Šlabikár v človeku
Anna Matejová

• Čo je emócia nie? Emócia „Nie“ je otázka na ktorú
hľadáme správnu odpoveď. Je to studená energia,
ktorá človeka podchladzuje. Jedno či je to na fyzickej
úrovni, alebo psychickej úrovni. Na duchovnej úrovni
voláme to začiatok, základ všetkého.
• Čo je emócia áno? Emócia „Áno“ je nájdená odpoveď,
ktorá človeka hreje, až prehrieva. Jedno či na fyzickej,
alebo psychickej úrovni. Na duchovnej úrovni voláme
to koniec, rozkvet človeka nazývaný od pradávna
stratený raj. Stratený raj nájdeš vo svojej realizácii.

Dokonalosť duše zrkadlí pravdovravné telo.
• Každý sám si tká pavúčiu sieť. Napája sa na dokonalosť, aby v prítomnej
chvíli užil mikroskop - slovo prosím a ďalekohľad - slovo ďakujem.
• Emóciou nie, rozhodneš o svojej stolici, či bude pravidelná ...
• Spracovaním a zvládnutím emócií nie, pomalým tichým nádychom a
výdychom, programuješ si modernizáciu budúcnosti, používaš dokonalosť
duše, ktorá zrkadlí tvoje nespracované emócie.

• Spracovanou emóciou áno, pomalým tichým nádychom a výdychom,
rozhodneš o svojej svetelnej bytosti, tvoj mozog vydá svedectvo. Poslúži
pre časy prítomné, minulé a budúce, ako si sa správal: Ako božie dieťa:
Prosíš a ďakuješ - tvoríš, alebo ako padlý anjel: „Zlé a dobré – kritizuješ.“
• Záleží ako si prijal nové nápady - boží bonus = výplatu. Keď si v pokore
poďakoval, za výsledok svojej, ich práce, si pokroková križovatka svojho
rastu a rozkvetu, pre časy prítomné, minulé aj budúce.

Človek sa stratil, hľadá odpovede na otázky.

• Odpovie mu niekto na otázky? Prečo som
nespokojný? Prečo sú ľudia nešťastní? Prečo
existuje emócia „ nie „? Prečo je to i ono?
• Odpovie mu niekto na otázky? Prečo som
spokojný?- prečo sú ľudia šťastní? Prečo
existuje emócia „áno „? Prečo je to i ono?

S čím sa stretneš, keď to i ono neriešiš?
To, čo sa ti nepáči, kritizuješ? Padáš do prázdnoty - život
bez kyslíka, nepoužívaš boží materiál na napredovanie.
Čo je emócia nie:
• Negramotnosť
• Nespokojnosť
• Kysličník uhličitý - len výdych
• Bunky vylúčili nepotrebné
splodiny.
• Bunky človeka zostali
nezaopatrené, plávajú vo
výkaloch.
• Topíš svoj svet buniek vo
výkaloch.
Poučenie:
Neriešiš, nehľadáš kyslík, nádoba
zostala prázdna, bez kyslíka.

To, čo sa ti páči, chceš len dobré? – vyvyšuješ nastáva
pýcha, vyhorí ti vzduch, vytínaš si korene.
Čo je emócia áno:
• Gramotnosť + pýcha
• Spokojnosť + pýcha
• Prijímaš kyslík - nádych
• Bunky jedia horúce = pýcha.
Poučenie:
• Si v zóne kyslíka - ohňa, pod
nohami máš plyn - kysličník
uhličitý, tvoja pýcha ťa upáli za
živa.
• Živá Sodoma Gomora v
človeku prebýva dodnes.

Prvá časť:

Boží základ založený na dychu človeka.

Každý človek disponuje so slobodnou vôľou, kde
riadi svoje emócie:
• Do daru dostal dve slová: „NIE a ÁNO.“
• Emócia „Nie“ je určená pre výdych.
• Emócia „Áno“ je určená pre nádych.

Hľadáme priestor pre
slová: „Nie a ÁNO.“

• Vytvorili sme si červený
štvorec, pomenujme ho
duša.
• Duša je dokonalý internet
pre človeka.
Štvorec sme predelili na
dve rovnaké časti:
• Čiernu šípku sme nazvali
nie - je to výdych. Skús
zhlboka si vydýchnuť.
• Žltú šípku sme nazvali áno
- je to nádych. Skús sa
zhlboka nadýchnuť.

Z čoho sa skladá tabuľka nie a áno?
Použité sú emócie, z ktorých je
zložený dych človeka.
Počíta sa s ľudskou inteligenciou.

Záporný - zlé

Kladný - dobré

Mužský princíp

Ženský princíp

Adam

Eva

Nie

Áno

Výdych

Nádych

Kysličník uhličitý

Kyslík

Zapnúť

Vypnúť

Štart

Cieľ

Začiatok

Koniec

Záchod

Stolovanie

Korene

Koruna

Rast

Rozkvet

Pros

Ďakuj

Noc

Deň

Kain

Ábel

Ježiš

Kristus

Mikroskop

Ďalekohľad

Duša

Telo

Tabuľka stavia na dychu človeka, práca s emóciou.
•

•

•
•
•
•
•
•

Všetko má svoj okruh, svoj pár, aby som, aby sme zvládli potopu sveta:
„negramotnosť“ a našiel, našli si pevnosť: „gramotnosť „ , aby som, aby sme zvládli
oheň Sodomy a Gomory.“
Životný štýl nás drží v poznaní, že toto je zlé, špinavé, neriešiš to, neriešili to,
neriešia to, dôsledkom toho sa potápa tvoje, moje, ich telo, pokiaľ im plne
dôveruješ, dôverujú. Dôveruj, ale preveruj, maj sa o kúsok radšej. Zauzlí proces
kysličníka uhličitého, ktorý nechá bunku vo výkaloch. Potrebuješ si uvedomiť, že je
to materiál výdychu - pros.
Máš gule, máš poznanie, hovoríš tomu , že je to dobré, snažíš sa svetu dokazovať,
že je to čisté - ohňom vypálené, kde príliš veľa kyslíka vytvára oheň Sodomy
Gomory. Potrebuješ si uvedomiť, že je to materiál nádychu - ďakuj.
Žiadne slovo sa nestratí. Cestuje ako autíčko na okružnej dráhe krvi.
Všetko sa rieši v krvi, ktorá vyživuje bunky. Nie - je pre bunku záchodová misa, kde
autíčko vyváža nepotrebné splodiny z tela von. Áno - je tvoj tanier, z ktorého
bunka jedáva, autíčko vezie bunke potravu.
Život každého odhalí, či miešaš nie a áno, svojim bunkám zamieňaš nočník s
tanierom, otáčaš trávenie.
Každý je pánom svojho zdravia , šťastia a psychickej pohody.
Rozpoznaj plyn od kyslíka! Poznávaš diaľnicu krvi, dutú žilu a tepnu?

Druhá časť:

Používanie hadej sily
Postavenie svojho kríža
Budovanie Amorovho šípu lásky

Poďme si pozrieť informácie z internetu,
na materiál pre hadiu silu - postavenie kríža,
Amorovho šípu lásky:
„Postav sa človek na svoje nohy.“

Originálna palica duše
človeka udrela prvýkrát.
Si v tanečnom kruhu
dvojíc, všetko má svoj pár:
„Otvor svoju náruč.“

Všetci sme spojení v prvej koreňovej čakre:
„Miluj blížneho svojho, ako seba samého.“

•
•
•

Všetci a všetko je na štartovacej dráhe:
„áno – nie.“
Tento bod je postavený na hranici
výdychu a nádychu.
Tento bod krúži na jednom mieste. Je to
základ pre všetkých a pre všetko: „SLNKO
okolo ktorého obiehajú planéty.“

Obstal si v novej hre?
1. V programe si obstal.
2. Odsunuli ťa na vedľajšiu koľaj.
3. Odsunul si sa sám na vedľajšiu koľaj.
Poučenie:
• Seď na zadku a pomaly dýchaj, kým príde
emócia áno – zvládol si potopu sveta.
• Seď na zadku, kým emócia šťastia sa
rozplynie – zvládol si Sodomu Gomoru.
•
Použil si prvú čakru, mŕtvu a živú vodu.
Začína pohyb: Premieňaš kysličník uhličitý na
kyslík, urobil si prvý dôležitý krok svojho
života. Palica dobrá a zlá v rukách majiteľa.

Poraď si s emóciou. Jedno či veríš, alebo nie.
Emócia si nájde každého so svojou záťažou.
Neveriaci:
1. Ťažká situácia: Náplň vrece s pieskom a svoju nespokojnosť si vybi - zvládol si
veľkú potrebu, stihol si záchod?
2. Stredne záťažová situácia: Zabehaj si, poprechádzaj sa - zvládol si malú potrebu?
3. Ľahká situácia: Pomaly dýchaj, popremýšľaj - zvládol si svoju plodnosť,
sebarealizovanie? Vieš sa sústrediť na dych a na činnosť.
Veriaci:
1.
Ťažká emócia: Keď príde nespokojnosť, je to tvoja potopa sveta - topíš telo vo
výkaloch. Namiesto nadávok, šomrania, - vypusteného krkavca z úst, modlí sa
ruženec, otčenáš, zvládol si krkavca v sebe, priznaj si: nevieš, alebo nevie! - stihol
si záchod, veľkú potrebu?.
2. Stredne ťažká emócia: Namiesto presvedčovania, stíš sa, minútu pomaly dýchaj
– zvládaš poletujúcu holubicu v sebe z potopy sveta, aby si ty, alebo tvoj blížny
napredoval - zvládol si malú potrebu?
3. Požehnaj seba, svojich blížnych, prácu - tvoja holubica sa vracia so zelenou
ratolesťou - zvládol si svoju plodnosť života.

Palica duše ťa posunula o kruh ďalej.
Si v druhom kruhu, na druhej obežnej dráhe, učíš sa používať
plášť duše: „Pozri na svoje ruky.“
Druhá čakra:
• Hľadáš životnú silu a nachádzaš:
tvorivosť, plodnosť, rast, štart,
sexualitu ...
• Tvoj dych života dostáva priestor
realizovať sa.
Poučenie:
Užívaš druhý dar duše „plášť,“ prikryl
si „nie „ a čas má úmysel, a ukáže
„áno „.
• Použil si dušu, aby si potešil telo.
• Narástol si o druhý letokruh, si na
druhej obežnej dráhe.
• Prikryl si nevedomosť tela, aby si
hľadal vedomosť v duši.

Palica, plášť ťa posúva ďalej.
Si v treťom kruhu, na tretej okružnej dráhe, učíš sa obúvať si
črievice na mieru: „Premýšľaj, ži pokrokovo.“
Tretia čakra:
„Hľadáš slnko - možnosti duše.“
• Tu zapochybuješ, nesedí ti to. Hľadáš
pravé orechové, premýšľaš, rozvíriš
kruh možností, rozpáliš oheň duše.
• Si vytrvalý vo svetle pravdy.
1. Každé „nie „, je tma a voláme ju:
ponúknutá práca, činnosť.
2. Každé „áno „ má svoje svetlo srdca a
voláme ho: urobená práca, činnosť.
Poučenie:
• Z nie, robíme áno, vieme sa k práci,
činnosti postaviť, vytrvať až do
úspešného výsledku.
• Používaj dušu, duchovné obúvanie
črievic. Aká je tvoja odvedená práca?
Tak ti sedia duchovné črievice.

Palica, plášť a črievice sa posunuli ďalej.
Si vo štvrtom kruhu, na štvrtej obežnej dráhe:
„Srdcová čakra, velí.“
Štvrtá čakra: „ Zasiahlo ti srdce.“ –
Vytváraš zeleň:
• Našiel si slovo wau, ha, alebo aha.
• Tvoje srdce má radosť, rešpekt
pred aktivitou.
• Tvoje srdce má radosť, chce
poznávať takúto aktivitu.
• Tvoje srdce má radosť a pozná
túto aktivitu.
• Si majstrom tejto aktivity.
• Stávaš sa učňom, majstrom
svetla? Máš rešpekt pred tmou?
Poučenie: všetko má ísť zo srdiečka,
len tak prebehne proces okysličenia.

Palica, plášť, črievice, srdce ťa posielajú vyššie.
Si v piatom kruhu, na piatej obežnej dráhe.
Hráš o náhrdelník, o slovo spásy, alebo zatratenia = chrbtová kosť:
„Dar slová pre pokrok človeka.“
Piata čakra: „Komunikácia.“
• Rozviazanie jazyka svetla. Počuješ recept,
projekt, návod na použitie.
• Správna vec má meno receptu, projektu,
návodu na použitie.
• Slová sa archivujú v tme a vo svetle.
• Riešené slovo je na obežnej dráhe má
svoj pár = nočník a tanier.
Poučenie:
Prever svoje slová, emócia osedlá tvojho
koňa, vytvára záťaž sily pre originalitu.
Sedlo je tvoj dych. Pustí ťa zhlboka
vydýchnuť, nadýchnuť?
Slovo je každý človek, ktorého zdobí jeho
duchovný náhrdelník. Drží sa pevne, tvorí
človeku: „chrbtovú kosť,“ menom kríž, hadia
sila, Amorov šíp lásky.

Palica, plášť, črievice, srdce, náhrdelník, otvárajú ti cestu k
šiestemu kruhu, ideš, alebo stojíš na šiestej obežnej dráhe:
„Dar videnia - sústredenie sa na širší rozmer.“
Šiesta čakra: „Tretie oko.“
Pohľad ťa odhalí:
• Tvoj pohľad má svoju obežnú
dráhu.
• Skontroluj, v ktorom políčku sa
tvoja sila videnia nachádza.
• Každý sa sám postaví na
miesto, ktoré si určil sám,
svojimi zmyslami.
• Tvoj postoj stojí tam na stráži,
je to ľudská laserová šou.
• Práca s dokonalým Internetom.

Palica, plášť, črievice, srdce, náhrdelník,
tretie oko klopú na siedmy kruh,
po siedmej obežnej dráhe,
po siedmy dar pre človeka: „Korunná
čakra.“

Siedma čakra:
„Korunná – rozumová čakra.“
• Dostal si svoju silu na vrchol svojej
originality k použitiu centrálneho
mozgu, rozumu.
• Prešli sme si množné číslo všetkých
ľudí, ktorí žili, žijú i budú žiť.
• Našli sme život svetla veľmajstrov.
• Všetko a všetci prešli vekmi, mali
rovnaké možnosti, Boh vychádzal z
dokonalosti a originality.
• Berieš toľko, koľko druhým
dopraješ.
• Tu sa končí tvoj kríž, hadia sila,
Amorov šíp lásky, chrbtová kosť
vyrobená z ľudského dychu.

Nachádzaš veľkosť pre všetkých a pre všetko.

V každom človeku je:
• BOH - duša
• JEŽIŠ – reálne slovo
• KRISTUS – realizované
slovo

Záver: Prešli sme množným číslom
pre každého a pre všetkých.
• Túto energiu voláme pokoj - Boh a poďme hľadať
seba: „Božie dieťa.“
• Pracuj na svojom vývoji v pravde, aby si bol
prepojený na centrálny mozog.
• Každá oblasť - aktivita má svoju centrálu.
• Je to centrála – menom DUŠA - na ktorú sa
potrebuješ napojiť.

Druhá časť:
ORIGINALITA ČLOVEKA: „Hemisféry.“
.

VZŤAHY: Pred každým človekom je tablička : Ku všetkým a ku
všetkému. A na nej sú tlačidlá. Základné pravidlo: „Miluj blížneho
svojho, ako seba samého.“ Sme tu všetci, i každý sám za seba.

Tvoje dary kraľujú v srdcovej čakre: „Originalita
jedinca vo svetle svetla?“
• Si vo svojom srdci?
• Tu sa dostaneš, keď si
hľadal lásku:
„Myšlienkami, slovami,
skutkami.“
• Si kráľom svojho srdca,
máš dosť kyslíka.
Automaticky meníš
kysličník uhličitý na
kyslík.

Úmysel človeka a jeho zrkadlenie.
Riešiš nachádzaš čistotu receptu, projektu,
návodu na použitie. Máš biely bod.

Neriešiš, vytváraš nálož, ktorá ti zaznamená
diagnózu a následnú smrť. Máš červený bod.

Si kráľom svojich pochybností, pritiahneš slnko tvorivosť, sexualitu, aby ti poskytlo novú možnosť realizovať sa.
• Nerozumieš komunikuje ti piata
čakra, tlačí na tretiu
čakru - svetlo, tak sa
znovu dvíhaš, aby ťa
vzácna zeleň, mohla
oslavovať - farba tvojej
štvrtej srdcovej čakry.
• Otvára sa tvoja ruža,
gejzír energie.

Tvoja komunikácia, hľadá svetlo pravdy?
Chceš kráčať vo svetle pravdy, kde
obhajuješ zdravie, šťastie a
psychiku. Narastá ti biely bod.

Kráčaš v tme s náložou, ktorú živíš
sám, strácaš zdravie, šťastie a
psychiku. Narastá ti červený bod.

Si kráľom svojho tretieho oka.
• Na čokoľvek pozeráš, vidíš
sexualitu - tvorivosť,
aktivitu.
• Ako to porastie, čaká na
tvoje rozhodnutie.
• Záleží na jedincovi, na jeho
ochote dotiahnuť veci do
konca.
• Dovoliš si vidieť recept,
projekt, alebo návod na
použitie.
• Tvoj púčik kvetu naberá na
sile.

Venuješ sa tvorivosti - venuješ sa sexualite.
Vytváraš čistú tvorivosť, tvoj úmysel je
napredovať, držíš v sebe plodnosť.
Tvoj biely bod naberá na sile.

Zanedbávaš tvorivosť, tvoj úmysel je
pomsta, strach, neochota, živíš v sebe
nálož. Tvoj červený bod ti odoberá silu.

Si kráľom svojho rozumu.
• Každý je prepojený s
každým.
• Prvá a siedma čakra: „Ako
miluješ blížneho, tak sa tvoj
rozum podriadi.
• Každý si píše svoj graf sám:
myšlienkou, slovom, svojou
hrou a skutkom.
• Odpovede grafu
nachádzame vo svojom
zdraví, šťastí a psychickej
pohode.
• Tvoj mozog reaguje ako
rýchly internet.

A slovo sa skutkom stáva.
Poctivosť a pokora sa vypláca,
odmení ťa, úsmevom na tvári.

Podlosť, nevedomosť má svoje
následky časovanej bomby - diagnózy.

Si zdravý, šťastný a v psychickej pohode?
Alebo máš energiu v deštruktívnom stave.
• Poďme sa pozrieť, ako sme na tom s kyslíkom.
• Pozrieme si možnosti ľudského správania sa.

• Odhalí ťa úmysel, si sudca i obhajca.

Používaš svoju štvrtú čakru múdrosti?
• Tvoj čas ťa odhalí,
prinesie ti stopercentnú
úrodu.
• Božie mlyny melú
spravodlivo.
• Zeleň je zázrak prírody.
• Dostáva sa ti
stopercentný kyslík.

Pochybuješ o sebe, alebo o druhých?
• Spadol si, podcenil si sa.
• Tvoje srdce je
nevyživované, dosiahol si
šesťdesiatpercentnú
úrodu, prichádza ti
šesťdesiatpercentná
kvalita kyslíka.
• Prestal si komunikovať s
ľuďmi, alebo si
nemeditoval? Pokrokovo
si nezmýšľal ? - krpateješ.

Chceš len dobre?

• Tvoje výsledky práce dosahujú
tridsaťpercentnú kvalitu
kyslíka.
• Urobíš to, i ono, čo vidíš svojim
blížnym na očiach. Tak zabúdaš
na hĺbku božej múdrosti.
• Každá činnosť je duchovné
jedlo, deľ sa, je to potrava
duše.
• Spochybnil si božiu
dokonalosť, robíš všetko sám?
Učíš ľudí okolo seba lenivosti.
• Tvoje srdce chradne, objem
kyslíka ti spadol na tridsať
percent.

Čo povedia ľudia?
• Seješ na cestu, dotýkaš sa
prvej čakry, kde je položená
trubica dychu života na zemi
a dýchaš prach života.
• Tvoje nie a áno sa stretajú v
jednom bode. Tvoj dych
života je ohrozený.
• Dovolíš si byť sám sebou?
• Blížni ťa pritlačia, aby si
dýchal špinu života.
• Špina ti zastavuje dych
života, lebo Ty sám si sa
opičil, neprijal si svoju
originalitu života.

Neriešiš to?
• Si v toxickej zóne.
• Tvoj dych života kamenie,
lebo nemá kyslík.
• Tvoj postoj k životu
zanecháva stopu plynovej
komory, ktorá sa
prejavuje na zdraví, šťastí
a na psychickej pohode.
• Zastal si. Uväznil si sa v
zóne A - zóna rastu. Do
zóny B - zóna rozkvetu, si
sa nehlásil.

Šomreš, nadávaš, strácaš svetlo života.
• Odmietaš pracovať so
svetlom - s kyslíkom pre
bunky, nemáš pre
druhých, pre seba
pochopenie.
• Tvoje bunky sú plné
nepotrebných splodín,
zomierajú od hladu vo
vlastných výkaloch diagnóza, choroba.

Strácaš svoje srdce.
• Návyky a staré chodníčky
nás zavedú tam, kde to
smrdí, rozkladajú sa v
zemi.
• Telo, ktoré nepoužíva
oheň života, dušu - uspí
mráz zeme.
• Svoju dušu si uspal, srdce
ti zhaslo, odpadla ruža,
gejzír vody meniacej sa na
energiu vyschol.

Stratil si komunikáciu s blížnymi, opustil si Boha.
• Pre svoju pravdu, si
semeno nádeje zahrabal
veľmi hlboko.
• Pre pravdu druhých, si
svoje slovo položil hlboko
pod zem.
• V slove si nehľadal
posvätnosť: „recept,
projekt, návod na
použitie.“
• Pýchu slova odhalí v tebe:
„pokazená platňa!“

Zanedbanie vnútorného zraku.
• Uspokojil si sa s padlými
anjelmi - s ľuďmi, ktorí ti
hovoria, čo je pre teba
dobré a čo je zlé.
• Zanedbal si tvorivé slovo,
počuť, vidieť, aby si tvoril.
• Čo iné náš otec nebeský
chce od svojich detí? - len
to, čo robí sám.
• Tvoja pýcha zastavila
obraz pokroku.

Nepoužíval si svoj rozum.
Zanedbal si svoj vývoj vlastnou
vinou, vinou iných, alebo vinou
systému?
1. Rozum je pre ľudské telo
prehrávač duše.
2. Naša duša je dokonalý
internet, spojenie s Bohom.
3. Skratku BOH používaj v
živote „Bohatstvo osobnosti
hľadaj.“
4. Duša je čierne políčko,
zásobáreň svetla pre telo cez
aktivitu riešenia.
5. Každý kráča sám za seba.

Rozdal si sa, zahorel si, nemáš kyslík:
„Sodoma Gomora.“
Strata kyslíka:
1. Dokonalosť má svoje
presné pravidlá.
2. Vyhorieť, znamená
upáliť sa, nevedieť
používať dokonalosť.
3. Hniť za živa, znamená
nepoužívať dušu,
vyhnať dušu z tela.

Tretia časť: Práca so živlami
večného živého svetla - živel vietor
večného živého ohňa - živel oheň
večného živého poslania - živel voda
večného živého naplnenia - živel zem

Sloboda rozhodovania, odmietnutia a prijatia robí svoj
okruh.
Hľadáš vinu - mozog zostal stáť,
nereaguje.

Hľadáš pokrok - mozog začal
inštalovať program z centrály.

Rešpekt pred každým - plánuješ si silu - budúcnosť zasiahne ti celok, z ktorého mozog berie impulz.
• Napáliš program z duše,
ktorý je dokonalý internet
do prehrávača rozumu.
• Získavaš modrú krv po
prvý krát, lebo si prijal
„nie „ a chceš spoznať
alebo rešpektovať „ áno „
• Páruješ prvú čakru so
siedmou - mozog dostal
každý človek. Programy
napaľuješ sám.

Tvoje videnie je tvorivé, mozog prijal za svoje
prvá čakra sa spárovala so siedmou.
Pracuješ so živlom vietor: „HURIKÁN“
s večným živým svetlom.

• Svojou trpezlivosťou,
vidíš majstrov všetkých
vekov.
• Páruješ svoje videnie,
aby si mohol tvoriť prijímaš blížneho, aby si
sa realizoval - prijímaš
kyslík.
• Rozšíril si si ohnisko,
priechodnosť kysličníka
uhličitého s kyslíkom.

Slobodné rozhodovanie:
„Miluj blížneho svojho ako seba samého.“
Svetlo videnia si zhasol, máš
odpor k napredovaniu.

Svetlo videnia sa ti rozžiarilo. Si
naklonený k rozvoju.

Hľadáš dostupné informácie.
• Svoj pohľad upriamiš na
emóciu nie, aby si získal áno.
• Svojou tichosťou privolávaš
učiteľa z časov prítomných,
minulých i budúcich.
• Dokonalosť nepozná múry
časov, reaguje v čase teraz.
• Dokonalosť je dvojica: Majster
a učeň. Získavaš modrú krv po
druhýkrát.
• Páruješ druhú čakru plodnosť so šiestou čakrou:
Videním receptu, projektu,
návodu na použite.

Tvoje videnie je tvorivé,
druhá čakra - tvorivosť sa spárovala s videním.
Pracuješ so živlom ohňa:
„POŽIAR,“ s večným živým ohňom.

• Svojou trpezlivosťou
vidíš majstrov všetkých
vekov.
• Páruješ svoje videnie,
aby si mohol tvoriť prijímaš blížneho, aby si
sa realizoval - prijímaš
kyslík.
• Rozšíril si si ohnisko,
priechodnosť kysličníka
uhličitého s kyslíkom.

Sloboda prejavu má svoj dopad.
Chrániš svoje ciele - nedelíš sa
alebo chrániš ciele druhých.

Si za pokrok, konáš, rozdávaš sa.

Počuješ majstra hovoriť jasnou rečou.
• Sústredíš sa na vec, tá vec
má aj pochybnosti, len
preto, lebo narážaš na časy
minulé, prítomné a budúce.
• Ty si vyberáš to, čo tvoj
mozog pochopí, ako jasné
svetlo pre teba zasvieti –
wau, aha...
• Získavaš modrú krv po
tretíkrát.
• Páruješ tretiu čakru slnka s
piatou čakrou slova,
veľmajstrov času.

Rozumieš, vidíš a počuješ v sebe svetlo.
Pracuješ so živlom voda: „CUNAMI,“
s večným živým poslaním.

• Čo rozpráva svetlo?
1. Recepty
2. Projekty
3. Návody na použitie

Sloboda rozhodovania: Prijatá tŕňová koruna - nie, slúži
ti kráľovská koruna – áno. Použil si centrálny mozog .
Nevyužil si dokonalosť duše diagnóza, smrť

Využil si dušu ako dokonalý
internet.

Tvoje srdce to zvládlo.

• Tvoja prítomná chvíľa ťa
odmeňuje, ako si žil.
• Tvoja prítomná chvíľa
určuje, ako môžeš žiť.
• Páruješ srdcovú čakru
s dušou.

Srdce privoláva dúhu.

Pracuješ so živlom zem: „SOPKA,“
s večným živým naplnením.

Keď leje dážď - ľudská
nevedomosť a Ty, vidíš slnko ľudskú zručnosť, prichádza
dúha, životná sila.
Predstaví sa ti manželský pár:
Vidíš svoju dušu menom Adam
a ide o tvoje telo menom Eva.
Tancujú s pochopením v
jednom kruhu.
Navzájom sa dopĺňajú.

Štvrtá časť:
Základ šťastia originalita štvorlístka

Pripomeňme si základ a božie oko:
„mikroskop a ďalekohľad.“
Amorov šíp lásky nám rozdelil kruh na dve polovice.

Pozrime sa na materiál, ako vyzerá po troch častiach, aby sme
vkročili do štvrtej časti, do štvorlístka šťastia, zdvihli svoj kríž
správne: „Toč kolesom - pohľadom citlivo - roztoč ruské kolo!“
• Keď sa budeš obracať späť? Čo sa stane? - horúci vzduch vysuší zem,
vyschne voda, keď oheň nebude mať vzduch a vodu, zhasne naša svieca
vinou človeka, zostáva mu púšť - prázdna vysušená zem, bez kamarátov
vzduchu, ohňa a vody.
• Keď pôjdeš vpred, čo prvky, živly urobia, ako sa budú správať? Na zem z
južnej strany prichádza teplý vietor, od západu prichádza teplý dážď. Zem
je správne vyživovaná v prítomnom čase teraz.
• Každý dostal svoju šťastnú hviezdu menom duša. Ako ju použije, zodpovie
za ňu každý sám. Nie - je výzva, materiál na napredovanie. Áno - je cieľ,
udržať poklady múdrosti k zdravému vývoju človeka. Pravidlo pokroku pre
každého je jasné, každý ide sám za seba, ale aj za všetkých. Pri tom používa
prechod dychu myšlienkou, slovom, reálnou hrou a skutkom: „Miluj
blížneho svojho, ako seba samého,“ - obhajuješ svoje zdravie, šťastie a
psychickú pohodu.
• Základ dychu je stále na pôvodnom mieste nič sa na tom nemení.
• Začína sa práca Božieho dieťaťa.

Všetko má svoj zub času - celok.
Voláme to štvorlístok šťastia, dvihnutý kríž, božie oko,
Amorov šíp lásky, pevná chrbtová kosť, vytvorená dychom.
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Postav sa na svoje nohy, rozmýšľaj, kde všade sme
videli a počuli zub času jasne rozprávať:
„Mení sa len názov, nie funkcia.“
Na obrázku je jasné
obsadenie:
1. Nad nami je vzduch
2. Pred nami je oheň
3. Pod nami je voda
4. Za nami je zem

Stále budú zmeny,
Ty sa obracaj, pracuješ
so zubom času.

Učíme sa používať tabuľky:
štvorlístok, dvihnutý kríž, božie oko.
• Sýpka: Si nešťastný, predychávaj,
aby si sa dostal k Božej sýpke.
Vyžaduje si to tvoju meditáciu,
potrebuješ kyslík.
• Siať: Nevieš ako na to?- poraď sa,
hľadaj zmienky, osivo pre tvoju
novú jar. Vyžaduje si to tvoju
komunikáciu. Potrebuješ s
pravdou vyjsť von - vzklíčiť.
• Pestovať: Nejde to?- trénuj pestuj
v sebe návyk - sebarealizáciu, až
sa do činnosti zaľúbiš, miluješ,
predovšetkým seba. Vyžiadaný
tréning uvoľňuje stuhnuté svaly.
Ďakuj, že smieš, pozri sa poriadne
na obrázok, kde sa energia
nachádza.
• Žneš svoje úspechy, lebo si mal
výdrž, ďakuj, si veľmajstrom pre
časy minulé, prítomné aj budúce.

Naplň sa túžbou, pozeraj na tabuľku a kombinuj,
tabuľka dáva možnosti - krídla.
• Medituj, dávaš si nádej.
• Komunikuj, dávaš si
vieru.
• Sebarealizuj sa, dávaš si
lásku.
• Ukazuj, uč blížnych,
stávaš sa duchovným
svetlom pre druhých,
pre časy minulé,
prítomné, aj budúce.

Piata časť: originalita človeka.

Päť cíp, ako sme to ešte nevideli.
Ako používaš svoju palicu - hlavu?
V päťcípej hviezde,
máš zodpovednosť sám za seba.

Tabuľka pre päťcíp

kov

Voda

Drevo

Oheň

Zem

Čuch

Sluch

Zrak

Hmat

Chuť

Pikantná

Slaná

Kyslá

Horká

Sladká

Pľúca hrubé
črevo

Obličky močový Pečeň žlčník
mechúr

Srdce tenké
črevo

Žalúdok
pankreas
slezina

Had

Korytnačka

Drak

Fénix

Tiger

Si originalita, ako si tvoja hlava, znázornená kruhom
poradí s kovom?
Pravá ruka drží drevo a ľavá sa hrá s vodou.

Tvoj zub času chce od teba, aby si múdro reagoval. Ľavou
rukou držíš drevo, aby si ho napojil múdrosťou a pravou rukou
držíš oheň, aby si prelistoval možnosti s ohňom pokroku.

Tvoj strom poznania prehovoril: „Koľko si mi dal tepla! - ľavá ruka
drží oheň, pravá ruka drží zem, tak si ma vyhrieval.“

Tvoj oheň prehovoril: „Ako si mi veril!“ V pravej ruke
máš kov, tak si ma vyživoval, oral zem - ľavá ruka.

Tvoja zem rozpráva: Tak ako si používal svoju pravú
ruku, dotýkal si sa múdrosti, podával si mi vodu, vlažil si
moje ústa. Tvoja ľavá ruka sa dotýkala kovu, tvojho
dychu - kypríš, alebo ubíjaš svoju zem?

Pozri sa na obrázok, kde je zem? Kde sa ukázala ako prvá?
Koľko nám treba na sebe pracovať, aby sme zvládli manuál
života, aby sme nestratili slovo - posvätný oheň?

Tvoj kruh sa točí stále okolo teba, ako a kde zamestnáš svoje ruky?
Zub času odhalí tvoje plecia, pozrie sa na hybnosť tvojich ramien,
ako sa otáčajú lakte a načo používaš svoje rozpálené dlane.
Stále to bude tvoj portrét, ako si
zodpovedne na sebe pracoval:
1. Meditoval si? – správanie sa v
sýpke.
2. Komunikoval si – kde si sial
slová?
3. Sebarealizoval si sa – overoval si
písmeno za písmenom v praxi?
4. Ukazoval si, učil si? - stával si sa
pre druhých veľmajstrom – žneš
svoju úrodu. Ako si v minulosti
sial, tak v prítomnosti žneš.

Sú to tvoje plecia, ramená rúk. Ako
zohrievaš svoje stuhnuté dlane?

Šiesta časť: šesťcíp

Muž Adam - semeno, slovo tvojho ducha vypustené slovo z úst – modrý trojuholník a slovo je
skutkom.
Žena Eva – plodnosť slova, zhmotnená telom stopa, že tam bola tvoja noha a priložila ruku k dielu
- červený trojuholník - čo stopa, to plodnosť života.

Stále hľadáš oheň. Mužskú energiu rozpáliš zamyslením, premýšľaním, rozprávaním
prichádza oheň života, kde sa ti vráti ženská energia - plodnosť života.
Sebarealizovanie a odovzdávanie skúsenosti druhým - to čo vieš, ako si sa ty
vypracoval.

Modrý trojuholník ohraničí čas našej mysle a slov – hľadanie ohňa.
Červený trojuholník ohraničí zub času, náš dotyk sebarealizácie a našej
srdečnosti.

Rešpekt pred ozubeným kruhom: „Ruka človeka.“
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Poďme si rozšíriť vedomosti
o znalosť krotenia živlov – šesťcíp v kruhu.
• Základ je vedieť pomenovať šiestich, len tak budete
správne točiť kruhom.
• Vidíme i počujeme živel v plnej aktivite.
• Je to zasadací poriadok, zmenia sa mená cípov, funkcia
stoličky s názvami zostáva, ale cieľ je rovnaký, vytvoria
sa obvodové múry pohybu živlov.
• Chemická reakcia šiestich rohov - reaguje so všetkým a
ku všetkému.
• Chemická vojna človeka, alebo mier.

Prvky a živly si rozložili svoje územie.
• Pozri sa poriadne prečo máš
prosiť, kde sa nachádza
prvotná energia.
• Pozri poriadne prečo máš
ďakovať, kde sa nachádza
prvotná energia.
• Zapaľuj oheň a stišuj ho.
Oheň je veľmi dobrý
pomocník, ale zlý pán.
• Myseľ a chcieť pozitíva,
pomenujú sa ti cípy, točíš
živlom, aby si formoval
prvky.

Pohoda - vietor,
vánok - mier.

Urobiť krok späť, vytvorí boj o holý život.
Čo urobí oheň, svetlo, vietor? „hurikán,“
poláme drevo, spáli zem, vyparí vodu.
Zmieša kyslík s kysličníkom uhličitým.

Siedma časť:
Učíme sa veci pomenovať.

• Správne veci pomenuješ, udržíš statiku,
nachádzaš jadro.
• Sedem je číslo, keď boh oddychuje.
• V bode sedem sa dostávaš k výsledku.
• Bod sedem rozhoduje o tvojej aktivite, ale
ukazuje aj tvoje zlyhania.

Poznámka: Najprv sa s tabuľkou stotožní, aby si videl z čoho
vychádzam. Tabuľky si môžeš stále doplňovať.
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Robíme revíziu duchovným veciam.
1. A: Nepáči sa ti, stíš sa, aby si prijal niečo nové, svoj rast, uctíš si príchod
krstu.
B: Kritizuješ, pýcha ťa nepustí ďalej, krpateješ, nerastieš.
2. A: Hľadáš nové možnosti, spovedáš svojich blížnych, zháňaš informácie,
ukladáš nový príbeh puzzlí. Postavíš recept, projekt, návod na použitie.
B: Ohováraš, obžerstvo ťa nepustí ďalej, tvoj vývoj stojí na jednom
mieste.
3. A: Pochopil si novú receptúru, puzzle si poskladal, si v obraze, vidíš
celok.
B: Lakomstvo ťa nepustí, zaostávaš v pokroku, máš pomalé myslenie.
4. A: Máš rodičovskú zodpovednosť? Birmuješ sa, životná facka je pre
teba reakcia výkonu, aby si hľadal slová od srdca: „Aha, Wau.“
B: Závisť je klietka, kde kradneš energiu búšiaceho srdca blížneho.
5. A: Trénuješ, naberáš cit k sebarealizácii? – meníš kód DNA – pomazanie
chorých.
B: Nadávaš, len tak hučí, aby si druhých hnal na výkon práce – smilníš =
pracuješ na svojej diagnóze.
6. A: Tvoja reč je ostrá , si kňazom, zodpovedajú za teba skutky! vypracoval si sa.
B: Hneváš sa sám na seba, lebo tvoje ústa nehovoria reálnu pravdu.
7. A: Tvoje telo spolupracuje s dušou, je to dokonalé manželstvo Adama a
Evy v každom človeku.
B: Tvoje telo Eva sa odpojilo od duše Adama , nastala lenivosť energie,
až smrť.

Sedem svetov
k blahobytu človeka.

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Maj na mysli posvätný oheň –
recept, projekt, návod na
použitie.
Si v priepasti. Hľadaj možnosti,
si pod knižnicou všetkých vekov.
Dostaneš sa na lúku piatich
zvierat: had, korytnačka, drak,
fénix a tiger. Preplavíš sa po
jazere k levovi.
Dostaneš sa k vodopádu
všetkých vekov - čo bolo, je a
bude.
Dostaneš sa do knižnice a
vyberáš si cit na svoju mieru,
pre svoj vývoj.
Dostávaš dokonalého majstra,
alebo učňa.
Dostávaš sa do siene božích
plánov, kde sú slony - tvoj dych
života.

Ôsma časť: Hudba
Ľahkosť rúk a nôh

Dostávame sa k hudbe a spevu života.
• Na rad prišli naše ruky a
nohy.
• Na rukách i nohách
máme hudobné osnovy,
kde naše prsty tancujú od
rána do večera.
• Ďakuj za pohyb, ďakuješ
za oheň duše.
• Pozri sa na svoje ruky,
palec a ukazovák sú
slobodné pre tvoj oheň aj
myseľ.

Deviata časť: „Sud - oku“
Jediná cesta ku zdraviu, šťastiu
a psychickej pohode.

Ideme veci pomenovať, otvárame skriňu života.

Rutina života.
Poučenie:
Ďakuj, si v čistej zóne,
ktorú voláme kyslík - zlatý
stred.

Prvý krok.

•
•
•
•

Si v zóne plynov.
Stíš svoju agresivitu.
Si v plynovej komore.
Tvoj mozog reaguje
automaticky.
• Súrne potrebuješ kyslík.

Nevieš to pomenovať.
• Človek sa naučil všetko
kritizovať, čo nepozná.
• Voláme to špina –
čierne jadro.
Poučenie:
• Pros, si v špinavej zóne,
ktorú voláme kysličník
uhličitý.
• Je to materiál na
napredovanie.

Druhý krok
Hľadáš únik:
• Si pritlačený špinou!
• Rozchodíš to!
• Pomaly tíško dýchaš.
• Čakáš na pomoc zhora.
• Buď silný, aby si si
zachoval čistotu.
• Dávaj pozor na
presýpacie hodiny.

Tretí krok
Čakáš na osvietenie:
• Pomoc zhora prichádza.
• Čakáš na príchod kyslíka.
• Čakáš na otvorenie jadra.
• Energia vychádza z jadra
prvýkrát, prichádza tvoj kríž,
hadia sila, Amorov šíp lásky.
• Informácie prechádzajú z duše
do mozgu.
• Voláme to napaľovanie
programu.
• Laik tomu hovorí nápad.
• Zvládol si čas meditácie.

Štvrtý krok
• Využi čas osvietenia, Amorov
šíp lásky ťa zasiahol.
• Skloň svoju hlavu.
• Informácie sú svetlo, ktoré
nazývame kyslík.
• Vyberaj si človeka na diskusiu.
• Zisti si, či v danom obore
pracoval aspoň tri mesiace.
• Potom o tom niečo vie.
• Bude ťa rozumieť, bude o čom
diskutovať.
• Presypávaš slovo energie
prvýkrát.

Piaty krok
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Všetko si pochopil?
Ako si to prijal?
Ako chceš s tým naložiť?
Odpoveď nájdeš v zrkadle.
Všetko presúvaš na číslo päť,
prechádzaš cez stred svojej postavy zrkadlenie - fatamorgánu.
Zasahuješ žalúdok, pankreas, slezinu.
Druhýkrát prúd energie prechádza
jadrom, aby vyhrievala zem.
Tu vidíš prapodstatu, otočenie sa o
stoosemdesiat stupňov, počuješ
zrelého majstra, aby si ako učeň
videl robotu.
Overuješ slovo sebarealizáciou.
Presypávaš slovo druhý krát.

Šiesty krok
• Cez svoju sebarealizáciu
naberáš cit.
• Dosiahol si vrchol svojho
života.
• Zvládol si jednotné číslo,
si človekom.
• Tvojim susedom je svetlo
- slnko.
• Ďakuj, energiu izoluješ.
• Presýpal si slovo po
koľkýkrát?

Siedmy krok
• Otvorili sa ti dvere.
• Za nimi je človek.
• Obdivuje ťa, chce sa stáť
tvojim učňom.
• Tebe sa jadro rozžiarilo
prvýkrát.
• Vybral si ťa človek.
• Chce kráčať v tvojich
šľapajach.
• Dostávaš sa do pozície
majstra.

Ôsma časť
• Prijal si učňa.
• Učíš ho.
• Napĺňaš ho čistotou a
láskou.
• Ukážem mu všetko, čo
poznám.
• Tvoje jadro sa rozžiarilo
druhýkrát.
• Stál si sa dobrým
učiteľom.

Deviaty krok
• Tvoj žiak bol usilovný.
• Učil sa.
• Dostal sa do pozície
rovnocennosti.
• Prichádzajú nové a nové
nápady, ktoré realizujete
ako samostatné jednotky.
• Dosiahol si zrelosti
človeka.
• Stávaš sa veľmajstrom,
lebo si odovzdal svoje
skúsenosti.

Čo nás naučil deviaty krok:

• V prvom rade rozdelil časti na časy prítomné,
minulé a budúce.
• Vytvoril nám prietok energie v rímskom číslovaní
XXXIII.
• Rozdeľuje nás v prítomnom okamihu:
1. na živú vodu- krv okysličená tvoja budúcnosť,
spokojnosť v prítomnej chvíli: Ďakuj.
2. Na mŕtvu vodu – krv neokysličená, tvoja
minulosť, nespokojnosť v prítomnej chvíli: Pros.

Desiata časť:
Slovenčina – gramatika
Desať božích prikázaní

Tabuľka pre kontrolu tvrdenia.
1.Boží príkaz

Podstatné mená Dutá žila

Siať

Utíš sa

2. Boží príkaz

Prídavné mená

Ľavá komora

Polievať

Medituj

3. Boží príkaz

Slovesá

Aorta

Klíčiť

Wau, aha,ha

4. Boží príkaz

Zámena

Pravá komora

Usilovnosť

Rodičovská
zodpovednosť

5. Boží príkaz

Číslovky

Ľavá predsieň

Okopávaš

Sebarealizuješ

6. Boží príkaz

Príslovky

Pravá predsieň

Narástol si

Majster činu

7. Boží príkaz

Predložky

Systola

Zakvitol si

Majster obdivu

8. Boží príkaz

Spojky

Diastola

Opeľuješ

Majster slova

9. Boží príkaz

Častice

Impulz

Zarodíš

Majster skutku

10. Boží príkaz

Citoslovce

Ozva

Sýpka

Veľmajster svetla

Si jednotka v desiatke:
„Prvý boží príkaz - farba červená.“
Potrebuješ pamätať na dych života:
1. Čo je „nie“ - kysličník uhličitý.
2. Čo je „áno“ - kyslík.
Poučenie z potopy sveta:
Noe vypustí krkavca, ten sa vráti
späť.
• Nepoznáš - vypúšťaš zo seba
neviem, nepoznám to, nestretol
som sa s tým.
• Vyšiel si s pravdou von.
• Blížni ťa prijali, neprijali, ďakuj.
Vidíš svoj kríž, hadiu silu, Amorov
šíp lásky, svoju chrbtovú kosť
tvorenú dychom života.

Stále príde niečo nové:
„Druhý boží príkaz - farba modrá.“
• Keď prichádza nové, prichádza
niečo nepríjemné - výdych.
• Prichádza studená sprcha,
studený pot tváre.
• Poučme sa z potopy sveta: Noe
vypustí holubicu, tá sa vracia
späť.
• Načúvaš, ale nechápeš,
potrebuješ čas, vraciaš sa späť,
aby si sa poriadne zorientoval.
• Máš na to tri mesiace, opýtaj sa
dva, trikrát ... si v záučnej dobe.
• Rozpaľuješ posvätný oheň, máš
kov, vodu a čakáš na svetlo slnka
zo svojej duše z prapodstaty.

Nové prichádza:
„Tretí boží príkaz - farba žltá.“
• Prichádza nové, božie
okno sa trbliece.
• Pouč sa z potopy sveta:
• Noe vypustí holubicu,
vracia sa časom a
prináša zelenú ratolesť.
• Buď trpezlivý, až nájdeš
slovo ha, aha, wau,
našiel si zelenú ratolesť.

Rodičovská zodpovednosť:
„Štvrtý boží príkaz - farba purpurová.“
Rozpálená prítomnosť:
• Presýpanie budúcnosti
ružový trojuholník - oheň,
tlačí na červený
trojuholník - taví kov.
• Si horúci po nových
informáciách.
• Si v prítomnosti.
• Zalistoval si v minulosti.
• Vieš, že v prítomnej chvíli
si objednávaš budúcnosť.

Sebarealizácia:
„Piaty boží príkaz - farba hnedá.“
• Rozpálený ohňom zohrievaš
zem: „Hnedá.“
• Pozeráš na svoje ruky, sú
ako z hliny. Snažíš sa z
každej strany uchopiť,
hľadáš spôsob ako sa k
tomu postaviť.
• Tvoja vytrvalosť je skúšaná,
daj si čas, až tvoje ruky
precítia a nohy sa postavia
pevne ako kov.
• Čas odhalí tvoju poctivosť.

Výsledok tvojej práce:
„Šiesty boží príkaz - farba zelená.“
• Svetlo duše: „Zelená.“
• Výsledky tvojej práce
žiaria, si so svojou
prácou spokojný.
• Čistá hra tvojich rúk, ťa
postavila pevne na
nohy, na najvyšší vrchol
vyživovaný zemou.

Výsledok tvojho rozkvetu:
„Siedmy boží príkaz - zahaľuje ťa zlatom, zlatou farbou.“
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Si ohňom pre svoju prítomnosť:
„Prvýkrát svetlom.“
Tvoj pohľad je ohňom pre tvojich
blížnych.
Máš v očiach mieru odborníka.
Si Noemova archa z „nie“ urobíš
„áno“.
Si naslovovzatým odborníkom pre
druhých.
Stávaš sa učiteľom - Veľmajstrom
všetkých čias.
Tvoji žiaci sa s pokorou môžu na teba
obracať.
Svietiš ako svetlo v čase prítomnom,
minulom a budúcom.
Ty v pokore ďakuješ, strážiš si svoj
večný ker.

Výsledok tvojej plodnej zeme: „
Ôsmy boží príkaz - druhýkrát z teba tečie,
zlatý liečivý prameň.“
• Tvoja hrudka zeme vydáva
tajomstvá: „Svietiš
svetlom druhýkrát.“
• S pokorou vstávaš a
ukazuješ.
• Pomáhaš človeku
prebúdzať jeho cit.
• Pomáhaš človeku zobudiť
jeho dušu, menom Adam,
aby telo Eva precitlo.

Tvoje srdce je prijaté: „Deviaty boží príkaz tretíkrát si ozdobil telo svojou dušou.“
• Tvoje telo prijalo srdce
tvojej duše: „Zažiaril si
svetlom tretíkrát.“
• Tvoje telo sa rytmicky
pohybuje.
• Je to hotový zázrak, nevieš
sa toho nikdy dosť nabažiť.
• Sýtiš sa pohľadom, vôňou,
hudbou, chuťou, hmatom,
spomienkou na tu krásu.
• Si zhmotneným
veľmajstrom pre všetky
veky.

Vitaj božie dieťa: „Desiaty boží príkaz - si veľmajster,
prorok všetkých čias,
Ďakuješ. Svoju knihu života - obal, si zahaľuješ
zlatom.“

• Otvorilo sa ti jadro duše.
• Našiel si svoje bohatstvo, svoju
dušu.
• Ďakuj a čítaj ďalej, čítaš z kníh
rozkvetu -remesiel určených
pre človeka.
• Tvoja budúcnosť je neznáma,
ale na stráži stojí tvoj oheň.
• Stačí len zopárkrát sa
nadýchnuť a vydýchnuť a oheň
čistoty sa rozhorí.
• Prečistí nepotrebné splodiny.
• Tvoje vedomosti sa stotožňujú
s prapodstatou všetkých vekov.

Pros a ďakuj, aby si vnímal prapodstatu duše.

• Knihu života máš v
svojej pamäti, po všetky
dni života.
• Je otvorená pre teba a
pre tvojich blížnych.
• Čaká na chcenie
človeka.

Vyjdi z chrámu von a obzri sa, kto je vinný? - slová nie
i áno - pýcha, neznalosť sa otáča v základoch.
• Prečo padáš hviezda?
• Keď základy otočíš, zamoríš
si celý život plynom.
• Plyn sa zmieša s kyslíkom.
• Potrebuješ rozpoznať áno
od nie.
• My pokrokové božie deti
vieme, že plyn sa drží pri
zemi.
• Už nespi, prebuď sa
z hlbokého spánku.
• Nezahoď si šancu s knihou
života.

Jedenásta časť:
Vnútorná časť chrámu sa zatvára,
odovzdáva nám pečať.

Postav sa ako jasná hviezda v rovnosti.
• Vyjdi z jadra von.

• ÁNO aj NIE, je boží pár.
• Lúšti hlavolamy.
• Plň poslanie na zemi.

Dych života - zatváraš si červený trojuholník.
• Spracuj plyn - kysličník
uhličitý svojim dychom.
• Sú to tvoje pľúca a hrubé
črevo, v jednotnom čísle
pros sám za seba a v
množnom čísle pros
myšlienkami, slovami a
skutkami za druhých udržiavaš zdravé orgány.
• Staň sa ohňom aj vodou.

Múdrosť života - zatváraš si modrý trojuholník.
• Dopraj každému, nech sa sám
rozhodne.
• Je to ťažká práca v plynovom
dole.
• Potrebuješ chcieť, získaš oheň.
• Tak každá neresť zhorí ako
poleno v pahrebe.
Poučenie:
• Sú to tvoje obličky a močový
mechúr, v jednotnom čísle
pros sám za seba a v
množnom čísle pros
myšlienkami, slovami a
skutkami za druhých udržiavaš zdravé orgány.

Svetlo života – zatváraš si žltý trojuholník.

Svetlo života vychádza z
jadra duše do mozgu, aby
tam zostal program recept, projekt, návod na
použitie.

Stráž si svoj oheň - zatváraš si purpurový
trojuholník.

• Je to tvoje srdce a tenké
črevo, tvoj oheň života.
• Ži tu a teraz, v
prítomnej chvíli si
objednávaš budúcnosť.

Máš zodpovednosť za svoje telo
- zatváraš si trojuholník farby hnedej.“

• Ďakuj za svoju úrodnú
zem.
• Ďakuj za svoj rast, za
svoje napredovanie.
• Hnedá farba sa mení na
zlatú - tvoje remeslo.

Staň sa pečaťou pre seba
- zatváraš si zodpovednosť za farbu zelenú.
• Zeleň je to najkrajšie čo
príroda ponúka.
• Stávaš sa chrámom pre
seba.
• Zostávaš pečaťou,
večným živým ohňom
pre každého.

Dvanásta časť:
Hodiny
Minúty
Sekundy
Svetelných bytostí

Si pánom svojich darov. Si mažoretka svojej palice života, užívaj
dar dychu - duchovného náhrdelníka - trubice dychu. Na stráži
posvätného ohňa stoja dvanásti strážcovia:
• Boh pre teba pripravil sýpku
prekvapení: „Medituj - získaš
hodinovú ručičku.“
• V hodine dvanástej prichádza
to, čo sa ti nepáči.
• Prichádza zima, ktorá má vo
zverokruhu troch pomocníkov.
1. Kozorožec - potrebuješ sa
dostať na najvyšší bod, kde je
kyslík, aby si sa nadýchol.
2. Vodnar - už vieš to rozchodiť,
energia sa pomaly leje.
3. Ryba - dostal si sa nad vec.

Si pánom svojich darov - duchovného zázračného plášťa
a duchovných zlatých črievičiek. Na stráži posvätného
ohňa stoja dvanásti strážcovia:
Človek človeku pripravuje prekvapenia:
„Komunikuj – získavaš minútovú ručičku.“
V minúte vieš, že si sa sekol, alebo niekto sa
sekol.
Prichádza jar, ktorá má vo zverokruhu troch
pomocníkov.
1.
Baran - si zaskočený, pozeráš, alebo
niekto pozerá na teba ako baran s
rohami - nerozumieš, nie si v obraze.
2.
Býk - chceš svoju pravdu presadiť,
alebo niekto chce svoju pravdu
presadiť, vieš, že je to smrť v aréne.
Ale keďže je to o komunikácii, hľadáš
jednorožca, hľadáš nové možnosti,
ako na to.
3.
Blíženci - keď dvaja hľadajú ako na to,
nájdu recept, projekt, návod na
použitie.

Si pánom svojich darov - tŕňovej koruny a kráľovskej koruny. Na
stráži posvätného ohňa stoja dvanásti strážcovia.
Si sudca i obhajca.
Život človeku pripravuje prekvapenia:
„Sebarealizáciu – získavanie
sekundovej ručičky.
Situácia ťa v sekunde zaradí, či si
drevený, alebo zručný.
Prichádza leto, ktoré má vo
zverokruhu troch pomocníkov:
1. Rak - tvoje pohyby prezrádzajú,
že si úplne začiatočník.
2. Lev - tvoje pohyby prezrádzajú,
že si sa do práce zahryzol ako
lev do svojej koristi. Tvoja práca
je hotová, ale koľko veci si
poškodil.
3. Panna - tvoje pohyby sú isté,
tvoja práca je ako dekorácia.

Si pánom svojich darov. Získal si kráľovskú pečať a pečať
večného živého svetla. Na stráži stoja dvanásti strážcovia, aby
chránili: „Deti raja.“
Život vo večnom mieri: „Veľmajstri svetla –
Poďakovanie za večné svetlo.
Svoju prácu si s láskou odviedol, po ukončení vidíš
i počuješ nové receptúry – možnosti, ako si to
mohol ináč urobiť.
Prichádza jeseň, ktorá má vo zverokruhu troch
pomocníkov:
1.
Váhy – vieš sa zaradiť, kedy si majster a
kedy si učeň. Keď vidíš, že si ďalej, pros za
neho, aby sa mohol stať učňom a Ty
svetlom. Ináč si pre neho náhrobný kameň,
ktorý mal pravdu. Keď vidíš pyšného
majstra, pros za neho, aby sa nespálil, ako
poleno.
2.
Škorpión stráži dokonalosť majstra a učňa.
Majster pozná ,aký materiál má, s kým má
dočinenia: S talentovaným človekom,
priemerným človekom, alebo s človekom
bez talentu.
3.
Strelec – čas ukáže všetky pravdy, či
obstojíš v zrelosti, preverujú ťa ľudské ústa,
pravda sa chváli sama.

Staň sa kameňom.
• Všetko má svoj čas, tvorivé i ničivé, záleží na
človeku , na ktorú stranu sa postaví.
• Tvorivý čas voláme pokrok - energia svetla
rozkvetu. Ničivý čas voláme zakrpatenie nerozvinutá, uschnutá ruža.
• Stišuj sa, otváraš lupene ruže. Naliehavosťou
sa púčik ruže mení na nedobytnú pevnosť.
• Svoj kameň pretav na minerály.

Meníš sa na gejzír vody.
•
•
•
•

•
1.
2.
3.
4.

Tvoja stálosť sa mení na gejzír vody.
Stojí ako fľaša vody:
Prázdna
Plná
Stíšením sa tvoja fľaša naplní a vyjde z neho džin, počúva na slovo. Každý si sám
udáva smer.
Čas ťa prezradí, na akých základoch si staval:
Na základoch božieho dieťaťa: Pros a Ďakuj.
Na základoch padlých anjelov: Zlo a Dobro.
Prítomná chvíľa ponúka stále možnosť, stať sa božím dieťaťom - používať centrálny
mozog, stačí prejsť svojim očistením, zvládnuť v sebe krkavca:
Mýlil som sa
Neviem to
Počujem to prvýkrát, nestretol som sa s tým
Bezhlavo som slúžil druhým ....

Staň sa tečúcou vodou.
Vodu sa učíme ovládať ako džbán vody:
1. Plný je, keď zmýšľame a robíme pokrokovo.
2. Prázdny je, keď sme zaspali dobu.
Poučenie:
1. Sme učitelia, ponúkame pohár vody – múdrosti, aby
sa človek pri svojej aktivite zapotil, mal stálu soľ zeme.
2. Sme žiaci, prijímame pohár vody múdrosti, aby sme
mohli nájsť v sebe pot svojej tváre a našli soľ zeme.
Nachádzame preniknutie citu a tanečný pohyb tela.

Stávaš sa svetlom.
• Vypracovaný cit dáva nápady, plní fľašu za fľašou,
každý nápad je nová možnosť pokroku.

Si ohňom svojho pokroku.
• Každá chvíľa odhalí svoje tajomstvá, upevní statiku v
človeku.
• Si kováčom, ktorý kuje svoje plány.

Si zemou.
•
•
•
•
•

Každý tvoj čin je tvoja zem, tvoje telo.
Tu vidíš každú hrudku svojej úrodnej zeme.
Nachádzaš plodnú úrodnú zem.
Nájdeš každý kameň tvojho tvrdého srdca.
Tu vidíš svoju samotu, viditeľný kameň svojho
života:
1. Neriešené a udržiavané deštrukcie.
2. Prezrádza ťa tvoja rosa, tvoj pot tváre, že si tu
bol.

Ako sa stať Božím dieťaťom.
• Tvoja tichosť sa napája na centrálu.
• Si jedna časť z celku.
• Čas ťa odhalí, či si šiel tvárou vpred, užíval v sebe
mladosť života, zamýšľal sa nad novým.
• Čas ťa odhalí, či si šiel chrbtom, užíval si len
osvedčené recepty, zaspal si dobu, ostal si v dobe
ľadovej.

Učíme sa požehnávať:
• Prvý kríž na ľudskej tvári: „Zrak a čuch.“ pozeraj tak,
aby ti voňalo, energia rastu.
• Druhý kríž na ľudskej tvári: „Sluch a chuť.“ počúvaj
tak, aby si počul dušu, tak ti bude chutnať. Energia
rozkvetu.
• Tretí kríž na ľudskej tvári: „Um a hmat.“
• Rozmýšľaj tak, aby sa ti chcelo hrať. Energia
tvorivosti.

Záver:
• Dopravné značky Immanuel si poradia s každou problematikou
rasizmu.
• Prvá polovica procesu prechádza pokojom vývoja, ktorý voláme
meditácia. Stíšením, sa k nám prihovárajú svetelné bytosti z čias
minulých, prítomných i budúcich. Je to prvá časť, hovoríme tomu
rozhovor s bohom. V druhej časti prvej polovice, je to o komunikácii
s ľuďmi. Tieto konverzácie sú základom duchovna. Sú postavené na
slove - zrne, ktoré voláme: Zvládnuť duchovno - zarodiť.
• Druhú polovicu celku voláme hmotná časť. Delíme ju na
sebarealizáciu a majstra svetla. V prvej časti druhej polovice učíme
telo na slovo poslúchať, aby vytváralo požadovaný pohyb. Keď telo
natrénujeme, dostaneme sa do druhej fázy, druhej polovice. Túto
fázu nazývame svetlo, laik tomu hovorí učiteľ pre časy minulé,
prítomné aj budúce.

Slovo ťa povýši, alebo diskredituje.
• Nie po prvýkrát: Prítomná emócia postoja k človeku a k životu ťa zaraďuje k
meditácii, do radu „Zimy.“ Dychom využívaš vzduch, aby si sa uistil kyslíkom,
rozpúšťaš v sebe ľady. Rozprávaš sa so svetlom, ktorému hovoríme Boh, Alah,
svetlo ... . Využil si príležitosť, alebo si ju premárnil?
• Nie po druhýkrát: Prítomná emócia postoja k ľuďom a k životu postúpila, zaraďuje
ťa k rozhovorom do radu „Jari.“ Ohňom rozpaľuješ jazyk, ktorý ťahá srdce. Vie, že
pravou stranou srdca preteká neokysličená krv - ešte nepochopené slovo. Ľavou
stranou srdca preteká okysličená krv - pochopené slovo - tok mŕtvej a živej vody
pre každého živého tvora. Využil si príležitosť na pochopenie slova, alebo si ju
premárnil? Odpovie ti na to tvoje pravdovravné telo - zrkadlo mysle, slov a skutkov.
• Nie po tretíkrát: Prítomná chvíľa postoja sa zmenila. Už nie ľudia, ale Ty sám
bojovne plávaš po vode, aby si sa sám sebarealizoval. Prosíš v prítomnej chvíli o
pokoru, trpezlivosť vydržať, zaradiť sa do radu „Leta.“ Tak využívaš ľavú stranu
srdca, okysličenú krv, ktorá ti pomáha pohybovať telom. Využil si príležitosť, alebo
si ju premárnil? Koľkých ľudí si zneužil pre svoje ciele, aby oni skrachovali? Koľkými
ľuďmi si sa dal využiť, aby zneužili tvoje meno? Tu každý kráča sám za seba, so
svojim osobným kyslíkom hmatateľne vyrobeným - ďakuj. Pouč sa so svojich chýb
a kráčaj úspešne ďalej.
• Áno znie po štvrtýkrát: Prítomná chvíľa ťa zaleje všetkými tónmi hudby a svetla. Tu
zavítala pre teba jeseň. Stal si sa majstrom svetla. Koľkí ľudia ťa posilňovali, aby si
sa postavil na svoje nohy? Mal pevnú zem pod nohami? - boli to majstri svetla.
Ďakuj im. Ďakuj za nové vízie, nápady. Kráčaš medzi majstrami svetla.
•

V Bardejove dňa 30.06.2016

