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DNEŠNÁ ŢENA 

 

Na základe zákona o doplnení celku tvorí muž so ženou pár. Muž je 

plus, žena mínus, alebo muž je aktívny, žena je pasívna. Z pohľadu svetla 

je pasívna časť jemnejšia, citlivejšia a aktívna časť je hrubšia, nie taká citlivá. Žena 

je silnejšia, je vedúca, pretože je prispôsobená prijímať vyššie sily a tým pomáhať mužovi, 

lebo on tieto vlastnosti nemá. Žena v minulosti tvorila most k duchovným svetom a muž si 

ju vážil a šiel jej v ústrety, lebo vedel kto je. Ona však strhla tento most, keď podľahla 

temným vplyvom, až sa v priebehu tisícročí z nej stala iba karikatúra ženskosti. Toto 

všetko je nám v posolstve Ducha Pravdy podrobne vysvetlené. Uvediem však niekoľko 

citátov z prednášky „Žena neskoršieho stvorenia“: 

Ak sa muţ neskoršieho stvorenia stal otrokom svojho vlastného rozumu, tak sa ţena 

rúhala omnoho viac. Vyzbrojená najväčšou jemnosťou citov mala sa hravo povznies

ť k čistote svetlých výšin 

a vytvoriť most k raju pre celé ľudstvo. Ţena! Záplavy svetla mali ňou prúdiť. Celé j

ej telesné hrubo hmotné zaloţenie je k tomu prispôsobené. Ţena potrebuje len poctiv

o chcieť a všetko potomstvo z jej lona musí byť chránené 

a obklopené silou Svetla ešte pred narodením! Nebolo by moţné 

nič iné, lebo kaţdá ţena svojím bohatstvom citov môţe skoro sama určiť duchovný d

ruh plodu. 

Ţena v neskoršom stvorení stojí zo všetkých tvorov najmenej na tom mieste, 

na ktorom mala stáť! Svojimi spôsobmi sa stala najsmutnejšou postavou medzi všetk

ými tvormi! Áno, musela zahniť na duši, keďţe 

ľahkomyseľne obetuje svoje najušľachtilejšie 

cítenie, svoju najčistejšiu silu vonkajšej 

smiešnej márnivosti, a tým sa určeniu svojho Stvoriteľa posmešne vysmieva. Záchra

na je 

pri takej povrchnosti odopretá, lebo slová by ţeny zavrhli, alebo by im nemohli vôbe

c rozumieť, ani ich pochopiť. 

Tak musí aţ z hrôz povstať nová, pravá ţena, ktorá sa ma 

stáť prostredníčkou a tým aj základom pre nový, bohumilý ţivot a pôsobenie 

ľudstva v neskoršom stvorení, zbavenom jedu a hniloby. 

Dnešná žena chce byť objektom túžby, no každé slovo, každý pohľad 

na ňu z mužskej strany je v skutočnosti potupou jej ženskosti. Láska v pojatí dnešných ľudí 

je chápaná ako zmyselná náruživosť, túžba po 

dotykoch končiaca sa sexuálnym aktom. Je to však len živočíšny pud, ktorý len čo sa uspo

kojí, opäť naberá na sile a žiada ďalšie uspokojenie. A to nie je láska. Láska z pohľadu 

dnešných ľudí je pomýlený pojem. Pravá láska v zmysle Božích zákonov, to 

je aj spravodlivosť v jednom. Vo vzťahu muža a ženy bez tejto spravodlivosti nemôže byť 

ani reči o láske. Muž si musí ženu vážiť a nežiadať od nej splnenie svojich prianí, ak 

to zároveň nie je pre ňu prínosom. Žena nesmie využívať 

mužovu oddanosť pre svoj prospech a z vypočítavosti. 



Vezmime si príklad: Dvaja mladí ľudia sa stretnú „preskočí iskra“ a začnú byť 

k sebe priťahovaní v zmysle zákona rovnorodosti. Nechápu pritom, že tu môže 

zohrať podstatnú úlohu 

zákon spätného pôsobenia, čiže karma. Ak je táto karma odmenou, bude aj vzťah týchto 

ľudí kladný. Budú žiť v harmónii, aj keby sa nikdy s večnými zákonmi nestreli. Sexuálny 

vzťah bude pre nich vždy na druhom mieste. Budú si 

vážiť jeden druhého, pomáhať si navzájom, žena svojim jemnejším cítením pomôže 

mužovi prekonať hmotné životné prekážky a tak tento pár prežije požehnaný život. 

Takýto príklad je dnes už vzácny. Dnešné vzťahy dvoch ľudí sú väčšinou karmickým 

odpykávaním alebo splatením si minulých previnení dvoch ľudí, ktorí sa museli 

stretnúť.  Z takýchto stretnutí vznikajú komplikované 

vzťahy. Tiež tu „preskočí iskra“,  vznikne sexuálna príťažlivosť, a ich vzťah sa začína 

iba na živočíšnej úrovni, ktorá nemá nič spoločné s vyšším cítením a teda nemá nič 

spoločné ani s pravou láskou. 

V takomto vzťahu zákonite vzniká ovládanie jedného z partnerov, a podriaďovanie sa 

toho druhého. Vzniká teda nerovný vzťah, končiaci sa väčšinou  rozchodom 

alebo rozvodom, ktorý nič nevyrieši. Ľudia tým rezignujú a namiesto 

splatenia karmického dlhu si naviažu novú karmu, ktorá sa bude musieť niekedy 

v budúcnosti rozviazať. Keby tento pár prežil spoločný život, aj keď v ňom nebude 

vládnuť harmónia, zaslúžia si jeden druhého a splatia zákonom časť svojich minulých 

previnení. 

Stretnutie dvoch ľudí nemusí byť iba karmické. Môže to byť napríklad 

vplyv temna, kedy sa jednému z páru znemožňuje ísť cestou v súlade 

s Božou vôľou. Príkladom môže byť žena, ktorá má v tomto živote ísť cestou podľa Božej 

vôle. Takúto ženu temno rozpozná už pri jej narodení a vedie ju životom tak, aby 

si na svoj sľub nikdy nespomenula. Keďže temno sa navonok správa ako svetlo, privedie 

do života ženy muža, ktorý pôsobí príťažlivo a inteligentne, no vo všetkom plní vôľu svojho 

temného pána. Svojou „láskou“ odvedie ženu od jej cesty a tá stráca smer. Úplne si 

ju podmaní stále novými „dôkazmi svojej lásky“, že si už nikdy 

na službu svetlu nespomenie. Žena si ovládanie zo strany muža ani nevšimne, takže 

odíde zo života naviazaním si novej viny, dokonca niekedy aj klesnutím z duchovnej výšky, 

z ktorej sa inkarnovala do tohto života. Je to len a len 

jej vina, lebo nespoznala nebezpečenstvo a pozdvihla nepravú lásku nad sľub Bohu. 

Dnes, v čase súdu, sú vzťahy medzi mužom a ženou také pokrivené, že sa to už nedá 

napraviť, iba zásahom Boha. No málokto to aj cíti. Dnešné dievčatá hľadajú lásku, 

no nikdy ju nenájdu, lebo nechápu pravý význam tohto slova. Láska je cit, ktorý vychádza 

z ducha. Nie je to duševný pocit dráždiaci naše zmysly, ktorý 

za okamih pominie. Ľudia tento pocit vyzdvihli na najvyšší piedestál. V mene tohto pocitu 

dokážu robiť veci, ktorými sa postavili pod úroveň zvieraťa. Toto 

je najväčší úspech temna a nenapraviteľný hriech ľudstva. A práve žena 

bola prvá, ktorá podľahla. Podala temnu ruku a ochotne stiahla muža so 

sebou. Keby dnešné ženy pochopili svoju úlohu vo stvorení, veľmi rýchlo by si 

ich muži začali vážiť a vyšli by im v ústrety. No obávam sa, že dnes to už nie 

je možné. Ženy sa slnia vo svojej umelej kráse, vzbudzujú pozornosť výstrednosťou, 

upútavajú mužov svojim telom, preto nech sa nedivia, že ich potom ponižujú a správajú sa 

k nim neúctivo. 

Vo väčšine dnes prevláda názor (dokonca sa to učia v škole aj deti na hodinách 

tzv. sexuálnej výchovy), že človek musí mať „zdravý sexuálny život“ a len vtedy je zdravý 



a v pohode. Tento blud vštepil ľudstvu tvorca všetkého zla, aby ich 

odviedol od možnosti prežiť v sebe duchovný cit lásky. 

V dávnych dobách, keď boli ľudia ešte napojení na svetlé výšiny, to vedeli. 

Bolo to už veľmi dávno, keď ženy milovali svojich mužov pravou láskou, ktorá z času 

na čas vyústila aj do intímneho spojenia. Žena svojim 

vyžarovaním a vyciťovaním nedala mužovi príležitosť hľadieť na ňu ináč ako 

s úctou, pretože vedel, že je to ona, ktorá ukazuje smer. Muž ju preto chránil a oddane 

jej kliesnil cestu hmotnosťou.  

To bolo to pravé nažívanie dvoch ľudí. Temný pokušiteľ vedel, že ak pokorí ženu, podarí 

sa mu zviesť aj muža. Preto práve žena bola prvá, ktorá „zahryzla do jablka poznania“. 

Od tej doby to s ňou išlo rýchlo dole. Stratila svoj 

dar vyciťovania, keď sa začala krášliť, aby sa páčila mužom, ani netušiac, že týmto 

v mužovi vzbudí iba nízke pudy. Muž sa previnil tým, že jej podľahol. 

Teraz uvediem skutočný príbeh, ktorý má čo povedať mnohým dievčatám: 

Mladá dievčina z 

môjho okolia vyrastala po predčasnej smrti otca, kedy mala len 10 rokov, iba 

s matkou, ktorá jej obetovala celý svoj život. Sústredila sa iba na ňu, aby 

jej zabezpečila ľahký a pohodlný život, aby netrpela tým, že je polosirota. Majú len 

jedna druhú a rozumejú si po každej stránke. Povahou je dievča veľmi citlivé, ale hlavne 

naivné, vnútorne plaché. Toto všetko sú duchovné vlastnosti, no ona to 

takto nechápala, myslela si, že je to zlé. Veď všade dookola sa hovorilo o „silnej, 

suverénnej žene“, ktorou sa ona necítila byť. Preto od ranej mladosti si začala krášliť tvár

, dúfajúc, že za líčidlami sa nejako ukryje. Sčasti sa jej to aj podarilo, navonok 

pôsobila ako sebavedomá žena. Začala priťahovať mužov, ktorí videli iba je 

dokonale nalíčenú tvár, jej štíhlu postavu vždy štýlovo oblečenú. Každý 

vzťah začal rýchlo, no ešte rýchlejšie sa skončil. Hneď po skončení 

jedného vzťahu začala iný. Každý muž, s ktorým prišla do styku, ju viac a viac ovládal a 

ona strácala silu vzoprieť sa. 

Až prišiel ten najhorší, zo všetkých. Prečo najhorší? Lebo práve tento muž ju 

chce obrať o to najcennejšie, čo v živote má, o ochranu a vplyv jej matky. Nie 

sú to iba matka a dcéra, sú to aj dobré priateľky, ktoré si mali predtým vždy 

čo povedať. Matka dcére radila, aby sa s ním rozišla, lebo ju oberá 

o možnosť myslieť. Pohľadom matky, ktorá chce pre svoje dieťa 

len to najlepšie, videla v ňom nebezpečenstvo pre dcéru. Videla ako ju kontroluje, nepustí 

od seba aby nevedel, čo bude robiť, keď nebude s ním, vštepuje jej, že iba on jediný 

jej najviac pomôže, že je bez neho stratená. A zdá sa, že dievča je už úplne 

v moci človeka, ktorý nemá čo v jej živote robiť. Smutné na tom je, že ona to vie, chcela by 

sa s ním rozísť, no nemá odvahu mu to povedať. Matka s bolesťou v srdci musí 

nechať dcéru rozhodnúť sa, pretože chápe zmysel slobodnej voľby. Je len 

otázkou času, ak dievča nezmení svoj život, že zákony ju k tomu donútia, bude sa 

to musieť vyriešiť, no nie tak, ako to chce ona sama. 

Z pohľadu svetla je vina dievčaťa veľká. Narodila sa ako jemné, citlivé, naivné 

dievča. Vedela to pri svojej inkarnácii. Súhlasila s tým, že sa takáto narodí. Bolo to 

pre ňu dobré. No ona to v sebe nasilu potláča. Keby 

sa stotožnila s touto skutočnosťou, pritiahla by muža, ktorý by bol pre ňu najlepší. 

Takto to má veľmi sťažené, no môže ešte precitnúť, a to tak, že preruší kontakt s týmto 

človekom, na chvíľu sa zastaví,  porozmýšľa, kadiaľ má viesť jej cesta, 



nehľadať nový vzťah, lebo pritiahne ešte horší, opäť začať dôverovať svojej matke 

a prosiť o milosť Najvyššieho. Poučila by sa z toho všetkého a duchovne 

posilnená našla by to, čo tak dlho hľadá. 

O tomto všetkom nás vo svojej knihe Večné zákony poučila aj Natália 

de Lemény Makedonová, vtelaná Prakráľovná, z ktorej knihy vyberám: 

Kým ţila ţena v duchovnej čistote, mohol si byť muţ istý jej vernosťou, aj keď bola 

krásna. Avšak zvýrazňovaním svojich predností a úsilím o ich praktické vyuţitie, 

teda získanie výhod, prebudila v muţovi dovtedy nepoznanú ţiarlivosť a s ňou aj 

pocit vlastníctva. Keď muţ vycítil ţiadostivé pohľady svojich súkmeňovcov, začal sa 

o svoju ţenu báť. Aby si ju udrţal, bojoval najprv päsťami, potom zbraňami a 

neskôr bohatstvom. Začal zhromaţďovať majetok aj na úkor vykorisťovania iných, 

len aby si získal alebo udrţal najzvodnejšiu zo ţien. Hromadením vlastníctva sa začal 

útlak, nespravodlivosť, boje a iné záporné dôsledky. 

Ako môţe ţena znovu nadobudnúť svoju pôvodnú čistotu, ktorú uţ takmer stratila? 

Je to v dnešnej dobe ešte vôbec uskutočniteľné? Za určitých predpokladov áno. Ţena 

musí predovšetkým spoznať svoje nedostatky ako dôsledky pokrivených hodnôt a 

názorov. Aţ keď príjme a prizná si všetky svoje omyly a poklesy hlboko vo svojom 

vnútri a úprimne zatúţi po ich náprave, začne rozkvitať jej zvädnutá 

nepoškvrnenosť. 

 

Avšak nielen zlí muži odvádzajú dobré ženy od ich duchovnej cesty, ale býva to i naopak. 

Aby tento skutočný prípad nezostal v pozícii jednostrannosti a nemal niekto pocit 

nespravodlivosti,  voči pozitívnemu, teda mužskému pólu,  uvediem druhý skutočný príbeh 

zo života, tiež z blízkeho okolia, ktorý osvetlí tento problém aj z druhej stany. Nenadarmo 

sa hovorí, že ak je žena zlá, dokáže byť horšia ako muž. Veď keď pokriví to jemnejšie 

v sebe, ktorým by mala všetko vôkol seba zušľachťovať a viesť, dokáže vyniknúť v opačnej 

oblasti – napríklad v rafinovanosti, ktorou si cieľavedome hľadí splniť svoje zámery. 

Preto je mnoho dobrých mužov, ktorí nie sú dostatočne ostražití a bdelí, takpovediac 

„lapených do pasce“, ktorú si niekedy dokonca ani neuvedomujú. Ale jedného dňa si 

klietku, do ktorej sami vleteli, napokon uvedomia, pretože im skôr, či neskôr „začne byť 

tesná“. 

Tu je sľúbený druhý príbeh: 

Jedna matka má syna, ktorý jej robil radosť po všetkých stránkach, ktoré niekedy iným 

matkám strpčujú život. Nebol s ním nikdy problém a vyštudoval bez problémov aj vysokú 

školu, ba už počas štúdia aj získal prácu a dokázal sa o seba čiastočne hmotne postarať.  

Lenže počas štúdia v poslednom roku, pribudla do jeho ročníka istá nová slečna, ktorá 

vycítila príležitosť, že po jeho boku získa potrebné hmotné zabezpečenie, ba dokonca už aj 

to bol on, ktorý jej pomohol – prinútil ju, úspešne dokončiť školu.  

Nakoľko chlapec bol neskúsený vo vzťahoch so ženami, bola to jeho prvá láska, ktorá 

zanedlho priniesla aj plod ich vzťahu – malého potomka. Treba aj dodať, že veľmi 

podareného a tiež milého, ktorý veľmi oživil tento vzťah. Výraz „oživil“, je veľmi 

priliehavý, ale žiaľ, nie celkom správny a v súhlase s Božími zákonmi. Prečo?  

S príchodom dieťaťa do rodiny je vždy spojená aj veľká zodpovednosť, voči tomuto 

novému hosťovi, ktorého si pritiahli rodičia svojimi citmi. A tu nastal istý problém, 

nakoľko spomenutý mladík tieto zákony pozná z už uvedených kníh, tá druhá polovička 



vzťahu, matka dieťaťa, žiaľ nie. Aj keď bol z jej strany istý pokus, ktorý bol skôr plodom 

vypočítavosti, nedošlo k naplneniu a záujem veľmi rýchlo ochabol, ba by sa dalo povedať, 

že ani nenastal.  

Spomenutý mladík sa stal vazalom plodu svojej lásky skôr, ako si stačil uvedomiť, že 

dospel a tak sa predčasne doslova uväznil. Dokázal získať ešte aj druhé zamestnanie, aby 

si mohli dovoliť získať úver a kúpiť byt. Potom nastala pre neho doba veľkého zhonu, lebo 

po skončení jednej pracovnej zmeny ho čakala práca na prerábaní bytu a neskoro večer 

druhá pracovná zmena doma na PC pre firmu druhú.  

Začal mať zdravotné problémy, ktoré boli výsledkom stresov, ktoré každodenne prežíval, 

či už pri kontakte s rôznymi nepodarenými majstrami, ktorí pracovali pri niektorých 

prácach pri prestavbe bytu, potom pri zaškoľovaní sa s istou nadriadenou v novom 

zamestnaní, ba čo už bol vrchol, dokonca ešte aj doma so svojou priateľkou a výchovou 

syna. Jeho priateľka si nedokázala plniť ani svoje základné povinnosti rodiča, lebo ešte aj 

prebaľovanie syna, keď už bol doma, zostávalo na ňom, pričom ona nedokázala ani skoro 

dvojročné dieťa naučiť na nočník a mnoho iného. Nemusela variť, nepotrebovala 

upratovať, nemusela piecť koláče, ktoré vždy boli k dispozícii, lebo to všetko robila synova 

matka. 

Jej jedinou každodennou aktivitou bola hra na PC, alebo mobile, ktorý jej kúpil jej 

partner, ba aj výchovu vnuka preberala „svokra“, lebo ona pre tú jej aktivitu nemala na 

to čas. Požiadala o bicykel so sedačkou, že bude so synom chodiť na vychádzky, no 

dokázala to iba jeden raz a pre svoje hlúpe zaneprázdnenie, už viackrát nemala čas.  

Tak plynuli dni, týždne a mesiace a partner zdravotne chradol, schudol skoro desať 

kilogramov a doslova trpel. Pritom jeho polovička si doslova užívala svojho 

každodenného pohodlia. V prestavovanom byte bol taký chaos a bordel, že sa im strácali 

nakúpené súčiastky a museli dokupovať nové, pritom ona žila vo virtuálnom svete 

a jediné, čo ju trápilo, bolo to, aby čím skôr bola v novom byte, teda mimo dohľadu iných 

očí, ale pričiniť sa ona samotná nebola schopná, ba naopak všetko sťažovala. Jeden 

partner pracoval v dvoch zamestnaniach a ešte musel všetko pri prestavbe kontrolovať, 

lebo ten druhý v nepozornosti vyhodil do odpadu to, čo bolo ešte potrebné a to nepotrebné 

sa povaľovalo v byte, lebo ona do tohto sveta prichádzala iba občas akoby „na návštevu“ 

a prevažne žila v tom svete virtuálnom. A toto je veľmi rozbujnená choroba dnešnej 

mladej generácie, ba aj veľmi škodlivá, ktorá spôsobuje, a ešte iba spôsobí, veľa 
nepríjemností! Svojmu dieťaťu pri výchove dokázala pustiť z PC iba pár hudobných 

klipov s deťmi, aby zo svojho syna hádam prebudila, ba vychovala hudobnú, alebo 

tanečnú hviezdu, čo by jej asi urobilo veľkú radosť, ba malý chlapček isté vlohy aj 

prejavoval, ku jej radosti, ba aj pobaveniu ostatných. Jeho tanečné pohyby boli veľmi 

vydarené, až úsmevné pre pozorovateľa. 

Teraz je vhodné odbočiť na chvíľu a niečo dôležité poznamenať. 

Dnešné mladé dievčatá a ženy by bolo možné rozdeliť do nasledovných skupín: 

Najväčšou skupinou sú tie, ktoré by chceli „pracovať“ – pôsobiť v modelingu 

a šoubiznise.  

Druhú skupinu tvoria tie, ktoré hľadajú vhodného milionára. Táto skupina by bola 

najpočetnejšia, ale žiaľ, je nedostatok milionárov. 

Tretia skupina je takých, ktoré sa chcú vyrovnať, alebo dokonca predstihnúť mužov a to 

v rôznych aktivitách, ako šport, veda, výskum, zamestnanie, dokonca už aj armáda 

a polícia.  



Potom tie, ktorým sa nemôžu celkom vyplniť tieto ich sny, tak sa uchyľujú k tomu 

virtuálnemu svetu, v ktorom si ukájajú svoje nesplnené sny. 

Všetky tri menované skupiny, majú podiel na tom, že ľudská civilizácia, hlavne tá už aj 

kresťanmi kritizovaná rodina, sú totálne pokrivené, pričom to má hlavný podiel nie iba 

na rozpade rodín, ale hlavne aj na pokrivenosti duší, čo sa prejavuje následne aj 

pokrivenosťou tiel. A tak nasleduje kritika od tých, ktorí problému nerozumejú, ba 

majú najväčší podiel viny na tomto stave. 

Poslednou skupinou by mali byť tie, ktoré by správne žili podľa Božích zákonov, ale žiaľ, 

táto skupina úplne chýba a sú to iba ojedinelé prípady – biele vrany, ktoré aj tak časom 

skončia v niektorej z už uvedených skupín.  

Teraz ich nebudeme charakterizovať, lebo je toho príliš veľa, čo dnešným ženám chýba 

a ako by tá pravá žena mala vyzerať a pôsobiť. Kde získať túto charakteristiku, už bolo 

uvedené mnohokrát a aj v tomto príspevku. 

Vráťme sa však ku nášmu prípadu:  

Keď si zapla TV, a to bolo stále, aj keď vôbec nesledovala program, mala tam iba 

hlúposti, ktoré nedajú nič dospelému a potomkovi už vôbec nie. Lenže už aj malé dieťa 

dokáže mnohé sledovať a aj pochopiť, čo dokáže nasledovné prežitie:  

Starí rodičia malého chlapčeka mali TV vo svojej spálni a tam z postele sledovali 

program, ktorý väčšinou spočíval v prírodopisných filmoch, alebo rôznych cestopisoch 

a dokumentoch. Jedného večera pribehol ku ním malý vnúčik a uložil sa do postele medzi 

starých rodičov. Práve v TV bežal prírodopisný film, a boli to krásne obrazy z prírody, 

hlavne voda, rieka, krásne okolie, ľudia a aj deti na loďke. Malý chlapec začal prejavovať 

taký úžas, že starí rodičia užasli ešte viac. Chlapec celý rozradostený začal tento úžas 

prejavovať nasledovne: „Híí -í-í í!“ A tento zvuk opakoval, ba potom ho používal vždy, 

a to začalo byť často, keď sa starých rodičov snažil volať do spálne a dával takto najavo 

chuť, pozerať TV znovu. Dokonca ich nútil prepínať programy a hľadať, pokiaľ nenájdu 

niečo z prírody. Raz dávali zábery z toku tetrovov a hlucháňov, pričom on sa v posteli 

trepotal presne tak, ako tie vtáky. To začali byť radostné chvíle pre starých rodičov, ale 

hlavne toho chlapca. Dokonca aj jeho matka žasla, keď ho videla rozradostneného medzi 

nimi, aj keď jej to nebolo veľmi po vôli. Akoby žiarlila, že jej ho odvádzajú, ba aj tým 

druhým starým rodičom, teda z jej strany. Nie je potrebné v tomto príbehu pokračovať, ale 

treba sa z neho dobre poučiť!  

Na deťoch by sme najlepšie zistili, keby sme chceli, akí sme hlúpi! Lenže to by sme 

museli tieto deti hlavne pozorovať a chcieť sa učiť a nie im porúčať a vnucovať svoje 

vlastné názory!  
Každé dieťa, ktoré prichádza na tento svet, je hotovým ľudským duchom, s predošlými 

vlastnými prežitiami a skúsenosťami, ktoré by sme sa mali naučiť usmerňovať, 

zdokonaľovať tie správne, a pomáhať zbaviť sa pre nich tých nesprávnych. Lenže to by 

rodičia museli najskôr sami poznať tie dôležité zákony, ktoré ovplyvňujú naše kroky, 

prežitia a získané skúsenosti, ba aj zlozvyky. A potom zušľachťovať to správne a potláčať 

nesprávne. A to dnešní rodičia nevedia, ba ani nedokážu.  

Spomenutý chlapec mal jeden veľmi zvláštny zvyk – pohyb, ktorý si priniesol určite zo 

svojho predošlého života. Tak rýchlo a obratne, ba až zvláštne dokázal manipulovať 

s prádlom – látkami, že to bolo nemožné napodobniť aj dospelými. Najradšej sa motal a aj 

motá okolo prádla a práčky. 



Tak toto je druhý príbeh a druhá strana toho istého problému, ktorý sa rozvinul v úvode 

príspevku. Aj keď je to v oboch prípadoch subjektívny pohľad iba blízkeho pozorovateľa, 

ktorý nemusí byť vždy objektívny, jadro problému určite zostáva správne a v súlade 

s Pravdou. Pravdou tou absolútnou! Bez ktorej je náš život úplne nemožný a nemôže 

byť správny! 

Záleží vždy iba od nás, ako svoj život usmerníme, ba ako  sa začleníme do ľudskej 

spoločnosti.  

Teraz žiaľ, ľudská žena svojim pôsobením priťahuje temných duchov ku vteleniu a celá 

planéta Zem je vťahovaná medzi temné planéty. 

Preto na nás čaká zmena Božím zásahom, ak má byť ešte Zem zachránená!  

Pamätajme na to všetci, lebo nám to sľubujú všetky staré, ale aj nové zasľúbenia!  

 


