
ÚVODNÁ RELÁCIA 
 
Čo sa to deje? A prečo? Čo máme robiť? Čo nám poradí náš kňaz? Čo nám poručí náš 
vodca? Čo na to hovoria médiá, ktoré doposiaľ mali odpoveď na každú otázku? Čo poradia 
politici, ktorí sa večne hádali, lebo všetci tvrdili že majú pravdu, a čo navrhnú ideológovia?  
Toto sú otázky dneška! Jestvuje na ne odpoveď? Kde ju hľadať? 
Odpoveď jestvuje už dlhú dobu! Len sme ju nehľadali! A bola nám stále ponúkaná z tej 
správnej a večne pomáhajúcej strany. Lenže my sme sa vždy obracali na tú stranu nesprávnu.  
Teraz sa ale situácia zmenila a človek, ktorý si namýšľal, že už všetko vie a pozná, zistil, že sa 
mýlil; nastala doba pre PRAVDU, ktorá dlho v tichosti, nami nepoznaná, čakala na našu 
zmenu, na zmenu, ktorá – pre našu pýchu a ľahostajnosť, mohla nastať už jedine vplyvom 
zvonka, - utrpením.  A utrpenie nás navštívilo a naše duše pripravilo! Nepremeškajme svoj 
čas!  
Teraz zacitujem z tej Pravdy, ktorá na nás tak dlho čakala:  
„Keby ľudia v priebehu tisícročí neboli konali vždy tak, ako konajú ešte teraz, keby neboli 
všetko, čo im malo pomáhať, vždy znovu krivili, aby to prispôsobili svojmu ľudskému 
mysleniu a svojim pozemským prianiam, tak by bolo teraz tu na zemi iba jedno jednotné 
učenie, ktoré pochádza z Božej vôle. Nejestvovalo by toľko rôznych vyznaní. 
Všetko, čo doteraz v podobe učení, prišlo na zem, tvorilo by zjednotené iba jeden stupeň 
k podstavcu, na ktorom má spočinúť Pravda podľa svätej Božej vôle, ako sa to v mnohých 
zasľúbeniach ľuďom často zvestovalo. 
Neboli by rozdiely v chápaní a ešte menej v samotných týchto učeniach!   
Lebo všetky učenia boli kedysi Bohom chcené, jednotlivým národom a krajinám presne 
prispôsobené a sformované celkom podľa ich vtedajšej duchovnej zrelosti a schopnosti 
prijímať.  
Všetky pôvodne viedli v celkom priamej línii k svätému Božiemu Slovu Pravdy, ktorú 
nachádzate v Posolstve. Už vtedy všetko smerovalo k obdobiu posledného súdu, ktorý je 
dnes! Zvestovatelia všetkých jednotlivých učení s výnimkou prichádzajúceho sem nadol zo 
Svetla, boli pripravovateľmi cesty pre samotné Slovo Pravdy. 
A títo pripravovatelia cesty sa namáhali, veľmi často v oduševnenom vnútornom zápase, 
verne splniť svoje úlohy, napriek všetkým prekážkam, ktoré sa im ľudia vždy snažili klásť do 
cesty. 
Ale ľudia už aj vtedy, ako vždy, v každom prípade úplne sklamali tým, že zakrátko po úmrtí 
zvestovateľov, pripravujúcich cestu, vždy ich slová pokrivili alebo to, čomu nemohli správne 
rozumieť, celkom vypustili a potomkom zatajili.  
Lenže práve to, čo sa snažili zatajiť, pretože tomu vtedy sami nemohli rozumieť, bolo to 
najdôležitejšie zo všetkého!  
Mnoho tisícročí ba stotisícročí už vynaložilo Svetlo na to, aby vás v nevýslovnej trpezlivosti 
a v nepochopiteľnej dobrote namáhavo vychovávalo a pripravovalo na dobu, v ktorej sa sami 
musíte súdiť, aby ste v nej buď zahynuli alebo mohli nádherne stúpať do svetlých záhrad 
večnej radosti. 
A keďže doba, na ktorú bolo trvale poukazované, teraz nastala, stoja ľudia omnoho viac 
odvrátení od Pravdy ako voľakedy! Tvrdohlavo sa ženú iba za výtvormi svojej vlastnej 
chtivosti po poznaní, aby pritom padli do priepasti rozkladu pri poslednom údere meča 
v Bohom chcenom, očistnom triedení.  
Čo si asi myslíte, ľudia, že vás teraz očakáva? Už na to nebudem upozorňovať, lebo to budete 
čoskoro prežívať! 
Svetlo vám dáva v súde opäť Pravdu, a tým aj poznanie súvislostí v tom veľkom vedení, 
ktoré chcelo postupne a starostlivo priviesť ľudstvo k spoznaniu Svetla, na čo mali slúžiť 
všetky tieto náuky.  



Iba pre malicherné ľudské zmýšľanie a ľudskú márnomyseľnosť vznikli také odlišnosti 
a niekedy dokonca protirečenia z toho, čo pôvodne bolo vždy iba jednotné a nikdy nemalo 
viesť k rozkolom!  
To všetko sa teraz v súde prejaví! Ibaže na samotných ľuďoch, ktorí sa takto prehrešovali 
proti Duchu, ktorý im všetkým dával vždy znovu iba jedno učenie ako základné chápanie ich 
Bohom chceného bytia v tomto stvorení: Miluj svojho blížneho, to znamená, cti ho ako 
takého! V tom spočíva neochvejný príkaz; že mu nikdy nesmieš vedome škodiť ani na jeho 
tele, ani na jeho duši, ani na jeho pozemskom majetku, ani na jeho povesti! 
Kto to nedodržiava a koná inak, neslúži Bohu, ale temnu, ktorému sa prepožičiava za nástroj! 
Taký nepozná ani Boha, ani jeho najsvätejšiu vôľu, ktorá spočíva v jeho Slove. Nepozná teda 
ani Božie Slovo v jeho pravom zmysle! A to dokazuje každý sám zreteľne spôsobom 
konania, teda rečou a skutkami! Pri tom ihneď vidíte, kto naozaj slúži Bohu a kto len temnu! 
To si teraz vezmite ako oporu do boja, ktorý musíte podstúpiť so všetkým, čo slúži temnu 
a samo z temna pochádza.  
Ak pevne stojíte v Slove, tak pre vás nie je ťažké zostávať stále víťazmi; lebo Svetlo je 
navždy silnejšie ako temno, a ak slúžite verne, je s vami Božia všemohúcnosť!“ 

        Koniec citátu. 
Toto bolo potrebné povedať na úvod pre dnešné chápanie a pre smerovanie väčšiny tých, 
ktorí sú ešte schopní obratu vo svojom myslení a záchrany svojej duše, ale aj tela, ktoré zatiaľ 
ako jediné uctievajú. A toto je tá Pravda, ktorá na nás všetkých čakala, ale my sme na ňu 
nedbali! Tá sa teraz bude ponúkať tým, ktorí sú ešte schopní po nej siahnuť a ktorí to myslia 
úprimne.  
Boh je predsa iba jeden a teda aj Jeho Slovo by malo byť jednotné. Prečo je potom dnes toľko 
cirkví? Koľko ich je, toľkokrát došlo k pokriveniu Jeho Slova. A to iba kresťanských cirkví je 
vyše 2000. Každá cirkev však uctieva iného Boha; či iba jedného, ale práve takého, aký sa jej 
samej najviac páči, ktorý jej teda prináša najväčší prospech.  

To, čo je cieľom tejto relácie a čo sa stane jej obsahom,  je iba oprava toho, čo sme 
my ľudia pokazili, a čo 

 v  podobe dôsledku nášho nesprávneho konania musíme teraz prežívať. 
Nakoľko je zloženie skupiny ľudských duší, ktoré sú ešte tejto opravy schopné v tejto 
spoločnosti také, že časť tých, ktorí majú byť zachránený Pravdou je ešte iba v zajatí 
materializmu a druhá časť zas drieme v klietkach rôznych cirkví, bude potrebné na úvod 
povedať ešte jednu podstatnú informáciu, ktorá vlastne pomôže obidvom týmto skupinám. 
Teraz vynecháme ostatné náboženstvá, ktoré sú od Pravdy ešte vzdialenejšie.  
Kresťania sa doposiaľ k Pravde nedostali pre svoju nesamostatnosť, pre ňu nepoznajú túto 
dôležitú skutočnosť, a materialisti zas preto, že ju pre roztrieštenosť a nelogickosť 
kresťanského učenia neboli schopní hľadať, a prijať tiež to dôležité a podstatné, čo by ich 
mohlo uviesť na pravú cestu. Lenže všetko to, čo pochádza z Pravdy, teda od Boha, 
zodpovedá tej najprísnejšej logike! Obidve skupiny teda z tohto dôvodu obchádzali Pravdu, 
ktorú priniesol už Ježiš, ako vrodený Syn Boží! To je však problém všetkých náboženstiev, 
lebo keby sme zacitovali kresťanovi z Koránu, tak by vôbec nevedel, že to nie je z Biblie 
a naopak. Je mnoho veriacich a chodiacich pravidelne do kostola, ktorí ani nemajú doma 
Bibliu a ak aj majú, tak v nej sami vôbec nebádajú a teda sa nesnažia v nej obsiahnutú 
Pravdu pochopiť. Iba slepo poslúchajú vodcov, ktorí ich vedú cestou svojho vlastného 
prospechu, z čoho potom narastá nevraživosť, a bojuje sa iba pre tento niekým chcený 
prospech, ale vôbec nie z presvedčenia a teda v mene Pravdy.  
Áno, aj kresťania, i keď sa hrdia príslušnosťou k Ježišovi, nepoznajú Jeho dôležité 
upozornenie na osobu TOHO, ktorý má priniesť pred súdom Pravdu a sám bude 
prostredníctvom tejto Pravdy súdiť, Božím SLOVOM, ktoré priniesol čisté. 

 



Prvá časť tejto relácie bude venovaná tým, ktorí sa radia do skupiny „veriacich“. Druhá časť 
zas tým, ktorí sa nazývajú materialistami.  
 

PRE „VERIACICH“ 
 

„Veriacimi“ sú tu mienení tí, ktorí si to o sebe myslia, že takými sú, že slúžia Bohu, ale 
z pohľadu Svetla, sú poväčšine iba namyslení, vypočítaví a hlavne leniví duchom. 
Samozrejme, že nikomu neprislúcha ich hodnotiť a konkretizovať, o koho sa adresne jedná. 
Na to bude musieť prísť každý sám, ale čisté zrkadlo sa teraz postaví pred všetkých, ktorí 
nájdu odvahu sa do neho pozrieť.  
Teraz budeme súhlasiť s tými, ktorí tvrdia, ba sú o tom aj presvedčení, že Biblia je písmo 
sväté. V Biblii je veľa Pravdy, ktorá pochádza z Absolútneho zdroja, ale náš problém je 
v tom, že tomuto Slovu správne nerozumieme, ba sami sme si ho urobili časom človeku 
povoľným, ale hlavný problém je ten, ktorý už bol naznačený – naše spoliehanie sa na 
vodcov.  
Tentoraz teda zaujmime stanovisko, že Biblia je písmo sväté a hneď následne sa opýtajme 
všetkých tých, ktorí ho takto chápu, prečo mu túto dôležitosť a potrebnú úctu nepreukazujú? 
Presnejšie - prečo nie celému písmu!  Nech si teraz odpovedia sami a zaujmú vlastné 
stanovisko k tomuto Slovu z Biblie, ktoré bude nasledovať: 
  
          „A naplní sa na nich proroctvo Izaiášovo: 

Ušami budete počúvať, 
ale nebudete rozumieť,  
a očami budete pozerať,  
ale nebudete vidieť. 
Lebo otupelo srdce tomuto ľudu 
a ťažko počúvajú ušami 
a zažmúrili oči,  
aby nevideli očami 
a nepočuli ušami 
a nechápali srdcom a neobrátili sa, 
aby som ich neuzdravil.“ 
     Citát bol z evanjelia podľa Matúša; kapitola 13; verš 14-15: 
 

A teraz teda to Slovo, ktoré sme nevideli a ani nepočuli tak, ako nám to predpovedal Izaiáš 
a zopakoval nám ho Ježiš:  

(Evanjelium Jánovo; kap. 14,) 
 

(16) A ja budem prosiť Otca, a dá  
vám iného Radcu, aby bol s vami 

až na veky, - Ducha pravdy, ktorého 
svet nemôže prijať, pretože Ho  

nevidí, ani nezná. 
 

(26)Ale Radca, ten Duch Svätý,  
ktorého pošle Otec v mojom mene, 

ten naučí vás všetkému a pripomenie  
vám všetko, čo som vám hovoril. 

 
(kap. 15; verš 26-27) 

Keď však príde Radca,  



ktorého ja pošlem od Otca, 
Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, 

bude svedčiť o mne, a aj vy budete svedčiť,  
pretože ste od počiatku so mnou. 

 
(kap. 16; verš 7. – 15.) 
Vám prospeje,  

aby som odišiel; lebo ak neodídem, 
Radca nepríde k vám; ale keď odídem, 

pošlem Ho k vám. A keď príde, 
poučí svet: o hriechu a o spravodlivosti 
a o súde; o hriechu, že neveria vo mňa;  

o spravodlivosti, že idem k Otcovi a viac  
ma neuvidíte; a o súde, že knieža  
tohto sveta je už odsúdené. Ešte  

mnoho vám mám povedať, ale teraz  
neznesiete. Keď však príde On, Duch  
pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy 
lebo nebude hovoriť sám od seba, ale 
bude hovoriť, čo počuje; a bude vám 

zvestovať aj budúce veci. On mňa  
oslávi, lebo z môjho vezme a bude  

zvestovať Vám. Všetko čo má Otec, 
je moje, preto som vám povedal, že  

z môjho vezme a bude zvestovať vám.  
 

Tieto slová sú tak jednoznačné, že ku nim nie je potrebný žiadny komentár. Ježiš nás tu 
odkazuje na svojho nástupcu, ktorý bude s nami až na veky!  
A keď Tento Ježišov nástupca - Utešiteľ – Radca – Duch Pravdy – Duch Svätý – Syn 
Človeka prišiel, tak ho všetky kresťanské cirkvi a aj všetci samozvaní veriaci - odmietli! 
Odmietli teda nie iba Jeho, ale aj Slovo Toho, ktorý Ho zvestoval – Ježiša!  

Dokazujú potom skutkom, že Biblia je písmo sväté?! 
Takto dokazujú, iba svoju pýchu a lenivosť ducha! 

 
Teraz skúsime dokázať Slovom samotného Ježišovho nástupcu, ktoré nám zostalo Ním 
samotným napísané, že je to naša obžaloba namierená proti všetkým, ktorí ho neprijali. Nie 
je to teda iba slovo nejakého človeka – evanjelistu, ale je to Slovo priamo z Absolútnej 
Pravdy! Toto je to zrkadlo, do ktorého sa raz bude musieť pozrieť každý, kto o sebe tvrdí, že 
je veriaci a Biblia je pre neho písmo sväté. Duch Svätý sám napísal svoje Slovo a poznáme ho 
pod názvom: 

VO SVETLE PRAVDY s podtitulom POSOLSTVO GRÁLU 
a DOZNIEVANIA K POSOLSTVU GRÁLU 

 
Iba v malej časti jeho Slova sa presne hovorí o Jeho zvestovaní samotným Ježišom. Dôkaz 
Jeho pravosti, pre každého pravého veriaceho, podáva Jeho Slovo samotné!  
Tu je každá iná pomoc zvonku nemožná! Presvedčenie musí vytrysknúť zvnútra každého 
hľadajúceho Pravdu.  
Prečítané budú iba dva citáty z dvoch Jeho prednášok, v ktorých On samotný potvrdzuje 
dôležitosť toho Slova, ktorým ho samotný Syn Boží – Ježiš zvestuje. Kto teda tomuto Slovu 
neverí, odmieta skutkom obidve osoby Boha, ktoré nám už svojou obeťou kliesnili cestu 
z temnoty!!! 



V nasledujúcom citáte si všimnite zdôraznený text, lebo práve jeho nepoznanie, u iných 
nepochopenie alebo prehliadnutie sa stalo kameňom úrazu pre všetkých, ktorí odmietli 
ohlasované udalosti roku 1998. Všetci, podľa vyhlásenia svojho vodcu tvrdili, že Imanuel už 
na Zem nepríde!  

Z DOZNIEVANÍ POSOLSTVA GRÁLU – prednáška: VIANOCE 
 

Citujem: 
Keď Kristus hovoril kedysi o jeho príchode, tak to platilo o jeho príchode k súdu! Pre súd 
nebolo však nutné, aby zostúpil až nadol do tohto pozemského tela. Prichádzajúc 
v oblakoch, nachádzajúc sa nad zemou, bol by mohol splniť svoje poslanie! Pozemské 
utrpenie a ľudská nenávisť boli by mu tým celkom ušetrené. Až Ján zvestoval potom jeho 
pozemský príchod zo Svetla, keď krátko po vražde na Synovi Božom, bolo mu to na jeho 
prosbu dovolené. 
Len tak sa stane, že Zem nebude teraz v súde rozdrvená pod kliatbou, ktorá na nej spočíva! To 
bol jej vlastný údel! Teraz však bude len očistená a zostane zachovaná! – 
Koniec citátu. 

 
Z toho vyplýva, že pre súd je Imanuelova prítomnosť nutná, ale nie v pozemskom tele! Táto 
inkarnácia, ohlasovaná v roku 1998 bola teda zasľúbená a je nutná pre záchranu Zeme. 
Naopak, inkarnácia pre prinesenie Slova, teda tá predošlá, bola iba aktom z núdze a nebola 
predvídaná, ale iba krízová.  
A znovu netreba prehliadnuť zdôraznený text:  
„ale nie v pozemskom tele!“  
Pre súd tu bude potrebná osobnosť Imanuela, ktorá musí disponovať schopnosťami, ktoré jej 
pozemské telo nedokáže umožniť presne tak, ako je to v Jeho Slove vysvetlené. Pozemské telá 
sú už nesprávnym vývojom tak zdeformované, že duch sa nemôže plne rozviť a uplatniť 
v tomto tele. Práve toto bol ten pravý dôvod nevšedného počatia v roku 1998!  
A to je ten dôvod Jeho zasľúbeného príchodu v oblakoch!  
 

Z DOZNIEVANÍ POSOLSTVA GRÁLU – prednáška: LENIVOSŤ DUCHA 
Citujem: 
Cirkvi a ich sluhovia sami zvestujú hlasito môj príchod slovami Kristovými z evanjelia 
Jánovho, keď zbožne predčítajú svojim veriacim: „Keď však príde On, Duch Pravdy, 
uvedie vás do všetkej Pravdy. Keď On príde, bude trestať svet za hriechy a kvôli 
spravodlivosti! A prinesie súd. Ja však idem k Otcovi a vy ma už viac neuzriete. Od Otca 
som vyšiel a prišiel som na svet. Opäť opúšťam svet a vraciam sa k Otcovi!“ 
V kostoloch sa tieto slová predčítajú bez porozumenia; veď Syn Boží povedal celkom jasne a 
zreteľne, že príde niekto iný než On, aby zvestoval Pravdu a priniesol súd. Duch Pravdy, 
ktorý je živým krížom! Navzdory tomu učí cirkev aj tu nesprávne a v rozpore s týmito 
slovami. 
I napriek tomu, že aj Pavol napísal kedysi Korintským: „Naše vedenie je nedokonalé. Keď 
však príde dokonalosť, pominie nedokonalosť!“ 
Apoštol tým ukazuje, že treba iba očakávať príchod toho, ktorý bude hlásať dokonalú Pravdu. 
Že zasľúbenie Syna Božieho nemá sa vzťahovať na známe vyliatie sily Ducha Svätého, čo 
v dobe písania Pavlových slov bolo už minulosťou. 
Pavol tým dosvedčuje, že apoštolovia nepovažovali toto vyliatie sily Ducha Svätého za 
splnenie poslania Utešiteľa, Ducha Pravdy, ako si to teraz mnohé cirkvi a veriaci snažia 
podivne vykladať na Svätodušné sviatky, keďže sa im tieto veci inak nehodia do ich vierouky. 
Tvorili by zaiste trhlinu, ktorá by spôsobila povážlivé otrasy tejto nepravej stavby. 
Koniec citátu. 



 
Zdôraznené pasáže v tomto citáte potvrdzujú Ježišovo Slovo z evanjelia Jánovho, ktoré ste už 
počuli citované v tejto relácii – v úvode tejto časti – venovanej „veriacim“.  
Aj z tohto Slova jednoznačne vyplýva, že sa jedná o dva príchody Ducha Svätého. Jeden 
príchod už bol k nášmu poučeniu a teda prineseniu Absolútnej Pravdy a druhý príchod; ten 
„v oblakoch“ bude k samotnému poslednému súdu. Teraz žijeme v období, kedy sami musíme 
na prinesenom Slove rozhodnúť o vlastnom osude, na základe Slova, ktoré je mečom v ruke 
Ducha Svätého, na ktorom sa má oddeliť potrebné od nepotrebného.  

Zbavme sa preto duchovnej lenivosti!  
Pomôcť nám môže iba JEHO SLOVO! 

„A keď príde Duch Pravdy“ 
 
Predstavitelia a stúpenci všetkých cirkví robia jednu chybu: stavajú sa urazene a odmietavo 
ku vysvetleniam Slova Božieho, ktoré bolo určené ľudstvu dnešnej doby. 
Je to veľmi detinské a nezodpovedné správanie. Predstavte si, ako smiešne by vyzeral 
poslucháč vysokej školy, ktorý by sa hneval, že mu nebol vysvetlený princíp jadrového 
reaktora v materskej škole. Aj keby to urobil samotný konštruktér, aj tak by to škôlkárom 
nebolo na osoh. 
Presne tak, ako dospieva človek a získava vedomosti a skúsenosti, dospieva aj celé ľudstvo. 
Z tohto dôvodu bolo ľudstvo Bohom vedené postupne a Slovo Božie mu bolo dávané v tej 
forme, ktorá bola najpriliehavejšia jeho zrelosti. Preto si duchovne vyspelý človek váži 
rovnako všetky náboženstvá, ale zároveň si je vedomý toho, že sú to len vývojové stupne 
k absolútnej PRAVDE, ktorá ešte len nasledovala, ba ešte aj bude nasledovať. 
Všetky stupne sa časom stávali prežité, ale to, čo ľudstvo správne pochopilo a nezdeformovalo 
nesprávnym pochopením alebo vypočítavosťou bolo zhodné aj s novo prineseným posolstvom 
od Boha. Preto nachádzame v jednotlivých náboženstvách hodne spoločného. 
Islam je novšie posolstvo od Boha, ale môžeme povedať, že je oproti kresťanstvu viac 
pokrivené. Veď dnešné udalosti, ale aj história to jednoznačne potvrdzujú. Ale história 
rovnako potvrdzuje aj to, že ani kresťanstvo sa nevyhlo pokriveniu, veď kvôli tomu prišiel 
Mohamed s opravenou verziou Pravdy. Len sa stačí vrátiť do doby, keď začali šíriť toto 
náboženstvo v novom svete. Či to bola forma, ktorej nás učil Ježiš, alebo aj Mohamed?  
Všetci nositelia Slova Božieho si boli vedomí tejto ľudskej slabosti a aj na ňu upozorňovali. 
Len my, ľudia, si nechceme pripustiť tento nedostatok.  

 
A DUCH PRAVDY PRIŠIEL A UROBIL PRESNE TO, ČO TU PREDPOVEDÁ JEŽIŠ. 
A ZOBRAL Z JEŽIŠOVHO, A JE TO VŠETKO TIEŽ OD OTCA!!! Ale ľudstvo sa zachovalo 
presne tak, ako to bolo VTEDY, keď žil na zemi Ježiš, teda tak, ako to predpovedal Izaiáš, a 
v Matúšovom evanjeliu nám to znovu pripomenul aj Ježiš. NAŠE UŠI ZOSTALI HLUCHÉ 
A OČI SLEPÉ!!! História sa neopakuje, len my robíme stále tie isté chyby! A keď si nás na ne 
niekto dovolí upozorniť, hneď začnú hádzať po ňom kamene svorne všetci tí, ktorí sa doteraz 
medzi sebou len dohadovali a tak vlastne dokazovali, že Pravda im je vzdialená. Potom novo 
donesenú skutočnú Pravdu všetci rozhádaní svorne odmietajú. Prečo? No preto, že je to nie 
taká pravda, ktorá by pochlebovala práve ich názoru! 
Duch Pravdy – Radca – Utešiteľ – Duch Svätý – Imanuel je vyrodený, teda druhý Syn Boží, 
ktorý je pre nás, ľudských duchov určený k záchrane a výchove Pravdou, a ktorý tu už tiež 
bol!  
Teraz bude nasledovať odpoveď od Toho, ktorý nám bol zasľúbený, ale nami nepoznaný:  
Z diela VO SVETLE PRAVDY, Odpovede na Otázky, kapitola: Syn Človeka ako sudca. 
Citujem: 
49. otázka: 



Je napísané: „Ale keď príde Syn Človeka súdiť …“ Je Syn Človeka dosadený ako sudca? 
 
Odpoveď: 
Jedine Boh smie súdiť! Syn Človeka prináša ešte raz jeho „SLOVO“. A v Slove spočíva 
potom súd! Ako tentoraz prijme človek Slovo, tak sa sám odsúdi. Každý jednotlivec má 
ešte raz z Božej milosti slobodnú vôľu. Samozrejme posledný raz. Ako sa človek k tomu 
postaví, či odmietavo alebo kladne, tak sa potom sám odsúdi, lebo tým ihneď nastane 
triedenie. Vyčkávanie je odmietnutím; pretože ďalšie čakanie je nemožné. Nemožný je tiež 
návrat zo zvolenej cesty. Tentoraz platí buď ... alebo! A to hneď! Otáľanie, kritizovanie a 
chcenie vedieť všetko lepšie sa skončilo. 
Čo nie je bezpodmienečne v súlade s novým „Slovom“, to padne! Priťahovanie jestvujúceho 
vytvoreného ľudským rozumovaním je celkom nemožné, pokiaľ čo len prášok ľpie na ňom a 
pokiaľ nesúhlasí s Posolstvom. Teraz musí byť „Slovo“ prijaté celkom nedotknuté, 
nezmenené a nepokrivené. Tu nejestvujú „dorozumenia“ s inými pojmami. Práve tak málo 
„dohovor“; lebo Slovo „je“ ! 
Ak sa človek odváži postaviť sa jedným skokom na nový základ, bez toho, že by so sebou 
vzal staré, teda ak prijme v dôvere to nové Slovo ako základ svojho myslenia a cítenia, 
neovplyvneného starým, potom rýchlo zo svojho nového stanoviska uvidí otvorené všetky 
cesty, ktoré mu boli dosiaľ nejasné alebo uzavreté a potom tiež spozná, v čom išiel doteraz 
nesprávne. 
V novom Slove nemôže vôbec nájsť Pravdu inak, iba ak sa najprv bezpodmienečne postaví na 
svoj nový základ! Zvonku dovnútra to nedokáže. Zdržiavalo by ho späť príliš mnoho 
zmätkov; nenašiel by nijakú súvislosť. 
K tomuto nutnému skoku patrí samozrejme napnutie sily, sebaprekonávanie a odvaha. 
Kto to nedokáže, nezíska nikdy pochopenie. Preto z toho plynie, že iba tí v sebe silní dôjdu 
do cieľa! Tí, ktorí dokážu urobiť tento skok. Všetko staré musí byť zanechané späť; lebo to 
správne zo všetkého starého je tak či tak obsiahnuté v novom „Slove“, nakoľko toto 
prichádza priamo z Pravdy. 
Tento nutný skok ukazuje, že nedbanliví, ľahostajní a slabí v duchu budú už vopred vylúčení! 
Nikdy nedosiahnu vytúženú a potrebnú „novú zem“, ktorá jedine môže poskytnúť záchranu 
ako pevný základ, ktorý sa nikdy nezrúti ani nezakolíše. 
„Živé Slovo“ nebude posudzované sektárstvom alebo dogmou! Avšak obrátene: Živé slovo 
vytvorí teraz neklamný, ostrý skúšobný kameň pre všetko, čo jestvuje! A v tom spočíva 
neúprosný súd, ktorý konečne usmerní cesty všetkých. 
Celé zástupy ľudských duchov, ktorí si dnes namýšľajú, že sú veriaci a vo falošnej pokore sa 
chcú približovať k Božiemu trónu, budú rozprášení do ničoty ešte skôr, ako sa budú môcť 
dostať k stupňom trónu! Pokladajú sa za spravodlivých a nedbajú na Slovo a vo svojej 
povrchnosti a obmedzenosti sa mu dokonca ešte aj posmievajú neuvedomujúc si, že sa tým 
stavajú proti súdiacemu meču Ducha! 
Otvorte preto už uši vášho ducha! Vypočujete si všeličo pre vás cenné a nebudete ďalej 
bezstarostne čakať na veci, ktoré už prechádzajú popri vás! Prebuďte sa prv, ako bude 
neskoro!  Koniec citátu. 

 
Kapitola: Kto je Syn Človeka? 
Citujem: 
Otázka:  
Chce Abdruschin svojimi vysvetleniami o „Synovi Človeka“ poukázať na určitú osobu? 
 
Odpoveď:  



Nie! Aby čitateľ a poslucháč mohol dostať správne usmernenie, chcem poukázať zvlášť na to, 
že moje zmienky o rôznych, dosiaľ všeobecne inak chápaných bodoch ako napríklad o Synovi 
Človeka, ktorého rozlíšenie od Syna Božieho sa ako pojem zdá byť mnohým čitateľom nové 
a o mnohých ďalších veciach, nie sú žiadnymi predvídaniami a tým menej proroctvami. Ani 
sa tým nemá poukazovať na určitú osobu! 
Všetky moje články sú čisto vecného druhu a sú vybudované na ľudskom logickom myslení, 
pričom sa snažím zostať na pevnej pôde triezvej dôslednosti. Nespočívajú na mediálnych 
alebo podobných prejavoch. Preto tieto prednášky vyžadujú ale tiež znesú, aby každý čitateľ a 
poslucháč samostatne o nich premýšľal. Čitateľ sa musí trvale skúmať, či je o tom 
presvedčený alebo nie, čo v nich sleduje, a preto má prijať iba to, čo po mnohonásobnom 
vlastnom ujasnení uzná za správne. 
Úplnosť a bezmedzerovitosť sa ukáže až vtedy, keď dokončím ďalší počet prednášok. 
Ja sám nedám mnoho na proroctvá, ale niekedy zachytím to či ono oznámenie o tom, aby 
sledujúc ho, som uvidel, či môže byť nejako odôvodnené v prirodzenom dianí. Lebo kde tomu 
tak nie je, to zblúdi do zmätku nezdravej fantázie.  
Preto má každý čitateľ vážne premýšľať a tým pomáhať vysvetľovať zmätky, odhaľovať 
fantázie. Koniec citátu. 
 
Toto bolo ale napísané ešte v dobe, kedy nebolo pre nás Slovo ešte dopísané, teda hotové. 
Lenže neskôr autor napísal toto:  

ZÁVEREČNÉ SLOVO. 
  
                    Abdrushin  teraz dokončil svoje  Posolstvo ľudstvu. 
            Po dokončení povstal v ňom teraz  

Bohom   vyslaný   

                                        Syn Človeka 
               I M A N U E L, 
 
                                 ktorého sám Syn Boží, Ježiš  
                            zasľúbil  ľudstvu k súdu i ku spaseniu,  
                        keď už aj starí proroci na neho poukazovali.  
                         Nesie znamenia svojho vysokého poslania:  
                               Živý kríž  Pravdy, žiariaci z neho a 
                 božskú holubicu nad ním,  
                                           ako ich niesol 
                                             Syn Boží. 
       

Koniec citátu. Začiatok citátu. 
 

Prehlásenie. 
 
„Ja som Syn Človeka Imanuel Parsifal Abdrushin Oskar Ernst Bernhardt, osemnásteho 
apríla tisíc osemsto sedemdesiat päť, prichádzajúci! 



Hovorím len k tým, ktorí vážne hľadajú. Musia byť schopní a ochotní vecne skúmať to vecné! 
Náboženskí fanatici a kolísaví blúznivci nech sa vzdialia, lebo oni Pravde škodia. Zlomyseľní 
a nevecní však sami nájdu svoj ortieľ v slovách. 
Meno Syna Človeka je „Nové Meno“ zjavenia Jána Krstiteľa, o ktorom „prvý medzi ľuďmi“ 
predsa však „posledný v Ríši nebeskej“ z Prastvorenia, pôvodu svojho domova, zvestoval 
toto: 
„Počuj ma Jáne! Ja som Alfa i Omega, Začiatok i Koniec, Večný, Všemohúci! Ja som ten ja 
som. Bezo mňa nie je nič. Mám kľúče od pekla i smrti, mám spútať to, čo je prekliate 
a uvoľniť, čo sa polepšilo. Kto však prekoná a vydrží až do konca, ten obdrží silu, aby zostal 
bojovníkom Svetla. Toho učiním pilierom v chráme svojho Boha a nevyjde už von. 
A napíšem na neho Meno svojho Boha a meno nového Jeruzalema, mesta nového Boha, ktoré 
zostúpi z nebies od môjho Boha – a moje meno, to nové.“ 
Koniec citátu, začiatok citátu. 

 
„Uvážte, slúžim medzi vami a s vami všetkými, aby som dosiahol splnenie toho, čím som 
bol poverený!  
Bohu Otcu slúžim všetkým, čím som! Lebo vy predsa viete, kto som: Všesvätá Vôľa Boha 
Otca! V tom spočíva predsa jasné vysvetlenie, že Ja prichádzam z Boha Otca, všetko 
vykonám, slúžiac MU Jeho pravlastnou silou a Všemohúcnosťou, že Ja som v Ňom a ON 
je vo Mne! Tak musíte chápať moje pozemské bytie a mňa samého! Nesmiete si zo mňa činiť 
azda modlu; lebo to by bolo nesprávne a mne by to iba prekážalo a skľučovalo ma to! 
Ja sám nie som Boh, ale ja som vo svojom Otcovi a ON je vo mne, pôsobí zo mňa na 
tejto pozemskej pláni skrz ten hrubohmotný záhal, ktorý si vy sami najviac 
uvedomujete.  
Celé moje pozemské pôsobenie nie je ničím iným než slúžením! Prečo vy nechcete učiniť to 
isté?“ Koniec citátu. 
          
 Poslucháči nech si teda nerobia starosti o osobu, ale o Slovo, lebo to je podstatné. Tieto 
autorove vyjadrenia nám slúžia ako odpovede na možné otázky ohľadom zdanlivej 
rozporuplnosti jeho vyhlásení, a  zároveň dokazujú, že pravý Syn Človeka – Imanuel, 
nepotreboval a ani nebude potrebovať poukazovať na svoju osobu, ale iba na Slovo, ktoré 
priniesol od Boha. Ten, kto sa týmto vystatuje, odvádza od Slova, teda od Boha a Pravdy!  
 
Teraz zamerajme pozornosť na vyvolený národ a jeho súvislosť so zvestovateľom Slova. 
Vyvoleným národom je ten národ, ktorý ako duchovne najvyspelejší je vyvoleným k tomu, aby 
sa doň vtelil – v ňom narodil, priamy vyslanec Svetla, aby zvestoval a vysvetlil Pravdu – tým 
ľuďom, ktorí sú schopní ju najlepšie prijať a dokážu ju potom šíriť ďalším národom. 
Vyvoleným národom bol národ židovský, do ktorého sa narodil Syn Boží – Ježiš. Tento národ 
však zlyhal, pretože neprijal Vyslancovo Slovo a samotného Ježiša  nespoznal a dal zavraždiť. 
A tak mu bolo jeho vodcovstvo odobraté a pridelené neskôr inému najvyspelejšiemu národu – 
nemeckému, do ktorého sa narodil druhý syn Stvoriteľa – Syn Človeka - Imanuel. 
 
Treba však osloviť ešte jednu skupinu veriacich; a to tých, ktorí už poznajú SLOVO, ktoré 
bolo menované, teda: Vo Svetle Pravdy a Doznievania k Posolstvu Grálu. 
Prečo? Dôvod je znovu ten istý: Preto, lebo už aj toto Slovo utrpelo zásahom človeka a 
nasledujúce Slová by to mali v skratke potvrdiť. Lenže mnohí doterajší čitatelia tohto Slova o 
tejto skutočnosti nevedia. Je tu však ešte aj druhý dôvod a to ten, že týmto ľudským zásahom 
do Slova sa zmenili aj následné kroky, ktoré ešte boli pre nás pripravené zo Svetla a vyústili v 
roku 1998. Nechajme však prehovoriť samotné SLOVO: 



„Čím viac pokročí prichádzajúca núdza, tým častejšie bude volanie po Synovi Človeka, tom 
jedinom pomocníkovi v núdzi. Stále mohutnejšie sa bude prebúdzať túžba po ňom, až 
konečne v najvyššom zúfalstve ho spozná to zomierajúce Nemecko a získa jeho pomoc. Ak 
sa toto nestane, zostane iba zánik a potom povstanú iní povolaní na mieste zlyhávajúcich, 
takže vedenie ku vzostupu ľudstva nakoniec môže pripadnúť inému národu, ktorý ho ako 
vodcu privolá;“ Koniec citátu. 

 
Zo skutočného diania vieme, že povolaný národ ho nespoznal, preto povstal iný povolaný 
národ, ba preto bola -  kvôli „nepohodlnosti“,- ľuďmi zmenená a skrátená aj táto podstatná 
otázka a odpoveď, ktorá tu odznela. Aby znovu nedošlo k nesprávnemu vysvetleniu toho, kde 
je dôkaz o zlyhaní niekdajšieho povolaného -nemeckého národa, uvedieme ešte Slovo, ktorým 
to samotný Syn Človeka potvrdzuje. Bude to časť z prednášky, ktorú predniesol Syn Človeka 
tesne pred ukončením svojho pôsobenia. Bolo to 18. apríla 1937, teda na Jeho 62. 
narodeniny, teda na záver Jeho pôsobenia. Prednáška má priliehavý názov: 18. apríl 1937. 
A je to prednáška, ktorá bola taktiež dokonale ukrytá pred verejnosťou.  
Citujem: 
„Ako vtedy, pri príchode Syna Božieho, tak aj tentoraz pri príchode Syna Človeka, ktorý už 
prišiel k súdu, bol pre veľké, učiteľské povolanie pripravený celý národ. 
Po stáročia veľkí duchovia a nevyčísliteľní pomocníci vychovávali tento veľký a mocný, 
povolaný národ. Mal byť mocný, pretože Syn Človeka mal predstúpiť pred celý svet v moci 
a sláve. Jazyk povolaného národa bol starostlivo pestovaný a brúsený, aby mohol jasne 
a nemýliteľne vyjadriť Slovo večnej Pravdy ku spáse všetkého ľudstva.“ 
Koniec citátu. Ďalší citát. 
„Ale ľudstvo padlo omnoho hlbšie než to mohlo byť zo Svetla očakávané.  
A bol to zase tak starostlivo pripravovaný národ, ktorý Božiemu Vyslancovi podal čašu plnú 
zármutku a utrpenia. Nepochopením, zlobou a nenávisťou strpčil jeho cestu až k zúfalstvu. 
I tento povolaný národ zlyhal. Sám seba vymazal z večnej knihy života a ide v ústrety svojmu 
osudu. 
Vôľa Božia tak rozhodla. Všetka milosť a ochrana, všetko požehnanie a pomoc Božích 
pomocníkov bude odobratá veľkému národu, ktorý zradil svoje poslanie a daná inému 
národu, malému národu. Národu, ktorý verný svojej tradícii vždycky stáť pri pravde 
Božej, pilne a verne prijíma Slovo Pravdy, snaží sa podľa neho žiť a tým sa urýchlene 
pripravuje stať sa vyvoleným národom služobníkov Božích, ktorí budú učiť všetky 
národy novej múdrosti vo Svetle Pravdy. 
Šťastný národ! 
Prosím svojho Všemohúceho Otca, aby vylial svoju silu a svoje požehnanie na malý národ 
Jeho verných, aby rozmnožil jeho možnosti a schopnosti k veľkému poslaniu, k budovaniu 
kráľovstva Otcovho. Amen.“ Koniec citátu. 

 
Celé dianie ešte podtrhne jedna odpoveď na otázku, ktorá zostávala tiež neúplná a to 
podstatné bolo z nej vylúčené. Teraz bude iba orientačne zverejnená malá časť, ktorá bola 
neznáma. Je to odpoveď na otázku č. 48.  
 
Kapitola: Posolstvo Grálu a Židia. 
48. otázka: 
Platí Posolstvo Grálu aj pre Židov? 
 
Odpoveď: 
Začiatok odpovede je rovnaký, ako v doterajšom dostupnom vydaní Odpovedí na otázky, ale 
na konci chýba dôležitá časť: 



 
„Avšak čoskoro sa budú diať veľké veci aj medzi Židmi, tak ako v celom ľudstve!“ 

 
Za touto vetou z doterajších odpovedí nasleduje text:  

 
„V podaniach zo židovského kruhu novšej doby sa už na to viackrát poukazuje. Tu to medzi 
iným značí: 

 
Abrahám zvestuje: 
 
Počuj, Izrael! 
 
  Áno, je pravda! 
  Je pravda, že Spasiteľ prišiel 
  dolu k Zemi, nadol k nám, 
  k tebe, ku mne. 
  Ako Syn Boží, 
  ako jedno s Bohom. 
  Je pravda, že ty, Izrael, 
  si bol vyvoleným národom. 
  Bol si ním. 
  Už ním viac nie si.“.... 
 .... Počuj, Izrael! 
  Ešte raz posiela Boh vo svojej nekonečnej dobrote 
  Posla Svetla bezprostredne zo Svetla, 
  z Božského, ťa vykúpiť a všetkých čakajúcich vykúpenie 
  v pokore a v neustálom hľadaní. 
  Izrael, otvor oči! 
  Počúvaj, môj národe, Slovo, ktoré ti on prináša, 
  skúmaj ho, vtlač si ho hlboko do svojho srdca 
  a kľakni v pokore na kolená pred tvojím Bohom 
  a Pánom, a ďakuj mu s radostným srdcom. 
  A toho, ktorý ho poslal, jeho zapros, 
  aby ťa požehnal a odňal od teba jarmo, ktoré 
  si dosiaľ až sem niesol, lebo nikto to nemôže 
  okrem neho.“ 
 
Aby poslucháči rozumeli úvodnému výrazu „Abrahám zvestuje“, treba dodať, že toto 
predniesol a teda zvestoval znovu vtelený Abrahám. A toto nás posunulo k veľkému 
nedostatku kresťanstva: odmietaniu reinkarnácie!  
Chýbajúceho textu je na dve strany a je to slovo, ktoré k Židom teda prehovoril znovu 
inkarnovaný Abrahám, snažiaci sa ich priviesť k obidvom Synom Božím. Táto malá časť 
znovu dokazuje, že nespoznaním Syna Božieho, ale hlavne Jeho Slova, padá vyvolenosť 
národa!  
Toto je ten dôvod, prečo je ponúkané celé dielo kompletne, teda aj Odpovede na otázky. Takto 
čitateľ získa prehľad o dianí, ktoré sa odvíjalo počas pôsobenia Syna Človeka na Zemi. Ba 
nie iba to! Čitateľ získa Pravdu, ktorá mu umožní vyhnúť sa nástrahám, ktoré si znovu 
pripravili služobníci temna na odchyt už aj stúpencov Imanuela.  

 



V časti relácie venovanej „veriacim“ musel byť použitý obsiahlejší text, lebo ich poblúdenie 
je väčšie, ako u zdravých materialistov!  

 
O dobe, ktorú prežívame hovoria a teda vedia o nej všetky vierovyznania. Nie je potrebné ich 
citovať. Čo však ešte treba urobiť je: 
Poučiť materialistov!  
 

Nasleduje teda druhá časť relácie, určená - PRE MATERIALISTOV 
 

Slovo pre materialistov bude stručnejšie, aj keď je medzi nimi viac tých, ktorí sú schopní 
zmeny a záchrany. Ich problém je ale ten, že smery, ku ktorým inklinujú, sú tak rôznorodé, že 
by nebolo možné prehovoriť do duše všetkým. Preto bude iba stručne vysvetlená podstata ich 
poblúdenia. 
Jadro už bolo podané v úvode, a to, že u väčšiny spôsobilo ich smerovanie to, že v cirkvách je 
veľká roztrieštenosť a vo všetkých absentuje logika. Lenže Boh je vrcholom logiky a všetky 
zákony, ktoré formujú náš život sú Jeho dielom. Každý materialista vie, že zákony fyziky, 
prírodné zákony a vesmírne zákony sa nedajú obchádzať a človek sa im musí podriadiť, ak 
chce prežiť. Dokonalosť, ktorá vládne a poznáme ju cez tieto zákony nemôže byť, ba ani nie je 
výsledkom náhody. A sú to tieto zákony, ktoré pre naše nepoznanie ich pôsobenia, privodili 
tento stav, ktorý sme začali prežívať a to nech je tým najpádnejším dôkazom, ktorý má 
privodiť zmenu v postoji materialistov.  
Zasľúbenia všetkých náboženstiev sa vypĺňajú a to nech je pre nich druhým dôkazom.  
Tretím dôkazom nech je pre nich to, že všetky spoločenské usporiadania vymyslené 
a zavedené človekom sa prežili, a prejavili sa ako neživotaschopné, a preto musia byť 
nahradené tým novým, jediným schopným večného prežitia a tiež zasľúbeným v starých 
proroctvách: Tým novým je: Tisícročná ríša – Božie kráľovstvo! Názov je priliehavý, lebo 
Tisícročná ríša bude založená na princípe večných - Božích zákonov, čo doposiaľ vo všetkých 
ideológiách, zavedených človekom, pre našu nevedomosť, chýbalo.  
Posledným a to tým najpádnejším dôkazom však bude samotné Slovo, ktoré bude 
nasledovať, ako nástroj záchrany, ktorý budú schopní prijať všetci zdravo mysliaci 
materialisti. Pre nich to bude ľahšie, lebo nebudú musieť bojovať s toľkými bludmi, 
vytvorenými cirkvami a sektami, ktoré sa pre ne  stali chorou tradíciou!  

Nech prísna logika a čulosť ducha pomáha vyčistiť sluch všetkým poslucháčom!  
To Vám všetkým prajú tí, ktorí sa už k Slovu priblížili a teraz chcú nezištne 

pomáhať aj iným!  
 
 
 
 

PRE VEDCOV 
 
Je tu jedna skupina materialistov, ktorí majú k Pravde pomerne blízko. -Sú to vedci, ktorí už 
pochopili, ba sú o tom presvedčení, že nie sme vo vesmíre sami. K úplnému priblíženiu sa 
k Pravde im však chýba tá potrebná pokora, ktorá by dokázala utlmiť doposiaľ prevládajúce 
ego, ktoré lahodí iba vlastnej ctižiadostivosti. Táto ctižiadosť im potom diktuje, že sú to jedine 
oni samotní, ktorí dokážu zodpovedať zatiaľ nezodpovedané otázky ľudstva. Lenže z Pravdy 
by sa boli dozvedeli to, že všetky dôležité otázky už ľudstvo dostalo zodpovedané. Niet už na 
čo hľadať, tým ctižiadostivým odpovede! Chýba im však ešte aj niečo iné, ale to až neskôr.  
Lenže táto skupina vedcov už predsa pokročila a vzdialila sa väčšine vedeckej pospolitosti, 
lebo sa už čiastočne tohto ega dokázala zbaviť a uznať aspoň to, že nie sme vo vesmíre sami, 



ktorí disponujeme inteligenciou. Teda mimozemskú civilizáciu dokážu uznať, ale zatiaľ 
nedokážu uznať a prijať niečo ešte dokonalejšie – teda samotného Boha. 
K  pokroku  u nich  ale  došlo  až  vtedy,  keď  získala  veda  dôkazy,  že  aj  mimo  našej 
slnečnej  sústavy sú  hviezdy  –  cudzie  slnká,  ktoré  majú  planéty. Je  ich  objavených  už  
vyše stovky!  
Ich logika, opierajúca sa o vedecké fakty novej doby, ale aj historické, im teda otvorila 
čiastočne bránu k Pravde, ale zostáva pre nich ešte pokročiť v tom, aby sa dokázali zbaviť aj 
ďalších dogiem, ktoré im stále vládnu, ale pochádzajú prevažne od cirkvi. Nie sú ochotní 
prijať jestvovanie takého Boha, ako ho vykresľuje cirkev. A to je ich prednosťou! Nie teda 
nedostatkom. Dogmy im zatiaľ vládnu preto, že hneď na úvod si kladú tie najzložitejšie 
otázky, ktoré sa potom snažia zodpovedať, ale nie, že by začali postupne, s otázkami 
jednoduchými, ktoré už potvrdila a zodpovedala naša logika, ba aj skutočné prežívanie a tieto 
otázky by ich následne posunuli k tým zložitým, ktoré by sa potom stali tiež zodpovedanými. 
Pre takto tápajúcich je pripravená nasledujúca pomoc, ktorá sa ukrýva v tej najjednoduchšej 
otázke, ktorá je zároveň aj odpoveďou: 

 
Ten, kto má starších a mladších súrodencov, musí mať predsa aj rodičov! 

 
Súrodencami sú tu myslení tí mimozemšťania, ktorých uznávajú a „rodičom“ je tu mienený 
ten Prapôvod všetkého bytia – Boh!  
Lenže u tejto skupiny vedcov to obyčajne stroskotá na tej zložitej otázke:  
„Kde sa vzal ten Prapôvod všetkého – ten náš „rodič“ – Boh?“  
A to je tá zložitá otázka, ktorej musia predchádzať tie jednoduchšie tak, ako sme ich aj my 
začali klásť, a na ktoré je možné - postupne, rad - radom nachádzať aj odpovede. Takže 
vyviesť týchto, takto mysliacich z ich omylu, vyžaduje pokračovať v kladení ďalších, tých 
jednoduchých otázok a na ne zodpovedať. Budeme teda pokračovať. 
Naša inteligencia už tak pokročila, že môžeme použiť isté prirovnania, na ktorých sa potom 
posunieme do tých oblastí, ktoré zodpovedia zatiaľ nezodpovedané.  
Niet už medzi nimi – vedcami nikoho, kto by nepoznal televíziu, teda prenos informácií, 
vytváranie foriem, keď aj zatiaľ iba dvojrozmerných za pomoci žiarenia, ba niet medzi nimi 
ani nikoho, kto by tomuto výdobytku rozumu nechápal. Dokonca dnes už dokážeme takto 
prenášať aj trojrozmerné obrazy. Hovorí sa im hologramy. Pre týchto vedcov je to teda už 
samozrejmosť a je pre nich samozrejmosť aj to, že vesmír je plný žiarení, a aj takých, ktoré 
zatiaľ zostávajú pre nás neznáme. Títo vedci si už teda nepotrebujú klásť jednoduchú otázku: 
„Ako je to možné, že doma môžeme vidieť formy, ktoré sa zhmotnili iba v skrinke nášho 
televízora, ale vzduchom sa presúvali neviditeľné,  iba vo forme žiarenia?“ 
Kladú si však zložitejšiu otázku, a to: Ako vznikol život na Zemi? 
Keby použili rovnako jednoduchú odpoveď aj na túto „zložitejšiu“ otázku, zdalo by sa im to 
nevedecké. Lenže ono je to presne tak vedecké, len nimi zatiaľ odmietané. Zem si stačí iba 
predstaviť, ako dokonalejšiu štruktúru toho, čo poznáme ako televízor, alebo ako dokonalejší 
hologram!  
Život, ktorý všade okolo seba pozorujeme, je výsledkom vyššej inteligencie, ktorá formuje 
všetko to, čo sme nazvali príroda a život, tiež iba za pomoci žiarenia, toho žiarenia, ktoré 
zatiaľ pre nás zostáva nie celkom prebádané. Prejavy tohto žiarenia sú síce zo svojho 
pôvodu rovnaké, ako tie nám už známe, ale predsa odlišné v tom, že formovanie prebieha 
postupne, teda najskôr v úrovniach, ktoré sú pre naše zmysly, ba aj prístroje, zatiaľ 
nevnímateľné – nemerateľné; teda zo žiarenia, ktoré nesie v sebe potrebnú informáciu 
k formovaniu všetkého toho, čo sme nazvali vesmír, príroda a život. Je to kvalitatívne vyššia 
úroveň pohybu a tvorenia foriem, ako sme už dokázali sformovať my, v televízii 
a hologramoch.  



V celom stvorení Božom pôsobia rovnaké zákony, ako v samotnom pôvode, iba ich prejav sa 
líši podľa jednotlivých úrovní, v ktorých sa tento prejav pozoruje. Keby sme dokázali 
nahliadnuť do tých úrovní vyšších, tak by sme videli formovanie, ktoré prebieha odlišným 
spôsobom, predsa však rovnako, keby sme pochopili úplne celok. Lenže pochopiť tento celok 
vyžaduje pohľad zvonku, ten pohľad, ktorý nám chýba a stále bude, pokiaľ si nenecháme 
poradiť od Toho, kto zvonku pozerá a všetko riadi.  
Vedec, teda ten, ktorý hľadá dôkazy tohto formovania žiarením, chce vidieť neviditeľné 
a pochopiť nepochopiteľné, pritom vie, že ani rádiovú vlnu nemožno vidieť. Lenže povie: 
možno ju však zmerať. Áno, zmerať už dokázali aj tie žiarenia, ktoré nesú v sebe informáciu 
života, len nepochopili jeho funkciu a tú nepochopili iba preto, že nedokážu uznať Tvorcu 
tohto žiarenia a teda ani skutočnosť, že aj toto žiarenie nesie v sebe potrebnú informáciu pre 
dôležité formovanie. Na formovanie nás samotných, ba aj nám podobných bytostí! Je to 
potom pre nich začarovaný kruh, ktorý ich drží vlastne na výslní, lebo im umožňuje 
špekulovať v tých oblastiach, kde je už pre mnohých dávno jasno. A toto špekulovanie sa pre 
nich stáva istou nadradenosťou nad inými, ktorí už špekulovať nemusia, lebo sa sami dávno 
presvedčili, že ich inteligencia nepochádza z toho výsledku sformovaného žiarenia v tejto 
hmotnosti, ale pochádza z toho, čo oni zatiaľ nazývajú iba žiarením. Žiarením, ktoré už tiež 
dokázali zmerať a vidieť, ba nazvali to: „kirilianova fotografia.“ Je to farebné žiarenie, 
(aura) ktoré obklopuje každý živý organizmus. To je jeho najbližšia vlnová dĺžka, teda tej 
našej, ktorú vidíme a meriame bežne.  
Po tomto vysvetlení, ešte než si môžeme zodpovedať tú zložitú otázku, ktorú si kladú a to: 
„Kde sa vzal Boh?“ 
-musíme si ešte zodpovedať otázku jednoduchšiu, a nadviazať na už vysvetlené. Podstata 
človeka, teda jeho inteligencia je obsiahnutá nie v tom, čo vidíme, ale v tom, čo nevidíme – v 
duši – duchu!  
 

Ako sa dá zdokonaliť inteligencia výtvoru človeka – počítača (PC)?  
Na túto otázku už odpoveď poznáme a je pomerne jednoduchá: Vytvoriť zostavu mnohých 
počítačov (PC)! 
Nasledujúca otázka už bude o čosi zložitejšia: 

 
Ako zdokonaliť inteligenciu človeka? 

 
A teraz si predstavme, že by sa sformovali všetky, najskôr iba duše, po svojom opustení tela 
do jednej super - bytosti, ktorá by takto získala inteligenciu všetkých bytostí, ktoré doposiaľ 
žili na Zemi. Formovali by sa podľa zákona rovnorodosti, ktorý vládne v celom stvorení. 
Rovnorodosť by tu bola v túžbe po dokonalosti - inteligencii! Lenže tej pravej inteligencii! 
Iste netreba nikomu vysvetľovať, akou inteligenciou, by takto sformovaná bytosť disponovala. 
Keby sme dosiahli rovnorodosť – teda jednotu v tejto túžbe, tak by sa to stalo už aj v  tomto 
prípade realitou. A to sme ešte iba v úrovni, ktorá je tej našej, terajšej, najbližšie. A aj 
niektorí vedci, už takúto formu vedomia dokonca uznávajú, a veria, že je v nej zaznamenané 
všetko prežitie ľudstva.  
Lenže tu sa dostávame k ďalšiemu zásadnému nedostatku vedy: Neznalosti večných – Božích 
zákonov! A sú to práve tieto zákony, ktoré podávajú vysvetlenie toho, čo pochádza zvonku, 
teda tých súvislostí, ktoré zostávajú v platnosti aj tam, kde my nedovidíme. Teraz by sme 
použili jedno prirovnanie pre dokonalejšie objasnenie: 
Skúsme si predstaviť vysoko inteligentnú, ale miniatúrnu bytosť, alebo náš umelý výtvor, ktorý 
by žil iba vo vnútri nášho organizmu. Dokonale by nás teda mal zmapovaných zvnútra 
a poznal by všetky detaily a aj vnútorné súvislosti. Nemohol by však získať úplne dokonalý 
obraz a tie absolútne súvislosti, lebo by mu chýbal ten rozhodujúci pohľad na nás zvonku – na 



celok - na tie naše dôležité vonkajšie prejavy, ktoré súvisia s tými vnútornými – ktoré sú iba 
podnetmi.  
A presne takto je to s našou inteligenciou v súvislosti s celkom, teda celým stvorením 
Božím!  
Keby sme si teda chceli zodpovedať tú otázku zložitú, teda: „Kde sa vzal Boh?“ túto otázku, 
ktorú si kladú hneď na začiatku mnohí vedci, ba aj niektorí obyčajní ľudia, tak v tom prípade 
by sme sa museli posunúť ešte o hodne vyššie, teda do tých úrovní, kde je to pre náš nízky 
pôvod nemožné a vtedy by sme dokázali pochopiť formovanie a vznik bytostí, ktoré sú 
inteligentne vyššie ako my, ale to by sme boli ešte stále veľmi vzdialení od úrovne, kde sa 
sformoval ten Prapôvod, ktorého formovanie chceme poznať. Vtedy by sme už vlastnili tú 
pokoru, ktorá nám teraz chýba, a ktorá nám bráni v tých správnych otázkach a aj 
odpovediach.  
Nakoľko to nedokážeme, prišla pre nás pomoc zvonku, teda vysvetlenie platnosti večných – 
Božích zákonov, ktoré siahajú až do tých najvyšších úrovní. A táto pomoc bude teraz 
k dispozícii aj pre tých, ktorí ju doposiaľ odmietali, teda aj pre vedcov – ako sa sami pyšne 
nazývajú.  

A toto bude snahou rádia „ZÁCHRANA“!  
 


