a spôsobuje ľuďom škodu atď. 

Síce by na Slovensko neprišlo zopár veľkých firiem, ale fungovalo by tisíce malých, 

strava by bola zdravšia, okolie krajšie a ľudia spokojnejší. Boli by sme niekde 

úplne inde, ak by sme si dali poradiť. 

A takýchto príkladov by sa dalo vymenovať mnoho. 

Lenže temná vláda to má zorganizované dokonale a ľudia nemajú čas, alebo chuť, 

hľadať Pravdu a príčinu tohto všade sa prejavujúceho úpadku. Nevedia, že to je 

práve tou osudnou chybou, a práve tým podávajú ruku týmto temným 

predstaviteľom. 

Odpoveď na položenú otázku: 

„Prečo sa teda bránia venovať aspoň 10 minút denne hľadaniu Pravdy, prečo sa 

bránia „vyššiemu poznaniu“, ktoré predsa môže každému len prospievať?“ 
Odpoveď je veľmi jednoduchá, ale zároveň aj veľmi ťažká: 

Pre tú temnú elitu preto, že oni chcú samotní vládnuť a teda nahradiť pravého 

vládcu, ba práve preto sa stali opozíciou! Bežný človek preto, lebo sa bojí 

zodpovednosti v tom, že tie jednoduché zákony každému spravodlivo vracajú 

odplatu, za jeho slobodné, ale nesprávne rozhodnutia! 

Jeden môj priateľ napísal k tejto téme aj ďalší príklad na poučenie a vysvetlenie 

toho, prečo nemôže ľudstvo napredovať a zmeniť svoj nesprávny kurz: 

Ako všetci už viete z vlastnej skúsenosti, práve v prijatí tej sebakritiky a vlastnej 

chyby končia vyriešenia všetkých pretrvávajúcich problémov! A to je ten bod aj z 

Posolstva Grálu, kde je potrebná tá pokora, ktorá dnes všade chýba. Takže 

odstraňovanie problémov vždy stroskotá na tej odmietanej zodpovednosti a 

chýbajúcej pokore, a chuti prijať chybu u seba. A potom nemôžeme očakávať 

nápravu človeka a následne spoločnosti. 

Môžete ľudstvu ponúkať tú najdokonalejšiu teóriu, pre odstránenie problému ba 

dokonca aj potvrdenú životom, teda praxou, vždy to stroskotá na tom, čo som teraz 

uviedol. 

A je to práve to vyhýbanie sa zodpovednosti, čo láka ľudí do cirkvi a kostola, lebo 

tam im je sľubované, že ich tej zodpovednosti dokážu zbaviť. Rôzne cirkvi lákajú 

ovečky práve na túto návnadu, že zodpovednosť za nich preberá cirkev. A do istej 

miery aj preberá, lebo takto si všetci, čo to sľubujú, hromadia veľmi nepriaznivé 

spätné účinky, ktoré budú musieť odčiniť, až to ešte dokážu a stihnú, pritom ale 



zodpovednosti tých, ktorým to sľubujú, zbaviť nedokážu, lebo tá zostáva vždy iba 

na vinníkovi. 

Každej viny môže zbaviť vinníka iba poškodený! 

„Komu vy odpustíte hriechy, tomu budú odpustené!“ 

Syn Človeka nám vysvetlil, že iba takto to myslel Ježiš! 

A iba takto je to podľa Božích zákonov možné! 

Teda nie tak, ako to robí a učí cirkev. 

 

„Lenže čo zmôže jednotlivec proti tomu všetkému? Ako to jednotlivec môže 

zmeniť?“ Opýtal sa ma jeden pán pred nedávnom. A v diele Večné zákony máme 

odpoveď aj na túto otázku: 

„Nežite v ilúzii, že sa navždy zbavíte temna v svojom okolí. Máte ho len držať na 

uzde čistými myšlienkami a činmi, lebo nie je vo vašej moci ho odstrániť. Veď 

práve preto je nutný zásah zhora – očista Zeme.“ 

Ja len dodám, že tento zásah je už veľmi blízko, ako nám to sám život v náznakoch 

ukazuje. Preto je najvyšší čas poznať, čo nás čaká, ako sa na to pripraviť a tiež 

poznať Toho, ktorý bol Bohom stanovený, aby toto zlo porazil, a na Zemi opäť 

zriadil ríšu pokoja a mieru, aká tu už raz bola. Lenže len pre tých ľudí, ktorí sa 

ukážu dostatočne čistí vo svojich pohnútkach, aby nespôsobili takýto chaos aj v 

budúcnosti. 

A na záver prikladám ešte jednu citáciu z diela Večné zákony. Jedná sa o časť z 

Vesmírneho spojenia, v ktorej k nám prehovárajú tí, ktorí nám pri tej očiste budú 

nápomocní, ak o ich pomoc poprosíme. 

„Keby sme v tomto okamihu uskutočnili zmenu, ktorú máme v úmysle vykonať 

neskôr, netrvalo by ani 10 rokov a ľudstvo by padlo na tú istú úroveň ako teraz. 

Preto zmenu uskutočníme až vtedy, keď bude ľudstvo na prahu zúfalstva a 

beznádeje. Svojmu stavu, do ktorého sa samo priviedlo, porozumie novým 

duchovným poznaním.“ 

 

www.radiozachrana.sk 


