


 

               Venujem B**** P*****
          
          Žene, ktorá ma doteraz pokladá za grázla,
        hlupáka, úbožiaka a rasistu. Pretože nepozná
       moju dušu, srdce pseudonymy ani diela
          a nevie ako som sa zmenil.

         Nepriateľke, ktorú ja už za nepriateľku dávno
                                 nepovažujem...
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Predslov autora

Mnoho ľudí nepochopí aké poznanie či kľúč ukrýva táto kniha. Pretože budú veriť svojej pýche, 
klamstvu. Tí však, ktorí pochopia slová tohto rukopisu dostanú do rúk kľúč nových začiatkov.

I.

Kedysi v dávnej mladosti som bol iný ako dnes. Nepomáhal som ľuďom. Myslel som, že im 
pomáham. No v skutočnosti som len ubližoval a využíval. Bol som zlý. Radikálny.
Nenávidel som rómov, len preto, že som chcel zapadnúť medzi ľudí, ktorých som kvôli ich temnej 
stránke považoval za viac než ostatných. V mojich šestnástich rokoch zaujatý okolitým zlým 
svetom a počítačovou hrou assassins som sa snažil vytvoriť tajný spolok, sektu z mladých 
zámožných neonacistov z niektorých častí západného a stredného slovenska. Ľudí ktorí mali tajne 
robiť špinavé obchody a radikálne bojovať proti rómskej komunite. Až v mojich sedemnástich  a 
osemnástich rokoch som pochopil, že sa ľudia nemajú posudzovať podľa farby pleti ale podľa 
skutkov, podľa toho aké majú srdce. Bol to čas keď som v sebe našiel novú cestu. Cestu k Bohu.
Teda takmer. To čo je v tejto knihe som začal písať až od mojich osemnástich rokov kedy som chcel 
vytvoriť inú organizáciu. Tajný spolok tvoriaci spravodlivosť a pravdu. Bojujúci za práva ľudí a 
ochranu životného prostredia. Kniha mala byť vlastne učiteľom len pre spomínanú skupinu členov. 
Neskôr som však pochopil, že to bola len ďalšia zo skúšok ktorú mi dal Boh.
Pretože činiť spravodlivosť nie je na nás obyčajných ľudí ale na ňom. Spravodlivosť sa nesmie brať 
do vlastných rúk. Pár ľudí z mojich známych, ktorých som presviedčal aby sa do spolku pridali si 
dnes môžu myslieť, že organizácia v malom tajne existuje. Pravda je však taká, že spolok nie je a 
ani nebude. Pretože keď pochopíte čo je skutočné dobro a zlo a priznáte si vlastné chyby. Môžete sa 
stať s dobrými nápadmi omnoho dokonalejším i väčším príkladom pre ostatných aj sám a to nie len 
v literatúre.

II.

Viacerí ľudia na svete nevedia kto je J Kristus. Pravda upadá. Istý veľký indický mysliteľ 
Nágárdžuna nie raz vysvetlil veľký filozofický problém: ak by Boh či hmota naozaj existovali ako 
reálne absolutné bytie potom by nemohol prebiehať žiadny vznik a zánik, žiadny pohyb a vývoj.
A teraz prejdeme k pravde. Prečo Boh stvoril prirodzený svet? Pravdou je že moc, (Boh) ktorá 
stvorila prirodzený svet jestvuje už nekonečno rokov. A nekonečno rokov tu bude ešte aj po jeho 
konci. Stvorila ho preto, (prirodzenú moc) že ho musí posúdiť a ak neuspeje i odsúdiť.
My ľudia z vody, mäsa a kostí sme len prirodzená moc. Tá nadprirodzená (Boh) dá pri svojom 
druhom príchode (na svet živých) šancu prirodzenej moci aby mohla existovať večne. Nato by sa 
však ale musela zmeniť. Lenže podľa toho čo viem z Nostradámovho proroctva  je viac ako možné, 
že v jeho poslednej skúške neuspejeme.
A svet by mal v roku 3797 nášho letopočtu zaniknúť.
Novodobé myšlienky mládeže častejšie a častejšie ohrozujú cirkev.
Mnoho mladých ľudí si dokonca myslí, že anjeli by mohli byť mimozemšťania
z hmotného tela, či ich výtvor aby si nás mohli podmaniť. Presne táto myšlienka ovládala na 50%
i mňa. Po siedmich rokoch študovania rôznych proroctiev a informácií som však dospel k inému 
záveru. Archanjeli ani anjeli nie sú mimozemšťania z hmotného tela. Podľa určitých proroctiev a 
informácií môžem potvrdiť, že najmodernejšia technológia mimozemšťanov ani zďaleka 
nedosahuje na nadprirodzenú moc anjelov. Mimozemšťania sa mocou silových polí a energie
dokážu napr. teleportovať či levitovať. Byť neustále zdraví. Žiť veľmi dlho. Tvoriť pomocou nich
rôzne veci. Dožívajú sa však len 400 až 500 rokov. Nemajú v rukách nesmrteľnosť ako anjeli.



Niektorí teológovia konštatujú, že Ježiš sa po druhýkrát už nenarodí, príde na zem znova ale len
v podobe ducha. Pravda je však iná Ježiš sa má narodiť na 48 stupni zemepisnej šírky a to niekedy
okolo roku 2000. Ako mladík sa má objaviť aj v Izraeli a však len po smrti Ariela Šarona, ktorý
umrel v roku 2014. Možno sa to bude zdať veľmi zvláštne alebo ba aj smiešne ale pátraním v 
proroctvách som zistil omnoho nereálnejšie informácie. Okrem nášho sveta, ktorý si stvoril pred 20 
miliardami rokov si má vytvoriť pri svojom druhom príchode ďalší hmotný svet. Svet v ktorom 
bude súdiť živých i mŕtvych. Svet v ktorom vraj majú byť miesto planét lietajúce ostrovy.
Hmotný svet, ktorý proroci nazývajú Nebo. (Proroctvo Sibyline 18o/: Tu zošle k nemu Boh
dvoch mužov (Eliasa a Enocha), ktorí pred tým živí do Neba putovali a oni ho pokarhajú a pred 
všetkými vyhlásia ho za klamára a povedia mu nie si ty mesiáš a nie si Boh.)
(Proroctvo sv. Apoštola Jána: Nové nebo a nová zem č. 5: A ten čo sedel na tróne povedal hľa 
všetko robím nové.) V tomto prípade je dôležité pochopiť veľmi podstatnú vec. Michal i jeho anjeli 
budú súdiť každého jedného človeka. Duša, ktorá neprejde ich skúškami životom bude umiestnená 
do veľkého ohnivého jazera. Duše umiestnené tam budú nadobro zničené. To znamená pokiaľ by ste 
boli medzi nimi aj vy viac krát sa už nenarodíte. Táto kniha vám pomôže víťaziť v Božích skúškach
tak že sa z vás môže stať čistá duša, dokonalý človek, diamant.



                                      Časť tretia Ako tvoriť veľké dobro
                           (Upozornenie! Táto časť je napísaná
                              zatiaľ len na 40%  a môže obsahovať
                                                  chyby)

Čo je zlo. Zlo je napr. prirodzená moc, ktorá ak jej to dovolíme vyhráva nad tou nadprirodzenou
(dobrom, Bohom). Zlo je tvorené naším telom. Príklad: Zlo je keď porovnávate ľudí (napr. muž
ženy) podľa krásy a nie podľa skutkov. Aj v tom hrá úlohu vaše telo. Podobné je to aj s pýchou
či hnevom, ktoré vytvára práve vaše telo. V tretej časti (ako tvoriť veľké dobro) sa vás budem 
snažiť naučiť postaviť sa tomuto zlu, tak aby ste ho do seba prijímali čo najmenej.

V prvom rade je potrebné pochopiť, že Boh je všade. Všetko vidí, všetko počuje, všetko cíti
a dovolí nám páchať mnohé zlé veci. Dovolí ich hlavne preto aby zistil či uspejeme alebo nie.
Hovorí sa že zlý človek neľutuje svoje hriechy. Aj týmto spôsobom vie Boh rozoznať kto má
skutočne srdce. Svoje hriechy musíte preto večer pri modlitbe ľutovať, neopakovať ich a prosiť
pána Ježiša, archanjelov ale i anjelov o odpustenie. Ešte predtým než sa začnete modliť vráťte
sa v čase  a pevne spomínajte aké zlo vás od rána v ten deň ovládalo. Spomeňte si kedy a koľko
krát ste klamali a proste o odpustenie. Spomeňte si na koho a prečo ste sa hnevali. Bol to 
spravodlivý hnev alebo bol len z pýchy a zo závisti či ešte horšie z klamstva? Pokúste sa
neopakovať hnev aj keď bol vo vašom tele vytvorený spravodlivo. Spomínajte, preštudujte
každý jeden deň i hodinu a v noci proste o odpustenie. Tak isto postupujte pri smilstve, pýche,
závisti, lenivosti ale i obžerstve. Je veľmi dôležité aby ste tieto hriechy večer oľutovali.
Tiež sa môžete pomodliť aby vás pred nimi budúci deň chránili Boh i anjeli. Najhoršie
z týchto hriechov je samozrejme klamstvo. Zlo, ktoré sa prepája s rôznymi inými hriechmi.
Priemerný človek použije za deň klamstvo toľko krát, že o tom ani nevie. Keď si však začne
opakovať a sledovať koľko krát denne klamal, sám tomu nebude veriť. Bude to veľmi ťažké,
ale kontrolou nad sebou klamstvo dokážete potlačiť. Musíte udržovať pravdu a to tak pevne
ako sa len bude dať. Asi si to ani neuvedomujeme, ale napríklad taký hnev dokáže vytvoriť
mnoho zla a so strachom patrí medzi dve najhoršie emócie. Tie sa dajú zastaviť napríklad aj
priemernou pracovitosťou, dostatkom spánku, rôznymi pár minútovými cvikmi či počúvaním
novej hudby ktorá sa vám páči. O podobných témach si ideme povedať práve teraz.

                          
                           Čistá myseľ verzus nezastaviteľná myšlienka

Každý z nás máme behom niekoľkých sekúnd nezastaviteľné myšlienky. Tieto myšlienky majú
mnoho podôb, napr. (neslušné a trápne), (hnevlivé a mstivé) či rôzne iné. Zlé nezastaviteľné
myšlienky - teda zlá vec, ktorá vás napadne i ňou vytvárate zlo aj keď sa o nich možno nikto
nedozvie. A vtedy je len na vás či ich vaša pravda príjme alebo sa na myšlienku budete snažiť
nemyslieť. Ja však radím aby ste sa učili zastaviť zlú myšlienku tak, že na ňu hneď prestanete
myslieť. Začnete myslieť na niečo úplne iné. A pri tom si ticho v mysli poviete (pre Ježiša)
odvolávam a ospravedlňujem sa.

                                           Pravda verzus klamstvo

Myšlienka, ktorú musíte vedieť z pamäti vždy keď budete stáť pred klamstvom (nie je v tom 
klamstvo - je v tom pravda). Zlý človek je ten, ktorý opustí pravdu aj pre pár centov. Napríklad



keď vás tulák klame, že chce peniaze na teplú polievku pri tom si však kúpi alkohol (no aj pri tomto 
treba brať do úvahy vetu všetci ľudia nie sú rovnakí). Mali by ste tvrdiť pravdu nie však
vtedy keď to človeku ublíži a je to zbytočné. Ale hlavne vtedy keď je to potrebné a správne:
(To ja som mame zobrala z kabelky peniaze.) Nebojte sa hovoriť pravdu ak ju treba povedať,
nemajte pred ňou strach.

                                             Odvaha verzus strach

Pravidlo, ktoré si musíte opakovať vždy keď budete stáť pred strachom (Nie je v tom strach je
v tom odvaha). Hovorí sa že strach je v živote dôležitý - sám Alexander Veľký to mnoho krát
tvrdil. A aj to že je výsadou rozumných ľudí. Pretože len hlupák sa nebojí. Pravda je však taká,
že každý z nás sa bojí. A keďže strach patrí medzi dve najhoršie emócie, bude omnoho lepšie
ak sa ho naučíte čo najrýchlejšie ovládať a nepoddávať sa mu.

Potia sa vám dlane, búši srdce, bolí vás žalúdok a nie len to. Pri veľkom strachu konáte úplne ináč 
ako pri odvahe a kľude. Nie je ťažké tieto faktory prehliadnuť. Ale ťažké sa im je postaviť.
Nie je radený medzi hriechy, no odvaha a kľud by mali byť vašimi cnosťami.
Nenechajte si rozkazovať od strachu, ktorý do vás vniká rôznymi spôsobmi – napr. vtedy
keď nemôžete ovplyvňovať veci, ktoré sa vás priamo týkajú. Človek, a je to hlavne u detí -
má najväčší strach z toho, že nemôže presadiť svoj názor nad múdrejšou a vplyvnejšou
osobou. Rozhodovanie ktoré sa neodvíja od vlastnej vôle, tvorí strach.
Alebo napr. vtedy, keď si prekážky v sebe tvoríme sami. Keď si namýšľame rôzne zlé veci,
ktoré nemusia byť pravdou. Keď si myslíme že nás za chrbtom ohovárajú či klamú.
Musíme si vždy odpovedať pravdou, že to tak na 50% je a na 50% nie je a na 100 to byť
vôbec nemusí. Všimnite si keď vás bude ovládať, precíťte ten pocit a len čo do vás začne vnikať
strach, pokúste sa vrátiť v spomienkach tam – kde ste boli v živote najsilnejší.
Kde ste niečo veľké dokázali. Kde ste najviac trpeli (spomienky však budete musieť časom meniť
aby si vás strach nenašiel znova). Vysmejte sa tej hnusnej emócii vetou (nie je v tom strach je v tom 
odvaha) a tá je silnejšia.

                                       Pokoj verzus hnev

                             Pravidlo, ktoré musíte ovládať z pamäti vždy keď budete
                       stáť pred hnevom – (Nie je v tom hnev. Je v tom kľud.)

Strach vraj patrí do takej vysokej úrovne utrpenia ako hnev. No dokáže spôsobiť aj toľko zla?
Pravdou je, že nie. My ľudia, tvory inteligentné však hnev môžeme dokázať minimalizovať omnoho 
viac ako strach, hanbu či smilstvo. Ľudský hnev vie napáchať mnoho škody – hlavne ak ovláda 
myseľ človeka, ktorý je závislý na rôznych drogách. Niektorí bojovníci, napr. samuraji učili
pri boji  - aby bojovník vyhral potrebuje v sebe povzbudiť hnev. To je podľa mňa však úplná 
hlúposť. Ja  radím – nikdy sa nehádajte nahnevaní ale hlavne nič nepodnikajte nahnevaní. Keď 
cítite ako do vášho tela vniká hnev – musíte si v sebe pred tým než podniknete krok vpred, položiť 
otázku: Učinil by som to aj keby som nebol nahnevaný? A spomenúť si na vetu - (nie je v tom hnev 
- je v tom kľud)  opakovať ju v duchu vždy vtedy keď vám bude zastierať zmysly a snažiť sa čo 
najrýchlejšie upokojiť.



                              Časť druhá (ako jednoducho konať dobro)
                      (Upozornenie! Druhá časť je napísaná
                       iba na 20% a môže mať aj malé chyby)

           
Mnohé druhy prepravy. Novostavby v mestách a dedinách či spaľovanie lesov ropy a uhlia.
Všetky tieto aspekty vedú k tomu, že je počasie nebezpečnejšie. V druhej časti sa dozviete:
Ako si jednoducho zadovážiť správnu kozmetiku i čistiace prostriedky či ako ekologicky
hospodáriť.

           Čo je certifikovaná prírodná kozmetika a prírodné čistiace prostriedky?

Mnoho zvierat je kvôli značkovým sprchovým gélom či deodorantom týraných alebo umučených
na smrť. Preto vám v tomto texte odporučím veľmi kvalitnú kozmetiku, ktorá nie je testovaná
na zvieratách. Vo väčších mestách bývajú rôzne obchody. Vy však navštívte drogériu a opýtajte sa
na kozmetiku, ktorá nie je testovaná na zvieratách a je 100% prírodná. Pod ňou by ste mali nájsť
úplne všetko. Šampóny pre ženy i mužov rovnako ako sprchové gély, deodoranty, balzamy či
dokonca aj zubné pasty. Na internete zasa môžete nájsť aj to ako si vyrobiť prírodnú zubnú pastu
 či mydlo sami.
                                             
                                                    Umývanie riadu

Miesto čistiacich kuchynských špongií, ktoré sa skladajú z umelých vlákien, máte možnosť
kúpiť si tekvicové špongie (Lufa veľká). Najviac sa vám ich však oplatí kúpiť cez internet
pretože v niektorých drogériách stoja 5 až 10 krát viac. Pokiaľ ide o čistiace prostriedky
ako sú saponáty na riad mali by ste si zaobstarať saponát, ktorý nedráždi pokožku a nedostáva
sa do spodných vôd. V obchodoch nájdete rôzne 100% prírodné saponáty, ktoré sa dajú
kúpiť za lacnejšiu ale i drahšiu cenu.

                                        Ekologické hospodárenie s vodou

V súčasnej dobe nemá na našej planéte prístup k pitnej vode viac než 1 miliarda ľudí.
Pre jej nedostupnosť zomrie každý deň okolo 4000 ľudí. Ako týmto ľuďom môžeme
pomôcť? Na internete sa šíri mnoho spôsobov ako v domácnosti šetriť vodu.
Ako však na to čo najlepšie?

1. Opravte kvapkajúce kohútiky: Ak si máte vybrať medzi batériami vyberte si radšej
       pákové, ktoré nekvapkajú. Pri umývaní zubov by ste mali používať pohár aj zo šetrnej
       pákovej batérie totiž miniete na jedno umytie zubov až 10 litrov vody.
     

2. Obmedzte kúpanie: Hovorí sa, že kvôli zdraviu by sme sa mali sprchovať aspoň raz
                  denne. Pri kúpaní miniete naplnením vane viac vody. Kým pri sprchovaní miniete
                  omnoho menej.

             Zhrnutie: ako som hovoril na začiatku – na internete nájdete mnoho rád ako šetriť
             vodu. Pri umývaní riadu neumývajte riad pod tečúcou vodou. Pri polievaní záhrady
             nepolievajte vodou z kohútika. Zožeňte si veľké nádoby, ktoré umiestnite pod odkvap.
             Dažďová voda je dobrá pre kvalitný rast rastlín a nič vás nebude stáť.
             Pokiaľ sa jedná o umývanie riadu a pranie nové práčky i umývačky vám ušetria vodu tiež.



                          Časť prvá (ako sa uzdraviť z neliečiteľných
                          a liečiteľných chorôb) Upozornenie!
                             Časť je napísaná len na 10%

Aktuálne študujem rôzne techniky uzdravovania samého seba, na dotyk, či na diaľku.
V tejto časti e knihy by som chcel zhrnúť práve tie najrýchlejšie a najlepšie. Na to však
ešte nie som dostatočne pripravený pretože ich nemám dobre odskúšané. Ak ste sa však
náhodou dostali k tejto ukážke. K tejto e knihe a ide vám či vaším blízkym o život
určite skúste na internete vyhľadať liečiteľov, ktorí liečia na diaľku. Nemusíte sa s ním
 dokonca  ani stretnúť a môže vám i tak pomôcť. Takýchto liečiteľov je mnoho
no mali by ste si kvôli dôvere k nemu o ňom prečítať viac na jeho stránke.

                                  

          


