
 

Učíme sa ovládať jadro. 

Ktoré slová mám dnes na mysli: 

- Kto? Čo? - S kým ? S čím? 

- Rodina? - Šťastie? 

- Vynálezca?- učeň? 

- Originalita? - Opičenie sa? 

- Remeslo? - Mnohoženstvo? 

- Slnka života, tvoria jedno slnko: BUNKU 

- Aký je rozdiel medzi päť cípom a šesť cípom? 

 

 

Táto rodina - tabuľky, nám tvoria rodinné šťastie! 

Prvý      
deň - 
slnka 

Druhý 
deň - 
slnka 

Tretí       
deň - 
slnka 

Štvrtý    
deň - slnka 

Piaty      
deň – 
slnka 

Šiesty     
deň - slnka 

Siedmy                      
deň - slnka 

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa 

Kov Voda Svetlo Oheň Zem Strom Prvky 

Pravá 
strana 

Spodná 
strana 

Vrchná 
strana 

Predná 
strana 

Zadná 
strana 

Ľavá   
strana 

Aura, vajce   
človeka 

Kto?       
Čo? 

Od koho? 
Od čoho? 

Ku komu? 
Ku čomu? 

Vidím? 
Koho? 
Čo? 

Oslo 
venie ! 

O kom? 
O čom? 

S kým?            
S čím? 

Ja Ty On, Ona My Vy Oni, Ony Všetci spolu 

Mne Tebe Jemu, Jej Nám Vám   Im Spoločenstvo 

Perún Rod Weles Lada Svárog Mokoš Bohovia 

Lót Abrahám Eliáš Sara Noe Mojžiš Starý zákon 

Prvé   
čítanie 

Druhé 
čítanie 

Evanieli 
um 

Kázeň Obeta  
chleba 

Obeta       
vína 

Svätá               
omša 

Krst Spoveď Sv. oltárna Birmovani
e 

Pomazani
e 

Kňazstvo Manželstvo 

Pýcha Obžerstv
o 

Lakomstvo Závisť Smilstvo Hnev Lenivosť 

Had Šedý Žltý Drak Čierny Urýchľovač Sviňa 

Had Myš Ufo Blcha Neviniatko Obor Pohyb 

Dcéra Mama Otec Syn Deduško Babička Rodina 

Pľúca,  
hrubé  
črevo 

Obličky 
močový 
mechúr 

Rozum 
Mozog    

Um 

Srdce  
tenké  
črevo 

Žalúdok 
pankreas 
slezina 

Pečeň  
žlčník 

Orgány                 
tela 

Čuch Sluch Zmysly Hmat Chuť Zrak Brána 
k orgánom 



Ruka Malíček Ukazovák Palec Prstenník Prostrední
k 

Ukazuješ smer 

Premyslie
ť 

Povedať Myslieť Učiť Plánovať Trénovať Použiť jadro 

Mám na mysli zopár záchytných slov, ktoré mi dávajú zmysel, pre túto chvíľu, prúd energie  

do života. Na to som pre všetkých skopírovala tabuľky z mojej www.immanuel.eu, trochu som 

ich upravila, v rámci modernizácie, pokroku pre kvalitu v prítomnej chvíli. 

Je šťastie, keď si viem zrovnať informácie a delím sa s každým, kde čo,  a s čím pracujem. 

Vidím a počujem, s čím mám do činenie. S opičením sa, ktoré pretrváva roky? Alebo 

mám  do činenia s originalitou? Za, ktorou sa skrýva sám človek svojou vynaliezavosťou. 

Mojim cieľom je žiť pokrokovo, odstrániť nevedomosť. 

Človek pochádza z opice! Prečo? Lebo si dovolí myslieť, len to, čo mu druhí povedia a 

dovolia. 

Vďaka Bohu, že všetko sa modernizuje, každý má mozog, slobodne prispieva do rozkvetu 

života svojou maličkosťou. To, že človek pátra, získava recept, projekt, návod na použitie pre 

prítomnú chvíľu. Učí sa čistiť zem, piate slnko, ale najprv potrebuje vyzliecť zvieracie 

spôsoby a použiť rozum - tretie slnko. Prečítaj si v tabuľke zasadací poriadok v treťom 

a piatom slnku a dozvieš sa, čo si myslíš - 7. slnko, čo hovoríš - 8. slnko a čo činíš - 9. slnko, 

aby celok - rímska desiatka sa mohla presypávať vďaka jadru, ktoré tvorí motor pre telo. 

S radosťou, sa staneš učňom, keď počuješ a vidíš svoje rýchle napredovanie. Ale keď vidíš 

a počuješ zlo, je to tvoja šanca pre tvoju originalitu, stáť sa vynálezcom. Emócia „nie“ je 

materiál pre tvoje náradie, ktoré ti venovali tvoji rodičia: Tvoje fyzické telo, ktoré máš presne 

rozpísané, na aké časti sa trhá. Dnes sme tento trhanec nazvali tabuľkou rodiny. 

Bojíme sa moslimov, čítam na google! Čo mi napadá, aby strach z človeka odišiel? 

Skopírujem, google píše: Moslimovia veria, že Korán je dokonalé Alahovo slovo a odmietajú 

preklady Koránu. 

Držia ich v nevedomosti slova, ktoré má priamy dopad na fyzické telo: „A slovo sa skutkom 

stalo.“ 

A o čom píšem? O dokonalom recepte, projekte a návode na použitie, pre prítomnú chvíľu, 

pre rast človeka: Počujem, vidím slovo, viem čo mám robiť, roztancuje sa mi telo. 

Počúvam, vidím a neviem čo mám robiť? 

1. modlím sa, meditujem, premýšľam - zvládam duchovné slovo 

2. rozprávam, diskutujem - zvládam politiku problému slova 

3. trénujem, získavam cit - zvládam rozkvet dokonalosti písaného slova 

4. tak svetu prinášam mier v srdci, aby mozog riadil dokonalosť: recept, projekt, návod 

na použitie: Som sám sebe kráľom: „ Viem sa rozhodovať.“ 

A teraz veľmi chúlostivá záležitosť nevedomosti, ktorá mužov nectí a žena je týraná celé 

stáročia. Prvý muž v biblii je Adam. To je pomenovanie pre ľudskú dušu človeka. Dnes by 

sme dušu nazvali dokonalý internet. Prvá žena v biblii  sa nazýva Eva. Dnes to voláme 

http://www.immanuel.eu/


ľudské telo, Ja ho nazývam náradie pre emócie. Akú zvedavosť budeš s emóciou mysle 

vyvíjať, diskutovať, trénovať a učenie odovzdávať, tak ti tvoje náradie, ktoré tvoria tvoje 

orgány tela, bude slúžiť. Podceníš situáciu, náradie sa ti poškodí. Vyvýšiš situáciu náradie 

prehreješ, roztaví sa. Ľutuješ sa, náradie nedobíjaš, je ti nanič, ako elektrický spotrebič, bez 

elektriny. Preto pros a ďakuj, aby ti telo ako náradie verne slúžilo. 

Mnohoženstvo a remeslá, podľa mňa niekomu z histórie „ sa pomiešalo v hlave!“. Koľko 

podobných rozhodnutí berie svetlo slnka bunky rozumu mne, tebe, jemu, jej, nám, vám im 

s mäkkým a tvrdým srdcom? Tu si vymysleli aj ďalšie životy, na nápravu našli výhovorku pre 

nevedomú momentálnu bezradnosť človeka. Človek je šikanovaný pre svoju nevedomosť. 

Sme deti dokonalého systému. Pre chybu, ktorú urobili Babylončania pred  2500 rokmi, 

človek prestal používať dušu: bezchybné odovzdávanie informácií z dokonalého internetu. 

Žijeme vo svete, kde na prvom mieste je rozum. Kto? Čo? JA, môj dych života. Kto si 

hovorí? „JA!“ Každý zdravý človek. Moje rozhodnutie, môj materiál emócií spracovaný, alebo 

nespracovaný a ničí mi orgány. Alebo vyvyšujem a moje orgány vďaka sile z duše pod 

tlakom a teplom vyzerajú ako torta na slniečku. Každý má svoj kríž: Pozná výšku kvality, 

šírku citu človeka a dĺžku: rozmýšľaj, diskutuj, trénuj, odovzdávaš to, čo vieš a môžeš 

vedome rásť. Potrebuješ veriť, že ťa stále dobíja dokonalá duša. Tvoje pochybovanie 

o všetkom je použitá duša, aby si našiel dokonalý recept, projekt, návod na použitie. Tak sa 

v tebe objaví Mikuláš, Dedo mráz, Santa Claus, povedané obyčajným slovom vynálezca. 

Pozeráš na dielo - obúvaš si čižmy. Dielo rúk ti vonia, máš fúzy. Chutná, máš bradu. Myslíš 

na dielo tvojich rúk, dávaš si čiapku a kabát, dielo tvojich rúk sa podarilo, horí ti úžasom celé 

telo. 

Keď som chcela ako dieťa pochvalu, moja mama mi povedala: „Dobré sa chváli samo, zle 

treba biť, aby sa to viackrát neopakovalo, nestávalo.“ 

Čo je jadro? Jadro je duša dokonalý internet. 

Žltá farba znázorňuje kyslík. Čierna farba znázorňuje kysličník uhličitý: „Dych života.“ 

Hľadáme svetlo pravdy: „Pribrzdený mozog:“        Našli sme svetlo pravdy: „Výkonný mozog.“ 

             

                                                                         



V päť cípe, sa človek dopracuje k plánovaniu:     V šesť cípe, sa človek stáva mysliacim: 

1. O činnosti premýšľam: Voniam               1.  Činnosť premyslí: Vonia 

2. O činnosti rozprávam: Počúvam             2.  Činnosť prediskutuje: Počúva 

3. Činnosť si natrénujem: Vidím                  3. Zapája všetky zmysly: Mozog pracuje 

4. Činnosť ukazujem: Hmatateľne učím      4. Hmatateľne sa dotýka: Hmatá rozumom 

5. Činnosť si plánujem: Chutí mi                 5. Hmatateľne chutná: Rozumom ochutnáva 

   ---------------------------------------              6. Hmatateľne vidí: Rozumom pozerá 

------------------------------------------             7. Hmatateľne myslí: Rozumom programuje 

------------------------------------- 8. Hmatateľne hovorí: Rozumom vysiela slovo   

------------------------------------  9. Hmatateľne ukazuje: Rozum má telepatické vysielanie 

----------------------------------- 10. Používaš dokonalé božie presýpacie hodiny.    

 

Ako môj, tvoj, ich, váš mozog bude pracovať, záleží na jedincovi človeka. Staré 

porekadlo hovorí: dôveruj, ale preveruj.“ Lepšie je raz vidieť, ako tisíckrát počuť. 

Svojim pričinením vyživujeme s informáciou svoje orgány, aby slúžili ako náradie pre 

rozpoznanie originality a opičenia sa. Tvoriť nové, nie slúžiť zlu. 

 

Čo, k tomu dodať, všetko je napísané v úvode: Kto? Čo? Prvá pádová otázka ťa 

privedie časom až k siedmej pádovej otázke. Vtedy poďakuješ za svoj postoj, lebo si 

bol vynálezca. Alebo si odpustíš a hľadáš čistotu svojej mysle, povedaných slov, 

tréningom receptúr a odovzdávaním osobných skúsenosti. Tým všetkým posilňuješ, 

alebo ničíš jadro, svojej duše - dokonalého internetu. Rastieš ako strom. Strom je 

závislý na miazge, človek na dokonalých receptúrach, ktoré si každý sám overuje na 

svojej koži. 

Porovnaj poriadne Päť cíp a šesť cíp. 

Keď človek dokáže: 

1. premyslieť si slovo 

2. povedať slovo 

3. overiť slovo v praxi 

4. učiť slovo 

5. môžeš slovo plánovať. Tým, že slovo plánuješ, presúvaš energiu zeme, ako ručnú 

brzdu na druhú stranu a vznikne nám: „šesť cíp!“Vysunie svetlo z tmy - zo stredu 

päť cípu. 



Prichádza očakávaný Ježiš na zem: „ Šesť cíp v praxi!“ 

1. Porozmýšľaj 

2. Prediskutuj 

3. Myslí na to, naberáš na sile, si informovaný 

4. Uč dokonalé, funkčné recepty, projekty, návody na použitie 

5. Plánuj recepty, projekty, návody na použitie 

6. Uč sa spoznávať recepty, projekty návody na použitie 

7. Používaš jadro, dokonalú dušu 

 

Kov Voda Drevo Oheň Zem 

Pľúca      
hrubé       
črevo 

Obličky, 
močový 
mechúr 

Pečeň     
žlčník 

Srdce      
tenké       
črevo 

Žalúdok, 
pankreas, 
slezina 

čuch sluch zrak hmat zem 

pikantná slaná kyslá horká sladká 

had korytnačka tiger drak fénix 

premyslieť povedať prax učenie plánovanie 

    

 S pozdravom a úctou Matejová 

V Bardejove 28.05.2017 

 

                                                                            

                                                                            


