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NOVÝ ROK 2015
Stojíme na prahu nového roka, ktorý posunul ten starý, práve prežitý rok 2014, do
minulosti. Utíchli ohňostroje, ktoré sa posúvali naprieč planétou tak, ako postupoval čas
odbíjajúci polnoc. Opäť ľudia jasali, tešili sa z Nového roka. Sledovala som túto radosť,
ktorá bola znásobená počtom vypitých pohárov šampanského a bolo mi nesmierne
smutno. Čím viac sa ľudia tešili, tým som bola smutnejšia. Uvažovala som, prečo je toľko
radosti vždy, keď sa zíde starý rok s novým. Možno niekde hlboko v nás, v našom duchu je
zakorenený strach z konca, strach zo smrti, ktorý náš rozum nechce prijať, ale snaží sa
nás prekabátiť. Chce nás presvedčiť, že život je v úplnom poriadku taký, aký je teraz, v
tejto chvíli, že pokračuje ďalej a aj s príchodom nového roka bude pokračovať vo
vychodených koľajach. Rozum nás presviedča, že žiadny koniec nám nehrozí, že iba tento
život v hmotnom svete je dôležitý. A ľudia tomu veria.
Aký však bol rok 2014? V každej oblasti života mal svoje naj... , či to bolo v politike,
kultúre, počasí, vede, zdravotníctve, v medziľudských vzťahoch, či vo výskume vesmíru.
Rok ubiehal rýchlosťou pre nás nepochopiteľnou, akoby deň už ani nemal 24 hodín. Nič
netušiaca väčšina blúdila v temnote, sem-tam si však ukradla chvíľky blaha pri vytúžených
dovolenkách alebo „zaslúžených dňoch voľna“. Hlavne sa zabávať a nemyslieť na
dôležitosť doby, aby nebolo počuť slabučký hlások ducha, ktorý volá o pomoc.
Bez toho, aby sme mohli nejako ovplyvniť beh udalostí sme došli do roku 2015. Býva
zvykom, že na začiatku roka sa objavujú rôzne proroctvá a predpovede o tom, aký bude
nastupujúci rok. Hlavné mediálne prúdy uverejňujú len také správy, ktoré nechávajú ľudí
v pokoji, utajujú sa skutočnosti, ktoré by vzbudili u nich paniku. Nie je mojim zámerom
robiť akékoľvek predpovede, len chcem poukázať na dôležitosť roka, ktorého prvé dni
práve prežívame. Keď spočítame čísla v roku 2015, dostaneme číslo 8. Výklad čísla 8 je
v numerológii zhruba takýto: „toto číslo je číslom karmy a vyrovnania. Je to obdobie,
kedy začína čas zúčtovania.“ Teda začíname prežívať rok, kedy sa „musí“ všetko dostať
do rovnováhy. Či sa nám to bude páčiť alebo nie, zákony nás prinútia riešiť naše životy.
Je jedno, o ktorých oblastiach života hovoríme. Či už v osobných, národných alebo
celosvetových, vo všetkých oblastiach musí naďalej prebiehať rozuzlenie karmy. Každý z
nás bude zákonom prinútený, vo väčšine prípadov v utrpení, vyriešiť svoj život jedine
podľa vôle Božej. Ak sa k tomu postavíme s odmietaním a nepripustíme si, že existuje aj
iný život, t. j. duchovný, ktorý je jediným pravým životom, ak odmietneme prijať, že tento
hmotný svet je len nepatrnou časťou našich minulých existencií, vystavíme sa
nebezpečenstvu, že už nebudeme mať možnosť to niekedy zistiť. Ak sa nestotožníme s tým,
že za všetko, čo sa nám v živote stalo nesieme osobnú zodpovednosť a nezbavíme sa
svojich chýb a zlých vlastností, vystavujeme sa opäť nebezpečenstvu, že budeme v čase
zúčtovania stáť na strane zatratených. Aby som iba neteoretizovala, uvediem
v nasledujúcom texte príklad z môjho osobného prežívania na sklonku starého roka.
Mám neter, ktorá bude mať 30 rokov. Vyrastala v rodine, v ktorej obidvaja rodičia mali
zamestnanie, v ktorom pracovali celý život v trojzmennej prevádzke. Mali tri deti, táto

konkrétna dcéra sa narodila posledná, po prekonaní manželskej krízy. Prvé dve deti,
chlapec a dievča, vyrastali samé. Učila ich ulica, pretože rodičia nemali na výchovu čas.
Netrávili s deťmi voľné chvíle, neučili sa s nimi a hlavne nenaučili ich rozumieť životu.
Starali sa hlavne o seba. Nemali jednotný názor na ich výchovu, ak matka niečo zakázala,
otec to automaticky povolil. Neskoršie sa manželia rozviedli. Dnes je z chlapca alkoholik,
aj napriek tomu, že má citlivú dušu a dievča ešte nikdy nepracovalo, len sa potuluje a
necháva sa matkou vydržiavať. Tiež často pije. Chlapec by chcel zmeniť svoj život, len
nemá dostatočnú silu pochopiť práve svoju zodpovednosť za toto všetko. Prežíva veľké
utrpenie, má psychické problémy a rieši ich cez lekárov. Dievča ani netuší, prečo vlastne
je tu na tomto svete. Je spokojné s tým, čo má. Najmladšia dcéra bola rodičmi ľúbená,
hlavne matka jej dávala lásku, ktorá mala patriť všetkým trom deťom. V sedemnástich
rokoch však otehotnela. So súhlasom rodičov si dala spraviť interrupciu. Rodičia to
ospravedlňovali tým, že je ešte veľmi mladá a nemôže si „pokaziť život“. Netušili však, že
práve týmto aktom, si dcéra život navždy pokazila. Keď mala 18, otehotnela opäť, no to už
sa chcela vydávať. Niekoľko dní pred svadbou potratila. Aký žiaľ prežívala ona a jej
matka, bolo pre mňa nepochopiteľné. Žialila za nenarodeným dieťaťom a ani si
neuvedomila skutočnosť, že vlastne právo mať dieťa stratila, keď zavrhla a zabila to prvé.
Svadba sa nekonala, mladí sa rozišli a od tej doby si dievča žije slobodný, nezáväzný
život. Ako jediná z troch detí má stálu prácu, no vo voľných chvíľach si užíva, chodí po
baroch, po dovolenkách, máva nezáväzné vzťahy. Túži po dieťati, no nemôže ho mať.
Tohtoročný Silvester jej však priniesol zmenu. Keď sa chystala na bujarú oslavu konca
roka, začala mať nepochopiteľnú, pichavú bolesť v oblasti pľúc. Nemohla dýchať, tak ju
previezli do nemocnice, v ktorej aj privítala nový rok v ukrutných bolestiach. Bude musieť
podstúpiť vyšetrenia na zistenie diagnózy. No diagnóza je jasná. Problémy s pľúcami
majú z duchovného hľadiska svoj pôvod v strachu zo smrti. Je to prvotný strach v človeku,
od ktorého sa odvíjajú všetky ľudské strachy a fóbie. Tento strach potom nedovolí duchu
prejaviť sa vnútorným hlasom, ktorý nenašiel ozvenu v mozgu. Keďže je dievča aj tuhou
fajčiarkou, táto závislosť sa prejavuje aj zmenou vyžarovania aury, poškodením tela a
zašpinením duše. Pre informáciu uvediem úryvok z Knihy súdu I. diel od Roselis Von Sass
o
škodlivosti
fajčenia:
„Pri fajčení sa menia najprv jemné ružové odtiene venca žiarenia. Sivé, kiahňam podobné
bodky, ktoré často majú formu chrobákov, jašteríc a rakov, úplne zničia jas ružovej farby.
Či už človek fajčí „neškodné“ cigarety, hašiš alebo niečo podobné, je úplne jedno, pretože
ničivé symptómy sú pri akomkoľvek fajčení tie isté. Fajčením preniká do organizmu jed a
čiastočky špiny, ktoré sa ukladajú v pľúcach, prieduškách, v žalúdku a v pečeni, až časom
vytvoria vrstvu, v ktorej sa vyvíjajú všetky chorobné ohniská. Čo sa týka ružového
farebného odtieňa, na ktorý tak rozkladne pôsobia príznaky fajčiarov, treba povedať, že
jeho zničenie a znečistenie sa vyrovná nepriateľskému aktu voči Božej Láske, pretože vo
Stvorení všetko, čo má ružovú farbu, nesie v sebe záblesk Božej Lásky! Láska je život!
Láska je „dych“ Boha vo svete! Kto dobrovoľne vdychuje dym a špinu, previňuje sa voči
Božej Láske, ktorá mu poskytla život a dych. Každý fajčiar znečisťuje vzduch a pôsobí
rušivo na jeho zloženie. Je nepriateľom seba samého a svojich najbližších! Sivé, kiahňam
podobné útvary namiesto ružových tónov, sivé fľaky namiesto ružového jasu lásky.“
S nástupom roka 2015 – teda v roku nastolenia rovnováhy, dostalo dievča možnosť cez
utrpenie a chorobu zastaviť sa a zhodnotiť kvalitu svojho života podľa vôle Božej, čo je
totožné s pojmom dodržiavanie večných, prírodných, vesmírnych alebo aj Božích
zákonov. Či ju využije alebo odignoruje, je len na jej voľbe. Ak nezmení svoj život, bude

telesne postihovaná utrpením až do času, keď už bude pre ňu neskoro, lebo čas uplynie a
ona bude musieť zožať v plnej sile to, čo zasiala. Aký diel viny nesie v tomto príbehu
matka a otec dievčaťa, je rovnako jasné.
Pozorujem životy členov mojej rodiny a vidím nastupujúce rozuzľovanie karmy. No žiaden
z nich si neuvedomuje, že všetko čo sa mu deje, je dôsledok jeho zlých rozhodnutí jak v
súčasnom, tak aj v minulom živote.
Všetci, čo čítate tieto riadky a došli ste až do konca, Vám prajem, aby ste nezahodili tú
milosť, aj keď v utrpení, a nehľadali chyby v niekom inom, ale len a len v sebe. Rádio
Záchrana, ktorého som súčasťou, Vám úprimne praje, aby ste s pokorou hľadeli do
budúcich dní, nech príde čokoľvek, vedzte, že je to dôsledok vašich rozhodnutí, či už to
bolo v súlade alebo proti vôli nášho Stvoriteľa. Prosím, prijmite všetko, čo vám život v
novom roku prinesie, ako milosť od nášho Pána a Boha – nášho Stvoriteľa, ktorý príjme
svoje deti a obdaruje ich láskou, no láskou prísnou a spravodlivou, ktorý pomáha, ale len
vtedy, ak v pokore a oddanosti prosíte o vyriešenie svojich problémov, no nie tak, ako si to
vy sami predstavujete, ale len tak, ako to chce náš Pán a Boh, ktorému túžime byť oddaní
a slúžiť mu v oddanej láske, lebo on je náš Otec, ktorý nás príjme len vtedy, keď sa pred
ním skloníme a prosíme. Ináč to nie je možné! My, ako ľudskí duchovia, máme prosiť iba
o to, aby sme smeli vzdávať vďaku nášmu Stvoriteľovi iba pod stupňami jeho trónu. To je
to najvyššie, čo môžeme vo svojom vývoji dosiahnuť.

