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VYSVETLENIE NÁŠHO KONANIA

Drahí známi, kolegovia, spoluobčania, obyvatelia tejto zeme!
Neviem, či k Vám mám volať, alebo rozprávať len potichu, pretože týka sa to všetkých, lenže
počúvať to chcú len nemnohí. Nech teda počujú tí, ktorí o to majú záujem.
Dnes je už skutočne zrelá doba a mnohí ľudia sú nespokojní s fungovaním systému, povedzme
pokojne pasce, do ktorej sme sa dali chytiť. Sú ľudia, ktorí skutočne musia v tejto dobe trpieť
a nie je ich málo. Vlastne trpí skoro každý, ale nie každý je ochotní to priznať. Nespokojnosť,
uponáhľanosť, nedostatok a klamstvo nás všetkých oberajú o skutočné hodnoty v živote a tie sa
snažíme nahrádzať tým nepodstatným. Hodnoty vymieňame za nič. Mnohí to cítia a preto chcú
zmenu!
Niektorí by dokonca boli radi, ak by sa vrátili „dobré časy komunistov“. Lenže my, ktorí sme
zažili aj ten predošlý spoločenský systém - socializmus, sa teraz iba usmievame, keď počúvame
sťažnosti, ba dokonca hlasy, že mnohí volajú po jeho návrate. Práve odtiaľ zaznieva najviac
podobných hlasov, kde ten spoločenský poriadok nezažili, ba my, ktorí túto skúsenosť máme,
preberáme tupohlavo a poslušne názory tých, ktorým táto skúsenosť chýba. Neobracajme sa teda
znovu o radu von, ku svojim susedom, ktorým táto skúsenosť chýba, ale hľadajme radu a
poučenie u tých, ktorí to prežili. V minulom príspevku ste boli poučení, aký spoločenský poriadok
je jedine životaschopný a čaká na ľudstvo. Neverte teda na sľuby politikov, ba ani cirkví, ktorí vás
kŕmia iba ilúziami, ktoré prinášajú prospech im samotným, lebo vás usadia na tú istú loď, ktorá
pláva do záhuby.
Lenže ak títo –po zmene volajúci natrafia na niekoho, kto by im rád ukázal cestu k zmene a dal
vysvetlenie toho, prečo sa to celé deje, kde je príčina, tak sa buď odvrátia s vedomím, že oni sa
nepotrebujú nechať poučovať, alebo sa zľaknú - „Ďalší sektár! Pozor naňho, radšej rýchlo preč!“
Stačí, že tento názor je iný ako sú tie všeobecne uznané a zahŕňa nejakým spôsobom aj duchovné
termíny. A to bez toho, aby sa snáď aspoň zamysleli nad tým, čo im bolo povedané. Vidíte ten
obraz? Oni sa na jednej strane sťažujú a skutočne sú nespokojní so smerovaním spoločnosti, ale
na druhej strane nechcú počuť vôbec nič čo by sa líšilo od názorov tejto spoločnosti.
My nie sme jediní ktorí k Vám voláme: Pozor ľudia, prichádza koniec tejto doby! Lenže mnohí to
počuť nechcú, lebo by to vyžadovalo ich zmenu. A ako hovorí jeden pomerne slávny výrok: „Je
ľahšie zmeniť svet, ako seba samého.“ Pre dnešného človeka je to skutočne tak. Lenže nič mu
nepomôže zmeniť svet a tak ostáva len jedna možnosť.

Predstavte si raz: Niekde hore vysoko je určitá forma inteligencie, ktorá je živá a nezávislá od
ničoho. Tá má svoje vyžarovanie. Lenže to je veľmi silné a teda ďaleké.
Z tohto vyžarovania zdroja sa sformujú určité bytosti, ktoré v tomto vyžarovaní alebo svetle žijú.
Žijú zo žiarenia svetla, teda nie sú už nezávislé, ale závisia na prúde svetla – žiarenia. Lenže
vyžarovanie tejto inteligencie siaha po určité hranice a odtiaľ sa musí opäť vracať k svojmu
pôvodu. Vznikne tak kolobeh. Pohyb, ktorý je vytvorený zdrojom a ktorý oživuje ostatných
závislých na tomto pohybe, podobne ako prúdenie vody vo vodnej elektrárni poháňa (oživuje)
turbínu, ktorá by sa bez prúdu netočila (nežila). To vracanie sa k pôvodu je podmienkou
a teda zákonom tohto kolobehu.
Toto žiarenie živého inteligentného zdroja teda nesie v sebe živé zárodky, ktoré sa v miernom
ochladení tohto žiarenia sformovali. Sú ale samozrejme podriadené zákonu, môžeme ho nazvať
zákon žiarenia, v ktorom žijú a ten vraví, že energiu, ktorú príjmu musia dať ďalej – posunúť ju,
inak by nemohli opäť prijímať a žiť z toku tejto energie. Sú vďačné za svoj život a tak ju posúvajú
tvorcovi ich samých, aj žiarenia, ktoré ich oživuje. Kolobeh teda funguje ako má a všetko je
v poriadku.
Lenže predstavte si, že tvorovia toto žiarenie, ktoré ich oživuje, ako voda turbínu v elektrárni,
budú posielať inde a nie naspäť tam, kam patrí. Túto „vodu“ nepustia ďalej, ale odvedú ju niekam
preč a energiu, ktorú z toho získali zneužijú proti samotnému toku rieky a proti jej zdroju. Ich síce
niekto upozornil, že tento prameň existuje a že svojou činnosťou odkláňajú tok a tým ublížia sami
sebe, ale oni ten prameň ani tok nevideli a odmietali tomu veriť, aj napriek tomu, že denne
pociťovali účinky tohto toku. Milovali totiž svojich potomkov a blízkych a chceli im dopriať len
čo možno najväčšie pozemské pôžitky a preto zneužívali energiu zo zdroja len vo svoj prospech
a vodu nepúšťali naspäť, do toku rieky, kam patrí. Ublížili tak prírode, ktorá z tejto vody mala
mať tiež úžitok a tak zahynuli stromy, ktoré spevňovali zem, ktorá tvorila oporu tejto elektrárne.
Tak sa stalo, že časom sa kvôli nedostatku koreňov zem zosunula a elektráreň bola zničená spolu
s tými, ktorí ju riadia.
A pritom by len stačilo, ak by vrátili tú vodu naspäť do prúdu rieky, len čo ich oživila a nepokúsili
sa tok narúšať, ale ho práve naopak, podporovať. Kolobeh by tak bol dodržaný a teda aj naplnený
vyššie spomínaný zákon dávania a prijímania, alebo ako sme ho nazvali, „zákon žiarenia“.
Voda a žiarenie je to isté. Sú to len dva obrazy, ktoré sa prelínajú a vysvetľujú vznik ľudí, ich
počiatok a tiež ten základný zákon, zákon stvorenia. Práve tak ako je prúdu vody jedno, kto
vyrobil turbínu, ktorá po prijatí energie z vody, posunie túto vodu ďalej, tak isto sa zákon
stvorenia nepýta na vierovyznanie. Podstatné je posielať prúd, neutrálnu silu, tam, kam patrí.
Prečo o tých zákonoch toľko hovoríme? Pretože to je v terajšej dobe skutočne to, čo ľudia
potrebujú vedieť a pochopiť. Mnohí už kričia, že prichádza koniec. Chcú nabrať pre seba
stúpencov, alebo to možno skutočne konajú v najlepšom chcení, lenže ten, kto je skutočne pri
pravde, nebude sa snažiť upozorňovať na koniec, ale na to, čo môže pomôcť tento koniec prežiť.
A v tomto prípade je to poznanie tohto jednoduchého zákona stvorenia, ktoré sme len pre
jednoduchosť rozdelili do viacerých zákonov a na stránke vám ponúkame vykreslené z rôznych

pohľadov, aby ste si uvedomili, že na tom skutočne niečo je a skúsili sa aspoň zamyslieť.
Poznaním tohto zákona totiž pochopíte a naučíte sa nevyhnutnú podmienku pre vstup do nového
bytia, ktoré čaká každého človeka, len čo má v sebe toľko citu pre spravodlivosť, lásku a tiež
dostatok pokory, že po odstránení zlého už nebude mať nutkanie toto zlé opäť vytvárať.
Že toto vravíme, to neznamená, že sme sekta, ani že sa nás treba báť. My o stúpencov nestojíme!
Ani o finančné príspevky, ani o slávu a uznanie. Takže báť sa netreba. Len skúste pouvažovať nad
tým, čo vám hovoríme.
Skúste si predstaviť, že od malička máte v sebe určité otázky, záujem o veci, ktoré by logicky
vysvetlenie mali mať, ale nedostáva sa vám ho nikde – v cirkvách, vede, politike, proste nikde.
Nejaké informácie sa síce k vám dostali, ale nedávajú ten potrebný celok, pohľad pri ktorom sa
všetko dopĺňa, nič nezvyšuje, ale ani nič nechýba, nech sa pozriete na akékoľvek dianie, tá
informácia sa nezmení, ale len doplní ostatné a sadnú k sebe ako puzzle a vytvoria krásny celok Pravdu. Vďaka tomu celku sa pred vami objaví obraz celého diania v prírode a vo vesmíre, od
vzniku všetkého, cez fungovanie a vývoj všetkého, až k ďalšiemu postupu. Poviete si, že je to
zaujímavé a skutočne logické a odpovedá to aj na tú vašu prvotnú otázku. Môžete tomu veriť, ale
presvedčení ešte nie ste. A potom sa pozriete okolo seba, do prírody, k ľuďom a udalostiam ktoré
ich stretajú, do svojho života, do vyjadrení vedcov, do správ v televízii, pozriete sa na ten
najmenší dej na bunkovej úrovni, ale aj na ten najväčší vo vesmíre a uvidíte, že účinky toho
zákona sa skutočne prejavujú a dostavujú všade a rovnako. Že je to celé veľmi jednoduché. Tak
jednoduché, že sa v tom klamstvo nemôže skryť, lebo by bolo hneď prehliadnuté a odhalené.
Jednoduché ako to, že keď zasadíte semienko do pôdy, tak o nejaký čas skutočne vyrastie
a prinesie plody. Skutočne budete o tom presvedčení, lebo ste to viac krát vyskúšali a prežili, že je
to tak, a poviete to aj ľuďom, ktorí žijú s vami na tom kúsku zeme, že takýto zákon existuje. Nech
skúsia sadiť semená plodov, ktoré by chceli a ktoré im prinesú úžitok. Lenže oni neveria, majú
vás za blázna a vysmejú vás: „Ako predsa môže z niečoho malého a tvrdého vyrásť strom, ktorý
bude dávať plody? Stromy predsa rastú náhodou a my za to nemôžeme, aká úroda nám rastie na
záhrade. To nám niekto nadiktoval, je to náš osud. A vadí nám to, ale je hlúposť, aby sme my
sadili semená, lebo to proste nefunguje. Jeden môj sused to minulý rok skúšal a žiadne plody
nemá.“ Pritom vo svojej izbe doma sadia okrasné kvety a funguje to presne rovnako! Len treba
trošku dlhšie čakať! Ale oni budú tvrdiť, že takéto semeno proste nevyrastie a budú sa ľutovať, že
majú na záhrade jedovaté plody, ktoré musia jesť keď chcú prežiť, ale je im z nich zle,
pretože tieto plody ľuďom škodia.
To je skutočne situácia dneška. To, že doma sadia okrasné kvety zo semena a vyrastú im,
a zároveň odmietajú, že by im vonku zo semena vyrástol strom, lebo tomu nikto z ľudí v ich okolí
neverí, je práve to, že ľudia zistili, potvrdili a veria v existenciu hmotných zákonov, napríklad
zákona príťažlivosti rovnorodého alebo akcie a reakcie, ale odmietajú uveriť, že ten istý zákon
funguje aj v jemnejšej úrovni – v ich myslení, reči a konaní.
Lenže teraz niektorí budú opäť namietať, že predsa mnohí konajú zle a nedostane sa im „trestu“
celý ich život. Zároveň sa ale z nejakého dôvodu obávajú priznať a pripustiť aspoň do svojich
úvah existenciu reinkarnácie v tom zmysle, že človek sa na zem vracia za účelom vývoja

a nápravy vlastných chýb. Púpava predsa tiež vyrastie za jeden rok – kolobeh začiatku a konca,
ale strom potrebuje takých kolobehov viac. To, že počas jedného kolobehu nevyrastie zo semena
jablone strom aj plody, ako je tomu pri semene tekvice, to neznamená, že nevyrastie vôbec. Len je
treba viac kolobehov - životov.
Reinkarnácia je skutočne reálna, veď duša žije aj po telesnej smrti, ako tomu dnes mnohí veria a
ako to už potvrdila aj veda samotná, a toto potvrdenie je na našej stránke k dispozícii. Prečo by si
teda duša nemohla opäť „obliecť“ toto telo? Nie však telo zvieraťa, lebo to nie je možné kvôli
zákonu rovnorodosti.
Takto sme skúsili niektoré deje priblížiť prirovnaním, možno to bude pre niektorých
zrozumiteľnejšie. Jedno prirovnanie však vysvetlené ešte nebolo, alebo len čiastočne. Jedná sa
o to prirovnanie, v ktorom z inteligentného prazdroja žiari svetlo, ktoré potom oživuje tvory. Ono
to v skutočnosti je pravdou a nie prirovnaním, ale teraz chceme pozornosť zamerať na niečo iné.
Tento Prazdroj – Boh, vložil do stvorenia zákon, alebo povedzme zákony, bez ktorých by to celé
nefungovalo a ktoré sa práve preto snažíme objasniť. Lenže ich pôsobenie je presne také ako
v tom prvotnom obraze. Všetko sa vracia k svojmu východisku. A to v celom stvorení, vo
všetkých svetoch, u všetkých tvorov! To je ten základný zákon, ktorý všetko poháňa
a riadi! To je základ, ktorý potrebujeme vedieť. A tak pochopíme aj to, prečo semienko prinesie
plody a tiež prečo prinesie plody aj čin, či myšlienka, a prečo musí prísť koniec tejto doby,
a pochopíme tiež či existuje reinkarnácia atď. Stačí stavať v logickej postupnosti na tomto
jednoduchom, a v našom okolí všade potvrdenom, zákone.
Všetko toto vedenie je ale krásne a jasne vysvetlené v Posolstve Grálu, ktoré si môžete
jednoducho zadovážiť z internetovej stránky uvedenej na úvodnej stránke nášho rádia. Ľudia
skutočne dostali vedenie a mapu, ale nechcú to, lebo by sa museli zmeniť. Museli by zmeniť smer
a nesmerovať s masou, ale opačne. Nie každý však prebudil v sebe silu kráčať proti tomuto tlaku
masy. Lenže má ju v sebe každý!
Ešte by sme radi uviedli jedno prirovnanie, ktoré možno pomôže pochopiť naše konanie a zámer.
Keď budete na lodi, ktorá má určitý smer a nájdete schovanú mapu, na ktorej je vyznačené úskalie
rovno v smere jazdy lode, keď potom na to upozorníte kapitána, ale ten vás nechce počúvať, keď
potom oslovíte ľudí, nech sa zmeny plavidla dožadujú spolu s vami, ale oni nebudú chcieť kvôli
opaľovaniu sa a márnym hrám, a vyhrešia vás, lebo ich rušíte v ich pokoji, a keď im aj tak budete
chcieť pomôcť, tak potom nekričte: „Haló narazíme!“ A neopisujte ako a kedy sa to stane, pretože
to závisí od rýchlosti lode a vôbec to nie je podstatné! A navyše to už nikto počúvať nebude!
Chyťte záchranné kolesá a rozmiestnite ich po palube, aby ľudia po náraze a potopení lode mohli
byť zachránení. Oni sú okolo tejto našej „lode“ totiž aj iné lode, kde sú ľudia a tí už vidia, že naša
loď narazí a potopí sa, lenže ani varovania od nich kapitán nepočúvol, cestujúcim povedal, že oni
sú výmysel a ak pripustil ich existenciu tak povedal, že oni sú zlí a chcú nám škodiť, ak by raz
prišli, lenže oni nie sú piráti, ale naopak záchrancovia, ktorí nás nasilu zachraňovať nebudú, lebo
rešpektujú našu voľbu nezmeniť smer a ostať na lodi.
Vysvetlenie prirovnania nájdete na celej našej stránke, to najdôležitejšie však predsa zopakujeme!

Záchranné koleso je poznanie večných zákonov – zákonov prírody, „zákonu žiarenia“, a uvedenie
ich do života. V nadväznosti na predošlý článok, „zákon žiarenia“ znamená usmerňovanie
základnej sily nahor, k jej východisku a nie nadol, kde sa stráca a spôsobuje škodu. To znamená,
že nestačí vedieť, že na záhrade tiež rastú semená ako doma, ale je aj potrebné snažiť sa sadiť
tieto semená, aby sa to človek naučil.
A my sme tí, ktorí aj po výsmechu a pohŕdaní pripravujeme tieto záchranné kolesá pre tých, čo
budú chcieť byť zachránení po potopení lode.
A môžete sa tomu smiať, aj nás označovať ako sa vám zachce. Záchranné kolesá budú pripravené!
Tak sa ich potom vďačne chyťte!
A môžete pokojne povedať ľuďom, ktorých máte radi, alebo ešte lepšie všetkým, že tí hlupáci
pripravujú záchranné kolesá! Aspoň budú vaši spolucestovatelia vedieť, kde majú onedlho hľadať
pomoc!

