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Pred napísaním každej knihy ochoriem. Tenká niť môjho osudu sa trhá a rozpadáva. Život pozostáva 
z nevypovedanej plnosti. Začínam byť nervóznym a rozčúleným. Potom neočakávane nastupuje spokojnosť. 
A žiadne potupy, neúspechy, nepredvídanosti sa ma už nedotýkajú. Teraz si myslím, že je to nevyhnutné. Čím 
viac platia informácie, popísané v knihe, tým oveľa silnejší vplyv majú na čitateľa a tým väčšia je moja 
zodpovednosť, ak sa tento vplyv neukáže pravdivým. Kvalita informácií je určovaná tým, nakoľko som bližšie 
k láske a k Bohu a nakoľko nezávisím od lásky k ľudským hodnotám, hlavne duchovným. 
Láska nesmie prirastať nielen k peniazom, no ani k ideám. Čím silnejšie sú útrapy človeka v čase nešťastí, 
bolestí a čím menej chce od nich závisieť, obracia sa k Bohu, zachraňuje a povyšuje lásku k Nemu, tým čistejšou 
sa stáva jeho duša. Každý z nás v ktoromkoľvek stupni prechádza túto púť. A čistota duše je tu určovaná nie cez 
množstvo a silné muky, ale ako sa koncentruje na lásku Božskú a jej stupne obracania sa. 
Po mieri, ako idem ďalej, informácie rastú. Ich platnosť sa tiež zvyšuje. A za prežitými frázami sa tvorí väčší 
zmysel. Toto sa umožňuje človeku, prečítajúcemu si knihu, všetko sa mení silnejšie. Často sa ma pýtajú: ako 
dlho trvajú kladné zmeny po stretnutí so mnou alebo po prečítaní kníh? Mení sa váš charakter, odchádza bolesť, 
hovorím ja. Nakoľko hlbokými budú zmeny v charaktere, natoľko vy budete zdraví.  
Kniha sa nazýva „odpovede na otázky“ a skutočne, mnohí nedostávajú odpovedí na to, čo ich znepokojuje. 
Dobré by bolo, keby čitatelia pochopili, čo je hlavné – nie konkrétna otázka a konkrétna odpoveď. Cesta 
k vyzdraveniu -  to je cesta k Bohu.- Sú to pocity myslené vážne. Keď sa človek koncentruje nie na očistenie 
svojej skutočnej cesty ale na uspokojenie svojho poznania, efekt môže byť  protikladným.  
V knihe sú otázky, ktoré sa opakujú. Odpovedal som na otázky, ktoré mi posielali sediaci v sále. V prvom 
okamihu odpovedám  konkrétne tomu človeku, ktorý ju písal. Desať ľudí mi pošle rovnakú otázku a ja dám desať 
vo forme rôznych odpovedí t.j. keď odpovedám, v prvom rade sa orientujem na toho, kto sa pýta a nie na jeho 
samotnú otázku. Myslím si, že to pomôže lepšie rozobrať zmysel toho, čo vysvetľujem.  
Nešťastia, neznalosti a choroby prenasledujú celý náš rod. V rodinách niet lásky a pokoja. Čo by som si 
nesťažoval – ak sa všetko rúca, ak nemôžem doviesť dielo do konca. Chcelo sa mi začať pracovať (potláčať biedu, 
chudobu) – všade klamstvo. V práci, skrátene „visí na vážkach“ Nedávno moja mama našla podklad vo vlastnej 
poduške. Vyprosila som si ho súhlasom s magickým rituálom. Prosím za toho človeka, ktorý to spravil a prosím 
žiadosťou u Boha a ľudí za to zlo, ktoré keď sa zachce, udeje sa ľuďom.  

Pomôžte vrátiť zdravie, mier a šťastie všetkým mojim blízkym. Skôr, keď som prezrel štruktúru poľa 
autora otázky, povedal by som, že nad mnohými visí prekliatie. Poviem, ako to vidím teraz. U ženy sú 
deformované štruktúry, zviazané s deťmi, vnukmi a pravnukmi. Príčina sa nachádza v troch predchádzajúcich 
životoch a tiež u matky, babky, a prababky. Vysvetlím, okrem priameho videnia beriem do úvahy tiež 
množstvové parametre, aby som plnšie ocenil situáciu, nazvem ich tak nateraz. 
Dôvod je v spôsobe troch vyššie opísaných. Závislosť od princípov, ideálov. V mojom lexikóne sa to zaznačí 
takto: schopnosti uzavreté na 300 jednotiek, budúcnosť uzavretá na 200 jednotiek. Nakoľko človek závisí od 
akejkoľvek ľudskej hodnoty, natoľko sa jej držba pre neho uzatvára. Na kritickej úrovni – periodicky je povinný 
strácať túto hodnotu, a ak je nad kritickú mieru – ovládanie tejto hodnoty bude sprevádzané nešťastiami, 
chorobami a smrťou.  
Povýšená závislosť od schopností, intelektu, blahoprajného osudu sa nazýva pýchou, hrdosťou. Povýšená 
závislosť ide v prvom rade od neprijatia toho, čo máš doteraz.  
Povrchová úroveň pýchy, hrdosti – to je povýšená orientácia a závislosť  od prvej úrovne ľudských hodnôt t.j. 
schopností, intelektu, blahoprajnosti. Je viac meradiel, hlbinných podkladov, keď je povýšená závislosť od 
princípov, ideálov, plánov a nádejí. Čím väčšia je závislosť a meradlá ľudských hodnôt, od ktorých závisí, tým 
väčší je priestupok voči láske – čo môžem potvrdiť.  
Čo môžem jednoduchými slovami povedať o tejto situácií? 
Osobná karma obyčajne súvisí s rodičovskou. Ak sa v predchádzajúcich životoch ubíjala láska, to i u predkov 
niekto urobil rovnaký priestupok.  
Aká agresia bola prejavená proti láske, natoľko dlho ju človek nosí v sebe, natoľko veľký je rozmer priestupku, 
natoľko začiernila duše potomkov a natoľko potom človek v svojich nasledujúcich životoch bude pykať za ich 
prestúpenia a odčiňovanie cez bolesti a nešťastia bude v prvom rade na ňom, a nie na jeho deťoch a vnukoch. 



Prababka tejto ženy, súdiac podľa informácií, urobila priestupok proti láske, príčinou bola hrdosť, pýcha t.j. ona 
zachraňovala nie lásku vo svojej duši, ale svoje princípy, svoju dôstojnosť, svoje ideály. Zmysel kliatby visiacej 
nad rodom je v podvedomej zvýšenej agresií k ľuďom. Lebo agresia k láske sa vždy obracia v agresiu k pokoju 
a k ľuďom. Nakoľko som vnútorne agresívny k pokoju, natoľko je pokoj agresívny na mňa. Ľudia s povýšenou 
vnútornou hrdosťou, pýchu priťahujú tiež bolesti a nešťastia. A ako je známe, mnohopočetné nepríjemnosti, 
bolesti, nešťastia alebo prekliatia pomáhajú prežiť členom tohto rodu. Cez to všetko ide zníženie závislosti 
a znalosti ľudských hodnôt. Vtedy impulz obracania sa k láske a k Bohu vzrastá. A taký rod môže prežiť.  
Ako možno napraviť tento stav, svoje východisko? Prvé, čo je nutné urobiť – to je vypestovať v sebe impulz 
obratu k láske a k Bohu a každým dňom ho posilňovať. Teraz vychádzate zo sály, a v každom človeku, ktorý vás 
stretáva, vidíte Prozreteľnosť. Nakoľko pocítite vyššiu, aj keď nateraz  vám nepochopiteľnú logiku 
Prozreteľnosti, o koľko menej budete závisieť od ľudskej logiky, natoľko ste otvorení láske, o toľko menej budete 
závisieť od vedomia. Lebo Boh – to je láska a človek – to je vedomie. Spomeňte si na všetkých ľudí, ktorí vám 
v živote ukrivdili, a odpustite im. Pochopte a precíťte, že ich vôľa to nebola. Cez ľudské poníženie – i vašej duše- 
slúžili Prozreteľnosti. Spomeňte si na všetky chvíle, keď ste potláčali lásku v dušiach druhých ľudí odsúdením, 
opovrhnutím, nespokojnosťou. A prejdite si túto situáciu znova, zachraňujúc lásku, snímajúc nároky. Prehrajte 
si ju desiatky a stovky ráz, pokiaľ nepochopíte: ak sa situácia vyskytne znova – vy ju prejdete už ako skutočne 
druhý človek. Modlite sa za svoje deti, vnukov, pravnukov, aby si chránili lásku k Bohu a nehľadali vinných za 
bolesti pri rozchádzaní sa s ľudskými hodnotami.  
Pochopte jedno: ak sa vnútorne nezmeníte, modlitba vám nepomôže. 
Ak meníte, seba, je nutné vplávať do reflexov. Je to ťažké hlavne  na začiatku, ale ak ste chceli nenávratne 
zmeniť seba, výsledok bude vždy. Počul som mnohých pacientov a nemohol som im pomôcť, pretože boli ochotní 
na sebe pracovať len pokiaľ boli u nich choroby a nešťastia, t.j. modlili sa a snažili sa zmeniť len podľa toho, aby 
vyzdraveli alebo boli zbavení nepríjemností. Meníme sa, aby sme sa priblížili k Bohu a nie podľa toho, aby sme 
dosiahli viac ľudských hodnôt. Potom prichádzajú samé. Nakoľko menej závisím od ľudského šťastia, natoľko 
viac ho môžem mať.  
Čo rúca telá? Opäť hrdosť, pýcha  - je to povýšená závislosť tela a od neho závisiaceho vedomia, periodické 
ohraničenia v stravovaní, dýchaní, v stýkaní so zdravým (užitočným). Brzdenie vedomia prichádza, keď človek 
sníma kritiku a oceňuje pôvodné. Rytmická hudba a rytmický tanec tiež brzdia vedomie. Pobyt vo vode nám 
pripomína periodické tehotenstvá a tie fázy, kedy všetko živé bolo ešte v oceáne. Preto naše aktívne pocity 
spomaľujú vedomie. Spokojná rytmická chôdza, ak trvá viac než pol hodiny, začína brzdiť vedomie.  
Nie zbytočne, pútnici do Svätej zeme prekonávali svoju púť peši. Láskavá myseľ a nezvládnutý stres drží 
v napätí naše svaly. Preto autogénny tréning, počas ktorého človek odpúšťa akékoľvek žiale za minulým, 
akýkoľvek strach z budúceho, ľubovoľné neprijatia nastávajúceho a tiež plné svalové oslabenie sú nanajvýš 
užitočné.  
Rôznorodé stravovanie odoberá organizmu mnoho síl rovnako, ako pestré situácie vôkol vás. Preto čím prostejší 
a jednoliaty je váš režim a diéta, tým viac síl budete mať pre prácu nad sebou A ešte jeden vážny moment. 
Mnohí sú schopní odpustiť 99. ľuďom, ale keď ich obídu, naozaj neodpustia. Práca je pri tom prakticky 
daromná. Ak odpúšťate, je nutné odpustiť všetkým. Ak ste sa chceli zmeniť, táto zmena musí byť nezvratná. 
A ak ste už išli touto cestou, nečakajte šťastia na nasledujúci deň. Môže byť aj naopak. 
Všetko temné, čo bolo v duši začne vychádzať, môžu nastať budúce lámania – fyzické i morálne. Ukáže sa vám, 
čo sú posledné zvyšky šťastia, ktoré ste mali, začínajú odchádzať od vás. Mali by ste pochopiť jedno: keď ste 
chceli žiť tak, aby ste povýšili Božstvo v svojej duši, už ste sa stali šťastnými a toto šťastie nik a nikdy vám 
nemôže vziať. Istené šťastie nikdy nebude zvonka, ale všetko, čo máme zvonka, my stratíme. Pocity radosti 
a lásky, ktoré nosíme vo svojej duši, prinášajú nám nastávajúce šťastie a vychádzajú z lásky k Bohu. Nakoľko 
človek zachraňuje v svojej duši pocity radosti a lásky, natoľko ľahšie vidí prvopríčinu vo všetkom.  
A natoľko my vo všetkom precítime Boha, natoľko sme šťastliví. 
Skôr sa ľudia v osobne delili na dve kategórie: tých, ktorí videli iba okolitý svet a boli s ním nespokojní a chceli 
ho zmeniť a čoraz viac na napĺňali nenávisťou a agresiou. Teda, boriac sa s druhým človekom, oni bojovali proti 
svetu, často ktorý tu bol s Vesmírom, ktorý bol svetom a v konečnom dôsledku – s Bohom. A druhá kategória, 
omnoho menšia, tí ktorí videli Boha vo všetkom a nechceli bojovať preto ani so svetom, ani s Vesmírom, ani 
s ľuďmi. A svetonázor, nimi uvedomovaný, slabými a bezbrannými, spasil život tvrdým a pevným, ak by 
dokázali pochopiť aspoň časť takejto filozofie. Každý človek vo vesmíre nosí v sebe prvopríčinu a je s ňou 



zviazaný. Každý človek nosí v svojej duši Boha a je s ním často. Na tenkom pozadí, vystupujúcom za 
ohraničením materiálna, priestoru a času, každý človek je s Bohom.  
Preto pokiaľ máme fyzický obal s ktorým je spojené vedomie, vtedy budeme žiť v dvoch logikách: logike 
Prozreteľnosti – vychádzajúcej za ohraničeniami tela a vedomia a logike ľudskej, v nich prebývajúcej. Tieto dve 
logiky sa v každom stupni vždy prepletajú. A často sa javia protichodnými. Ako napríklad veda a náboženstvo, 
idealizmus a materializmus.  
Pokiaľ sa obe môžu rovnako nachádzať v ľudskom vedomí, o toľko vyšší stupeň úrovne rozvoja spoločnosti. 
Dnes ľudstvo prichádza k celkom novej etape i k novému svetonázoru i mysleniu. Vtedy sa možno bude boriť 
s druhým človekom, situáciou, bez nenávisti k nim, zachraňujúc a zväčšujúc ľúbosť. 
Všetko vyššie, väčšie vidí Božstvo v láskavej situácií. Ľudstvo sa začína Božskosťou. O čo viac sa usilujeme 
o prvé, o to viac budeme mať druhého. 
Naše telo sa javí ako stabilná informačné štruktúra. Sú dva pohľady na informáciu 

1. Božská – vychádza z ohraničenia priestoru, času a hmoty. Vnímame ju cez pocit lásky 
2. Ľudská – ako i svetová – vo všetkom má konštrukciu t.j. určujúcim smerom orientovaná na priestor 

a čas. Informácia – pojem vektora. Čím vyššia platnosť novej informácie, tým vyšší stupeň destabilizácie 
informačnej skupiny. Povediac jednoduchým jazykom: Pre nepripraveného človeka môže byť nová 
informácia nebezpečná. 

Preto nositelia nových informácií zvyčajne mali žalostný osud. Ale nová informácia neprichádza len cez 
druhého človeka. Rôzna destabilizácia tela i ducha – to je vzájomné pôsobenie (súhra) s novou informáciou. 
Preto ten, kto mnoho trpel, preniesol životom mnoho nešťastia, nachádzal sa na hranici života a smrti, zažíval 
mučenia – duševné i fyzické – býval múdrejší než tí, ktorým sa toho nedostávalo. Povýšená stabilita ľudských 
hodnôt spôsobuje zvýšenú hrdosť, pýchu. Taký človek prijíma novú informáciu s veľkou námahou.  
A práve teraz sedí predo mnou pacientka a chápavo mi pozerá do očí. Čítali ste všetky 4 knihy? - Áno, všetky- 
odpovedá. Nie falošné, skutočné? -Áno, ja už viem rozlišovať falošné. Tak vám poviem čo vidím a o čom 
myslím. Teraz ma ľahko pochopíte. Vaša prababka mala potrat v 5. alebo 6. mesiaci tehotenstva. Téma pýcha, 
hrdosť. Preto, aby žena porodila zdravého potomka, je povinná dať mu impulz zamerania  k Božstvu. Deje sa to 
jednoducho. Nutné je ochrániť lásku, keď je ponížené všetko ľudské. Každá žena do začiatku alebo počas 
tehotenstva musí prejsť skúškou na záchranu lásky pri odstránení ľudských hodnôt. Odstránenie, poníženie 
významu všetkého ľudského t.j. očistenie duše prichádza cez nespravodlivé príkoria alebo zmeny muža, rozklad 
situácií, krach ideálov a nádejí, bolesti a nepríjemnosti. A nakoľko žena nehľadá vinovatých, natoľko ona prijíma 
svet a ľudí takými, akí sú, natoľko ona vidí Božskú vôľu vo všetkom, tak sa ona usiluje ochrániť lásku Božskú 
t.j. nezávislú od ničoho, natoľko ona rodí zdravé potomstvo. No ak obhajuje svoju dôstojnosť, svoje princípy 
a ideály a pritom odstavuje lásku, to dáva možný impulz zamerania k ľudskému a odrieknutie sa Božského. Je to 
línia záhuby rodu. 
Jasnovidci hovoria v takom prípade, že nad rodom visí prekliatie. Potomkovia takej ženy sa nemôžu chváliť ani 
zdravím, ani šťastným osudom. U nich sa nebude skladať život t.j. podmienkou ich prežitia sa stane periodické 
strácanie ľudských hodnôt, ktoré oni podvedome robia cieľom a zmyslom života. Budú prechádzať odňatím 
i duchovných hodnôt a toto sa môže diať cez stratu schopností (nadania), psychickej bolesti, narkomániou, 
alkoholizmom, zločinmi alebo podlým správaním.  
Vy – obraciam sa k pacientke – nesiete tú istú tendenciu závislosti od schopností a intelektu, princípov 
a ideálov, od ľúbeného človeka. Vaša prababka a zdá sa, že i vy v predchádzajúcich životoch ste zbožňovali 
ľúbeného človeka, ľudskosť v ňom ľúbili viac než Božské. A keď prichádzalo očistenie, ani vy, ani vaši predkovia 
ho neprijali. A vaša vnútorná závislosť od schopností a princípov je vysoká, o niekoľko krát vyššia, nebezpečná 
úroveň. To automaticky označuje povýšenie nárokov  k blízkym ľuďom, neprijatie traumatizujúcej situácie. 
Nepretržité hľadanie vinných radšej v druhých než v sebe. Všetko toto sa negatívne odráža vo vašom dieťati pre 
ktoré ste dnes prišli. Povedzte čo je to Božská láska – neočakávane sa pýta žena. Je to láska ktorá od ničoho 
nezávisí. Teda múdry i hlúpy človek, šľachetný alebo darebák zostarol, trpel, stal sa invalidom, zapredal alebo 
opustil vás a ušiel – už keď ste sa zaľúbili, musíte ľúbiť, nepozerajte na nič. Božská láska rozoznáva ľúbiaceho 
človeka  celý svet ako príležitosť prejavenia lásky k nemu.  
Chystám sa pokračovať, ale vidím, že žene niečo bráni. Aby ste lepšie zmenili seba, v prvom rade je nutné sňať 
agresiu ku vzťahu k mužom. Vaša urážka v predošlom na ktoréhokoľvek muža teraz napáda mňa, a vám je 
zložité pochopiť a prijať to, čo hovorím. Tak čo mám robiť? Znepokojuje sa žena. Vzdychám a pozerám na ňu. 
Človek prečítal štyri knihy. A po očistení – čistý biely list. Chápem, že príčina nie je v nej, ale v tendencií ktorú 



nosí v sebe. No zrazu vzniká otázka : prečo, prečítajúc štyri knihy človek nechápe základné veci? Opäť 
prichádzam k jednoduchému dôvodu – ak sú pocity nepripravené prijať informáciu, vedomie ju prijať nedovolí.  

Spomenul som si, ako u mňa na príjme bola žena s ťažkochorým dieťaťom od narodenia. Ona prečítala, 
zdá sa tri knihy. Potom u nej začali divé bolesti v celom tele. Bolesť bola taká, že prichádzala osobitne silne do 
oblasti pupka – hovorí a prikladá si k tomu miestu ruky. Bolesť bola omnoho silnejšia než pri pôrode. Trvalo to 
dva mesiace. Takmer som sa z nej zbláznila a nevedela som, čo robiť. Potom som začala kričať "Pane, odpusti mi 
za zabitie lásky v predchádzajúcich životoch, odpusť mi za všetky hriechy v predchádzajúcich životoch“ A bolesť 
sa zrazu pominula a postupne odišla. O koľko menej je v podvedomí lásky k Bohu, o toľko slabší je bod opory pri 
kardinálnych, vnútorných zmenách a natoľko ťažšie a mučivejšie prichádzajú tieto zmeny – premýšľam. 

Pýtali sa ma za ženu, ktorá chcela čítať moje knihy, ale nemohla. Akoby mi piesok do očí nasypali – 
čudovala sa – nemohla čítať. Mala vysokoškolské vzdelanie, no povýšené vzťahy k ľuďom a okolitému svetu. 
Nebola tvrdá, jednoznačne oceňovala všetko prichádzajúce. O istý čas jej lekári stanovili diagnózu, prakticky 
bez nádejí na prežitie. Ona znova začala čítať moje knihy a teraz ich prečítala bez osobných zatvrdení. Prvý 
krok urobila a druhý nemohla. No dobre – povedala si – knihy som prečítala, s niečim súhlasila. No prečo 
musím odpustiť nehodným a podlým, ktoré ma urazili? Veď i teraz sa chystám objasniť predo mnou sediacej 
žene, čo je nutné urobiť, aby sa pomohlo dieťatku. 
Opäť si v živote prejdite a zmeňte postoj k tomu, čo sa stalo. Pravdivo si prejdite ľubovoľnou situáciou. Prijmite 
poníženie všetkých ľudských hodnôt ako spasenie Božského v svojej duši. Sústredene premýšľa, potom pomaly 
hovorí. Ešte do prečítania vašich kníh som sa chcela zmeniť. Teraz som už skutočne iný človek než pred 20 – 25 
rokmi. Prečo je všetko tak zlé? Vaše súčasné pravdivé viťazstvo sa vám započíta z a10-15 rokov- hovorím jej. Čo 
ste robili v mladosti sa realizuje vo vás a vašom dieťati teraz. 

Bola u mňa jedna pacientka. Dvakrát som sa s ňou stretol, potom bola na 5 dennom seminári. Mohol 
som previesť obyčajný príjem, ale chcel som 5 dní pred tým čítať lekcie, aby sa ľudia naučili samostatne 
pracovať. Čítal som lekcie a diagnostikoval poslucháčov seminára, aby videli, ako prebiehajú zmeny. 25-30% 
ľudí prichádzalo na príjem už zdravých. Táto žena po seminári dostala ešte i videokazety s nahrávkami. 
A potom, keď som sa za istý čas pozrel na jej pole a povedal, že u nej je všetko nanajvýš zlé – bola v šoku.  
Ja som sa úplne zmenila, som skutočne iný človek – povedala. A svoje predchádzajúce ste prezreli, Prešli ste si 
opätovne desiatky ráz svoju mladosť? Udivene mykla plecami Nie, myslela som si, že to nie je nutné. Tak teda, 
ešte raz vám poviem – hovorím – čím viac Božského je vo vašej duši, tým menej vaša láska závisí od všetkého 
ľudského, tým ľahšie pochopíte, že minulé, súčasné i budúce – je jedno a minulé nikam neodišlo, to je tu , teraz 
a drží vás naozaj tvrdo. I keby ste zmenili prítomné a budúce, musíte zmeniť vzťah k minulému. Vtedy bude 
výsledok.  
Pozerám na pacientku a chystám sa vyhodnotiť výsledky môjho objasňovania. Sú dosť žalostné. Žena zadáva 
novú otázku: Povedzte, môžete na diaľku energeticky pomôcť môjmu dieťaťu? Oslabujem a tupo pozerám do 
poľa. To už je moja otázka. Podobne, mňa nepočúvala. Možnože nečítala knihy, Vzala sa, aby sa dostala ku mne 
na príjem? Dúfa, že pracovať budem ja, že všetko urobím za ňu? Zvláštne. Pýtam sa ešte. Diaľkové pôsobenie 
na vaše dieťa nastáva, keď sa rozprávam s vami. Je o to silnejšie, čím silnejšie sa pri tom meníte. No ak si teraz 
jednoducho sadnem a budem diaľkovo dodávať energiu, bude to len dnešné zlepšenie. Vo vašej situácií toto 
nepomôže. Dobre, a môžem si predstavovať riešiteľné situácie pre spasenie svojho dieťaťa. Môžte a musíte. No 
pochopte jedno. Je to príliš slabá pomoc, nehľadiac na jej efektívnosť. Ešte raz. Môžete pomôcť svojmu dieťaťu, 
ak dokážete zmeniť vnútorno. Nakoľko sa zmeníte a budete sa modliť za váš rod, za seba, za potomkov, natoľko 
vaše vonkajšie deje budú mať podobný efekt. Vystačia mi sily? Clivo a vystrašene sa pýta. Myknem plecami 
a pozerám jej do očí. Boh sily neskúša dávať. Povedzte, a ako sa modliť? Ako prosiť odpustenie u Boha? 
Predstavte si: nejaký človek vám chcel pomôcť. Pre vašu záchranu nutné boli tvrdé situácie a vy ste to 
nepochopili a neprijali. A potom, keď ste pochopili prečo, vy prídete k tomu človeku a svojimi slovami prosíte  
neho odpustenie. Tak sa obracajte k Bohu a proste o odpustenie. Boh spasil vašu dušu a vy ste to nepochopili 
a neprijali. Teraz proste za toto odpustenie. A ako mám prezrieť svoj život? Najskôr začnite jednoducho 
prežívať ho znova a povedzte si: Hospodin, tvoju vôľu vidím vo všetkom. Očistenie nastáva s videním Božského 
vo všetkom prežitom. Vtedy pochopíte: niet ľudskej bolesti v tom, kto vás urazil, zaprel, ponížil vás. Je Boh, 
ktorý zachraňuje a lieči vaše isté, večné „ja“ keď začína prerastať  a závisieť od ľudských hodnôt. Keď chápete, 
že niet vinných, u vás nevznikne agresia, nebude agresie, nebude bolesti.  
Žena odchádza a ja sedím a premýšľam, prečo niektorí lovia informáciu v letku, prečítajúc jednu knihu alebo si 
pozrú jednu videokazetu a vyzdravejú pritom. Prečo mnohí dokonca prečítajú všetky knihy, pobudnú v príjme, 



často nechápu jadro toho, čo hovorím? Možnože príliš tvrdo, rokmi v sebe vychovávaná nesprávna orientácia? 
Možnože nedostatok informácií? Počas stretnutí som sa ubezpečil že prijatie nového najlepšie prichádza vtedy, 
keď sa človek pýta. A myšlienka, že by som mal napísať knihu, v ktorej budú odpovede na otázky, sa stala oveľa 
dôležitejšou. 
A sľúbil som čitateľom ukončiť túto knihu v jeseni roku 1997. no plynuli mesiace, prešiel polrok a necítil som 
v sebe nutnosť na to, aby som začal písať. A tak prešiel hneď rok. Práve teraz som pocítil, že som hotový. 
Napísanie samotnej knihy prichádza teraz príliš rýchlo. Ak som druhú knihu písal3 roky, tak štvrtú – tri 
mesiace. Avšak chápem – ak sa kniha nezomkla v jeden organizmus, nenabrala akejsi vnútornej nezávislosti odo 
mňa, nebude to nasledujúca kniha, ale falšovanie pod úroveň. Materiál bol hotový rok vopred, no nebol 
pozbieraný a zviazaný. Za posledný čas som pochopil, nakoľko je nevýhnutná piata kniha.  
To čo bolo podľa mňa dávno nepodstatnou malichernosťou, pre mnohých sa zdalo nezdolnou bariérou, 
nedovoľujúcou vyzdravieť alebo prežiť. Prinesiem niekoľko príkladov. 

Na príjme sedí žena. Pracuje na sebe niekoľko hodín. Pozerám jej pole. Výsledok nulový. Ako ste sa 
modlili? Pýtam sa a ona rozhodí rukami. Obracala som sa k Bohu a prosila, aby zo mňa a potomkov sňal všetky 
hriechy. Chápte – hovorím ja- prišli ste nie na chemickú očistu, kde za akýsi poplatok snímu všetky prepuknuté 
škvrny. Nesprávne ste sa viedli životom a chybne ste sa  k nemu stavali. Prejavovali ste agresiu k Bohu, k láske 
a k ľuďom. Obraciate sa k Bohu a prosíte odpustenie za to. Musíte precítiť, že tak, ako skôr ste sa stavali k svetu, 
stavať sa už nemožno. Modlitba, to je prostriedok k tom, aby ste zmenili seba. Odvraciame sa od všetkého 
ľudského, upierame sa k Bohu, ktorý je nielen niekde tam, vonku, ale i vo vnútri vás, a čím viac sa k nemu 
obraciame, tým viac božského nosíme vo svojej duši. A povýšenie Božského v duši – to je najvyššie šťastie, ktoré 
je možné kedykoľvek. Najťažšie, čo môže byť v živote, je zachrániť lásku k Bohu, keď sa rúca všetko, k čomu 
prirástla naša duša.  
U každého človeka sú rôzne pojmy o šťastí. No niečo spája všetkých ľudí. A všetko je tak jednoduché. Človek 
zakúša pojem šťastia vtedy, keď prichádza povýšenie lásky v duši.  
Jeden z momentov, ktorý psychológia nemôže objasniť je nasledovný. Človek dostáva rýchle povýšenie 
v dlžnosti, prichádza viac peňazí a on zrazu ukončí život samovraždou. Akoby tie dané emócie mali upevňovať 
zdravie a život človeka. Fakty často hovoria o opaku. Šťastie možno zabiť omnoho rýchlejšie ľahkými láskavými 
nepríjemnosťami. A tento fenomén ľahko objasním. Viac peňazí, viac materiálneho blaha môže rýchlo posilniť 
závislosť človeka od nich. Prepukne podvedomá agresia, zmenšuje sa množstvo  lásky v duši. A na podklade 
navyšujúcej sa blahoprajnosti človek cíti seba ako hlboko nešťastného. A samovražda sa tu javí podvedomou 
otázkou skrátenia procesu rozpadu lásky v duši. 

Spomínam na druhú ženu, ktorej som povedal, že v jej osude leží problém – želanie zbožňovať svojho 
muža. Aké zbožňovanie? Zamávala rukami. Nemôžem ho strpieť. Stále ma neuveriteľne dráždi. Áno, to čo vy 
hovoríte, skôr bolo, ale teraz toho niet – vysvetľuje mi.  
Sedíte na vrchnej vrstve svojich emócií. Majú krachujúcu tendenciu. No vo vašej duši sú emócie, ktoré objímajú 
celý život. Nosíte v sebe pocity, ktoré sa diali desiatky a stovky životov. A už keď ste ich „rozkrútili“ nesprávne, 
uverte mne – 10 alebo 20 rokov často býva krachujúcou lehotou. Čím viac nárokov, rozrušení a nepríjemností 
blízkym človekom, tým silnejšia závislosť od neho t.j. vy v duši pokračujete v modlení k ľúbenému človeku, 
dokonca o tom nepochybujete. A čím viac ste sa v neho skôr modlili, tým väčšia závislosť o neho u vás vznikla 
a tým viac rozčúlení, nepríjemností a krívd teraz bude k nemu u vás. Začnite od toho, čím snímete vzťah 
k blízkemu človeku. A potom sa obráťte k Bohu a proste o odpustenie za to, že ste milovaného človeka ľúbili viac, 
než Tvorcu. 
Žena odišla do susednej miestnosti, 2 alebo 3 hodiny sa modlila. Keď znova ku mne vošla, pozrel som si ju 
v jemnej hladine a bol som ohromený. Jej stav bol omnoho horší ako prvý raz jej pobudnutia u mňa. Ako ste sa 
modlila? Udivila sa. Tak ako ste povedali. Prosila som o odpustenie u Boha za to, že som ľúbila svojho muža. 
Tak som vravel? Pravdaže. Naozaj tak? Áno, určite tak. Pomaly vdychujem a potom pomaly vydychujem. 
Pochopte – pokračujem – žijeme láskou. Akoby sme neľúbili? My ľúbime vždy Božskou a ľudskou láskou naraz. 
Ak je Božskej  lásky viac než ľudskej – to je šťastie. A vtedy, ľúbiac druhých ľudí a okolitý svet, my nebudeme 
od nich závisieť. A ak je ľudská láska väčšia než Božská, narastá disproporcia, teda závislosť od toho, čo ľúbime, 
rýchlo sa vyčerpá Objavuje sa a rastie agresia a zatiaľ – nešťastia a bolesti. A keď príde odpustenie za to, že ste 
ľúbili, to vy konáte priestupok pred láskou a pred Bohom. Veľa som premýšľal o tomto omyle a pochopil, že tu je 
ešte jedna príčina – hmlistá a nepresná formulácia, ktorú som dal pacientovi. Nechcel som proti sebe stavať 
Boha a človeka.  



Náš vonkajší obal je ľudský – hovorím pacientom a vo vnútri je Božské. Ak vy ľúbite najskôr Boha v milom 
človeku a potom až jeho ľudský obal s jeho telom a vedomím, to akokoľvek by ste ľúbili, ľudské bude druhoradé 
a vy od neho závisieť nebudete. Nakoľko vo všetkom čo vidíte a čo prichádza k vám vy vidíte a pocítite Boha, 
natoľko vy budete vidieť Božské i v milovanom človeku. 

Avšak paradoxná príhoda sa udiala nedávno. Konzultoval som s jedným človekom, nie prvý raz. 
Veci u neho sa zrazu diali dobre. A potom začalo všetko pomaly a nemotorne padať. Naviac, keď sa začínal 
modliť a pracovať nad sebou, bolo ešte horšie. Toto všetko prichádzalo natoľko plynule, že som všetko nemohol 
postrehnúť, v čom je príčina? U pacienta sa nepretržite uzatvárala budúcnosť. Stále som mu objasňoval, čo je 
prekážkou pre ideály, princíp, nádeje, ciele, on začínal pracovať: bolo zlepšenie a potom sa znovu všetko 
„rúcalo“. U pacienta sa zjavilo vnímanie, že niečo v mojom systéme nie je tak ako má. Zdá sa, že je vám lepšie 
nepracovať so sebou tak, ako ja radím – povedal som mu. Prakticky absolvoval posledný rozhovor. Na záver si 
vyjasňoval akési detaily a položil nečakanú otázku. Povedzte, od detstva som túžil dosiahnuť oveľa viac než 
druhí i peňazí mať viac než druhí i byť lepší od druhých. Spravil som veľký hriech? Žiadneho hriechu nebolo, 
všetko bolo  skutočne normálne. Bol prekvapený. Ešteže tak, a ja som uveril, že je to hriech a celý rok som ho 
ľutoval. Nie zlé podľa začiatku – povedal som – celý rok ste sa zaoberali samovraždou. Je to daň za ideály, ktorá 
celý čas trvala. Láska sa rodí a zduchovnieva i materiálno. Láska – to je ľavé i pravé. Cez lásku možno zjednotiť 
všetko, čo si prajete a prijať aj najväčšie rozpory (protichodnosti). Ak je človek orientovaný nie na lásku ale na 
duchovnosť, stávajú sa hriechom všetky protiklady t.j. zameranie k materiálnemu. Vtedy ovládanie peniazmi sa 
stane hriechom, sexuálne želania – tiež, želanie mnoho získať a mnohé dostať podlieha odsúdeniu. Vám od 
detstva vštepovali tradíciu duchovnosti a súčasnej vstriekli jed jej prvoradosti pred láskou. A nepravidelné 
využitie môjho systému môže byť veľmi nebezpečné. Zdá sa mi, v takom prípade, je lepšie sa nestretávať. 
Dobre, teraz som pochopil, že prianie ľudského šťastia sa nejaví hriechom. A čo je teda toto – prekážka za ciele, 
nádeje a ideály? Objasňujem – Ak vy jednoducho chcete dosiahnuť viac než druhí – to je normálne. No ak by ste 
chceli dosiahnuť niečo z toho, aby ste to, toho ponížili, komu, tomu sa pomstili, seba postavíte nad to, toho t.j. vo 
vašom želaní odvekov trvá agresia po vzťahu k láske a k ľuďom, vtedy toto je i prekážka za ciele, plány, za 
budúce. V takom prípade je budúcnosť zakrytá, a vám nie je dopriate dosiahnuť toho, čo vy chcete, alebo pri 
dosiahnutí cieľa môžete stratiť zdravie a život. 

Jedno dievča mi rozpovedalo veľmi zaujímavú situáciu, ktorá sa jej stala. Začínala som sa modliť 
a potom som cítila, že jednoducho letím. Prešiel čas a čím viac som sa modlila, tým viac, neviem prečo, som 
začala premýšľať o peniazoch. Neodbytne, do nepríčetnosti. A ak som chcela tieto myšlienky odstrániť, odohnať, 
bolo  ešte horšie. Jednoducho diabolstvo ako také. Potom  sa strácalo všetko prianie modliť sa. Prestala som sa 
modliť, zostalo lepšie. Modlili ste sa nie k Bohu a láske, ale k duchovnosti – objasňujem, spočiatku ste sa modlili 
k Bohu a preto lietali ako na krídlach, potom, postupne sa zapájalo vedomie a duchovnosť vytesnila lásku a vy 
ste to nepocítili. A aby trhnutie vpravo vás neroztrhlo, intuitívne ste zapojili trhnutie vľavo, k materiálnemu. 
A čo robiť? Ako sa modliť? Udivene sa spýtala. Prosto treba pochopiť, že láska môže byť aj nepekná 
a bezpeňažná, nič jej pri tom nechýba. A tak peniaze a krása bez lásky sa rozsypú v prach. Jedna dáma prečítala 
všetky knihy a videla všetky videokazety s mojimi vystúpeniami, sa mi priznala. Všetko je neuveriteľne zložité, 
všetko je ťažké pochopiť. Všetko je neuveriteľne jednoduché – odpovedal som – všetko čo som napísal možno 
zhrnúť niekoľkými frázami. 

1. Vždy a všade chrániť lásku k Bohu a zväčšovať ju 
2. Vo všetkom vidieť a ľúbiť Boha, precítiť vyššiu vôľu 
3. Nehľadať vinných 
4. Prijímať svet a ľudí takými, akí sú. Svet vychádza z lásky, napĺňa sa láskou, odchádza s láskou i stáva sa 

láskou 
Niektorí, k žiaľu, analyzujú detaily v tých knihách, čo som napísal, zabúdajú na hlavné. A naopak, niektorí, 
prečítajú jednu knihu, môžu pochopiť pocit hlavného a v princípe možno už nečítať ostatné knihy.  

Dva prípady, o ktorých mi povedali moje pacientky. Prvá rozpovedala históriu svojej sestry. U mojej 
sestry bol tak štvrtý stupeň. Začal sa aktívny rozpad tkaniva a divé bolesti. V júni začala dostávať morfín. 
Prijímala to tri mesiace. Stav sa stále zhoršoval. V septembri som jej dala prečítať vaše knihy, prvú a druhú. 
Prečítala ich, mnohé pochopila i pospomínala. Bolo lepšie, no morfín prijímať pokračovala. V decembri sestra 
odmietla narkotiká. Obrátila sa na lekárov, aby zopakovali vyšetrenia. Lekári boli v šoku, bez opuchlín, bez 
metastáz. O mesiac vám zavolala do kancelárie a tam jej dostatočne hrubo odpvedali. Ona povedala, že v knihy 
Lazareva viac neverí, v Bibliu neverí. Za dva mesiace moja sestra zomrela na rakovinu. 



Vaša sestra prečítala len dve knihy, vysvetľujem, v štvrtej je opísané to, že sa nemožno modliť za ideály, 
duchovnosť, dobrý osud. I keď som chcel aby zmizli, príčiny ochorenia ešte zostali.  
Láska a duchovnosť podľa nej boli jedným a tým istým. Bola jej daná skúška na poníženie duchovnosti a na 
zachránenie lásky. Nevyužila jej. A aby zachránila dušu – umrela. Je nutné pochopiť, že nádeje, rovnako ako 
i rozčarovania – to je čisto ľudské ponímanie. Nádeje ako i rozčarovania sú funkciami vedomia. Preto nádejať sa 
v Boha, i rozčarovanie o ňom, nemožno. Boha možno len ľúbiť. 

Druhá pacientka hovorila o svojej priateľke. U tej boli problémy s močovopohlavnou sústavou, ktoré 
zosilňovali. Obrátila sa na lekárov, tí previedli pozorovania. Diagnóza bola prosto nevyliečiteľne chorá. Potom 
rozsiahle metastázy, operácia zbytočná. Pre plný obraz jej odporučili prísť o týždeň a ešte raz previesť 
sledovania. Ona prišla k svojej priateľke a oznámila, že je odsúdená a treba sa jej hotoviť na odchod. Podľa teba 
môžeš hneď zomrieť – povedala priateľka – prečítaj tu tieto knihy, lepšie ti bude na duši. Za tri dni chorá 
prečítala všetky moje knihy. Ešte za 4 dni prišla na kontrolu. Žiadne opuchliny, žiadnych metastáz nebolo. 
Doktori rozhodili rukami a povedali, že naozaj poplietli snímky.  
Prečo jeden človek sa môže zmeniť a druhému je ľahšie v bolestiach a umierať, do týchto časov nechápem. To čo 
som pochopil, som vyložil tu. No cítim, že za tým je ukryté niečo väčšie. Inokedy sa mi vkladá dojem, že človeku 
sa zakrýva možnosť chcieť sa zmeniť. Skutočne, strádania, choroby a smrti očisťujú dušu lepšie, než moja 
metóda. A ak človek neprešiel skúškami vo forme rôznych útrap, jemu nie je dovolené pochopiť a prijať to, čo 
hovorím. 
Mimochodom, mnohí nemôžu vyzdravieť preto, že čakajú príliš rýchle výsledky. Ako mi povedal jeden 
z pacientov: Už tri dni nad sebou pracujem a výsledok nevidím. Vy ste posledné tri životy seba nesprávne viedli 
– odpovedám – a chcete za tri dni všetko zmeniť. Nadnes sa zmenili vaše myšlienky a niet garancie, že  sa zajtra 
nevrátia nazad. Ak vaše myšlienky prináležia osobne vám, to sú vaše pocity – súčasne sú to pocity vašich detí 
a vnukov. Vašich blízkych. Agresívne pocity topia obkľučujúc, ale dobrodušných zachraňujú.  
Keď som bol v Izraeli, povedali mi takýto príbeh. Jeden chlapec mal rakovinu a on pomaly zomieral. Lekári boli 
bezmocní. Dieťa malo svojho obľúbeného futbalistu, a on poprosil matku, aby mu pomohla uvidieť sa s jeho 
idolom. Futbalista prišiel ku chlapcovi, a potom priviedol celé svoje mužstvo. Začali ho navštevovať. U dieťaťa 
sa začal zlepšovať subjektívny stav, lepšie sa cítil. Potom ho futbalisti začali brávať na zápasy. A chlapec 
vyzdravel. Pocit radosti a lásky urobil to, čo nemohol urobiť ani jeden špecialista.  
Spomínam si na ohromujúci list, ktorý som si prečítal v jednom z časopisov. Mladý muž, majúci ženu a dieťa 
mal zlomenú chrbtovú kosť, ostal prikovaný k posteli. Lekári povedali, že chodiť nebude a že je to navždy. Za 
istý čas chcel ukončiť svoj život samovraždou. Vtedy žena povedala, že ho nikdy neopustí, a ak on umrie, ona 
umrie s ním. A ten istý večer v komore, nehľadiac na prítomnosť cudzích sa milovali, a všetko sa podarilo. 
A o niekoľko mesiacov on  vstal a chodil. Nutné je raz a navždy pochopiť jednoduchú vec – nevyliečiteľne 
chorých niet. 
Nakoľko si môžeme udržať v duši pocit radosti a lásky, natoľko môžeme postupne prekonať akúkoľvek bolesť. 
Avšak keď sa ma pýtajú, ako stanoviť, či sa človek dvíha vpred alebo nie, odpovedám: Posilnenie kontaktu 
s Bohom chápeme ako pocit radosti a lásky, ktoré od ničoho nezávisia, nech by sa hocčo stalo. Prebiť sa k tomuto 
postoju častokrát býva veľmi ťažké. A ak niekto z blízkych v tom pomáha, taká cesta sa oveľa skracuje.  
V princípe pomáham pacientom robiť to isté. Pri tom zužitkovávam poznanie a nakopené skúsenosti 
a odovzdávam pravdivé chápanie sveta, ktoré sa u mňa skladá, formuje počas takých istých starostí a skúšok. 
Inokedy sa ma pýtajú, prečo nie sú zlepšenia, vôľa je veľká, práca pod napätím. Odpovedám: ak ste sa obrátili 
k Bohu a k láske, nehľadáte vinných, to už máte výsledok, u vás už prišlo k zlepšeniu. Za čas sa to stane 
viditeľným a reálnym. Jedným z hlavných problémov prekážajúcim rýchlym zmenám sa javí začiernenie duší 
potomkov. Deti, vnukov a pravnukov ťažko začierniť, hovorím pacientom, ich duše sú dostatočne dobre 
ochránené. Aby špina prešla na ich duše, je nutné dlho nosiť v sebe nenávisť alebo želanie pomsty, byť 
nespokojný s okolitým svetom a ľuďmi. No už ak sa zašpinili, tiež očistiť bude ťažké. Ak by ste sa ďalej 
kardinálne zmenili, očistenie duší detí, vnukov, pravnukov zrazu nenastane. Nutné je aby prešiel istý čas, ktorý 
bude garantovať stabilnosť vašich vnútorných zmien. Opäť, neodvolateľne ste chceli ísť vpred, natoľko skôr sa 
očistia potomkovia. 

Nedávno som sa stretol s jednou ženou. Niekoľko krát som bola u vás na príjme – hovorí. Chcem si 
spomenúť, ale nemôžem. Zvyčajne si pamätám pacienta, i keď iba jeden krát bol u mňa a príde i o niekoľko 
rokov neskôr. Mala som červenú lupienku – pripomína mi žena. A už sa to v pamäti oživuje. Ako by som si 
nespomínal. Ona tak ťažko začínala pracovať na sebe. A veľké dózy hormónov, ktoré brala , veľmi jej bránili. 



Teraz stratila 30-40 kg a vyzerá mladšie., preto som ju nepoznal. Príčinou bola základná nepomerná vnútorná 
hrdosť, pýcha, obrovská hruda nárokov na mužov i seba. Všetko toto odkázala deťom. Jej dcéra mohla zomrieť a 
pre jej záchranu matka bola nútená trpieť. Preto žiadna liečba matke nemohla pomôcť. Zrazu žene bolo 
neuveriteľne ťažko pracovať nad sebou. Boli  periodické zhoršenia, často silnejšie, no ona neprestávala dúfať. 
A postupne sa všetko začalo meniť. Posledný rok vôbec neprijímam žiadne lieky a lekárom hovorím, že ich 
beriem, aby som ich nezarmútila. Povedzte – pýta sa – aký je teraz môj stav, čo vidíte na  jemnom poli? 
Povedať, že dobre nemôžem – odpovedám – u vás je všetko normálne, u vašej dcéry tiež, no u vašich budúcich 
vnukov je ešte veľmi mnoho problémov. Takže popracovať na sebe by ste ešte mali.  
Pripomínam si, ako napredoval rozvoj ľudstva. Skôr sa považovalo za šťastie oddychovať a vôbec nič nerobiť. 
A práca bola mučivou, vysiľujúcou úlohou. Teraz tieto predstavy sa začínajú v protikladoch  meniť. No 
i doteraz práca na sebe, vlastné hlbinné zmeny pre mnohých sa javia neuveriteľne ťažkou a mučivou útrapou. 
A istým šťastím sa stáva obyčajná realizácia toho, čo je dané od prírody. Postupne dôjdeme k tomu, že istým 
šťastím sa javí nie mechanická realizácia toho, čo máš, ale ustavičné osobné zmeny, pomáhajúce posilniť úsilie 
k láske a k Bohu.  
V novembri 1997 bol u nás seminár v St. Peterburgu. V čom bol zmysel tohto seminára? 
Môj cieľ je nasledovný. Človek číta moje knihy, pozerá videokazety s mojimi vystúpeniami a výsledok musí byť 
taký, že po príjme je u mňa. Teda cez svoje knihy ja môžem pomôcť ľubovoľnému množstvu ľudí. Prijímam 
tých, ktorí toto spravili, no nedokázali si vylepšiť svoj stav. Analyzujem prečo sa človek nemohol napraviť sám. 
Potom sa táto informácia dostáva do nasledujúcej knihy. Keď som začal pracovať ako ezoterik, u každého 
z mojich kolegov bola vlastná skúsenosť, poznanie, tajomstvá. Vyskytuje sa konkurencia a nik sa  nedelí o svoje 
tajomstvá. Rozhodol som sa postupovať naopak. Deliť sa so všetkým, čo viem. Prečo som to spravil?  
Odpoveď je veľmi jednoduchá, strkalo ma to vpred, ku vzdialenejším skúmaniam. Vyjasnil som si všetečný fakt: 
čím viac som dával informácií, tým viac obsahu poznania ku mne prichádzalo. A čím silnejšie sa mi chcelo 
odovzdať všetko to, čo som vedel, tým silnejšie sa presúvala vychádzajúca informácia a tým vyššia bola jej 
kvalita.  
Ľudia pricestujúci na seminár, odhadovali dostanie sa na príjem, ja som namiesto toho 5 dní pred tým čítal 
lekcie. Chcem, aby na príjem ku mne človek prišiel už zdravý. Toto bola skúsenosť - naučiť pacientov pracovať 
nad sebou samostatne. Seminár sa odlišoval od vystúpení tým, že ľudia prichádzali oveľa viac pripravenejší. 
Primerane, je možné zväčšiť veľkosť karmických procesov a získať viac hlbokých zmien a osobného očistenia. No 
vo vnútri, k takému semináru človek musí byť dobre pripravený.  

Spomenul som si na rozhovor, ktorý sa u mňa odohrával prednedávnom. Sediaca predo mnou mi 
slávnostne oznámi –teraz vám poviem, čo so mnou bolo po seminári. Celých 5 dní, čo ste čítali lekcie som 
usilovne na sebe pracovala. Môj stav sa zlepšil, na konci ste mi povedali, že u mňa je všetko omnoho lepšie len 
s potomkami je to nie najlepšie a práca je ešte nutná. A upozornili ste ma, že keď sa blato vracia od potomkov ku 
mne, to môžu byť problémy aj dostatočne silné. Pripravila som sa, ale neuvedomila som si, že budú až také. Môj 
muž – inteligentný a rozhľadený človek, a tu prichádza domov opitý, keď už som spala, drží ma za vlasy a trasie 
ako hrušku. A začína čítať mravoučenia a vychovávať. Ránom sa ho pýtam, nič si nepamätá. A tak prejde 
týždeň, druhý, tretí. Tŕpnem a nepoddávam sa. Chápem, to ide blato z potomkov a ich je nutné očistiť. No niečo 
bolestivejšie zatiahlo moje očistenie. Cítim, že už nevydržím. Zašla som do kaplnky ku Xénií Blaženej, postavila 
sviečku za zdravie muža, pomodlila som sa. Za týždeň muž prišiel s kyticou kvetov a potom sa začal normálny 
život. 
Za istý čas ste mali vystúpenie. A u mňa vznikla veľmi seriózna otázka, chcela som prísť na lekciu a napísať ju. 
Vystúpenie sa mi páčilo, no pred vami na stole ležala kopa otázok  a moju ste neprečítali. Po lekcií som odišla 
s pocitom ľahkého rozhorčenia. Otázka podľa mňa bola veľmi vážnou a vy ste ju neprečítali. Zrazu sa mi začali 
odstavovať ruky i nohy. Začínalo sa to takto – beriem akýsi predmet a nemôžem držať, všetko z rúk padá. 
A nohy sa začali odstavovať pod kolenami, nemôžem chodiť, len máličko. Všetky sústavy nôh začali škrípať, 
akoby do nich piesok nasypali. Kolená a bedrové kĺby začali silne bolieť, hlavne v noci. Spomenula som si – na 
lekcií ste hovorili, že prichádza urýchlenie všetkých procesov a že sa zintenzívňuje (urýchľuje) nielen dobré ale 
i zlé. Preto na vystúpenia nemôžu chodiť alebo nemôžu byť tí, ktorí sú nepripravení. Niekedy sa po lekcií tento 
stav zachová, preto nesprávne správanie môže priviesť väčšie problémy. Začala som sa desiť, hlavne keď začali 
opuchať ruky a jeden palec zmodrel. Lekári ma prehovárali na amputáciu. Vy ste boli v Amerike, zavolala som 
do kancelárie a prosila telefónne číslo do Ameriky. Keď som vám zavolala, povedali ste mi, že ruky sú zviazané 
so schopnosťami, nohy s osudom a že je nutné zbaviť sa akéhokoľvek vzťahu k ľuďom i k sebe. Povedali ste, že 



vnútorná hrdosť, pýcha ešte pretrváva v deťoch a vo vnukoch. Ja som sa zbavila nepríjemností k okolitému svetu 
a po odpustení k vám  všetko u mňa prišlo do normy. Jediné, čo zostalo – to je sivastá plôška  na palci. To vás 
drží osud vnukov – povedal som – ak opäť začnete chuligániť, opäť môžu nastať problémy. Áno, ja to pociťujem 
– priznala sa. 

Spomenul som si na zaujímavú epizódu spolu s lekciou. Konzultoval som mladého človeka a povedal som 
mu, že úroveň hrdosti, pýchy u neho je príliš vysoká. Viete čo sa so mnou dialo na lekcií?- hovorí – keď sa 
začalo vystúpenie, akási sila ma začala vytláčať zo sály. Nemôžem sedieť, len toľko. Zaťal som zuby, vopchal sa 
pod rúčku kresla a myslím – neujdi, obseď. Potom akoby ma to opustilo a na konci lekcie, keď ste nám navrhli 
v myšlienkach obrátiť sa na Boha a pomodliť sa, mne akoby so mozgu piesok nasypali. Ďalej som už nemohol 
pomyslieť ani slovo. Pomyslel som si, že pre mnohých predstava o Bohu nikdy nebude správna, pretože 
vychádzajú z vedomia, a ono je druhotné. Len pocit lásky môže dať túto predstavu.  

Vážený S.N: pomôžte, prosím, poraďte. Moja mama stratila pamäť a už viac než pol roka mňa (dcéra) 
a svojho syna nepozná. Súhlasím s vašou knihou, možno povedať, že ju podviedla hrdosť a nenávisť. Už mnoho 
ráz som jej dohovárala, aby odpustila mužovi za to, že sa rozišli. (26 rokov pred) ale ona mu neodpustila. 
Pomôžte radou. U dcéry ktorá písala, sú máloživotaschopné budúce deti.  
Príčina – hrdosť, pýcha, závislosť od schopností, ideálov, ľúbeného človeka. Preto, aby sa narodili zdravé deti je 
nutné prejsť skúškami nepríjemností, poníženia, neúspechov v osude. Podľa všetkého, dcéra vydrží skúšky na 
80% vedome a na 20% podvedome. Preto, aby sa narodilo zdravé dieťa – nutné je 50%, t.j. dcéra môže 
pociťovať, že skúškami prešla a deti budú chorieť. Deti berú karmu rodičov a závisia od nej. No ak je dieťa 
vnútorne dobrodušné a naplnené láskou, negatíva, prejdúce od rodičov, nevchádzajú hlboko do jeho poľa. 
A v kritickom pre zdravie sú periodicky zatláčané nazad. Rovnako sa deje, ak je dieťa správne orientované, mení 
k lepšiemu svoj charakter a svetonázor. Povediac prostým jazykom – nakoľko bol hriešny v predchádzajúcom 
i v tomto živote, natoľko hriechy rodičov vchádzajú o jeho duše a vyvolávajú bolesti, nešťastie.  
Ak sa rodičia a dieťa chcú zmeniť, to karmické blato sa rozplýva ako dym,  neprináša nikomu bôle. Pri danej 
príležitosti sa mení, prosí muža, cez ktorého sa jej dostávalo očistenie (matka dievčaťa nechcela a ani nemohla 
prísť). Príčinou bola príliš veľká závislosť od schopností, intelektu, ideálov t.j. od vedomia. Túto závislosť 
odovzdala dcére a vnukom. Aby uchránila vnukov, bolo jej nutné odňať to, za čo je začiernená duša.  
Nutné je zabrzdiť vedomie. Oslabenie pamäti blokuje schopnosti, intelekt, duchovnosť ako takú. V prvom rade 
zachraňuje potomkov. Nakoľko sme my nedodali lásky našim potomkom, natoľko tvrdo sa budeme zbavovať 
všetkých ľudských hodnôt. Tak sa v našej duši zvýši množstvo lásky k Bohu a časť z nej odovzdáme pre spásu 
svojich detí a vnukov. Nakoľko deti môžu vidieť svoj vzťah k svetu, naplniť svoju dušu láskou a odovzdať ju 
svojim budúcim deťom, natoľko oni môžu pomôcť svojim rodičom.  

Otázka zadané mladým 25 ročným človekom. U mojej matky sú veľké koralové kamene v obličkách. Sú 
nebezpečné, lebo ich nemožno odstrániť. Som jej prvé dieťa, a druhé dieťa sa narodilo bez prstov na rukách. 
S čím to môže byť zviazané? 
Problémy s obličkami – to je hrdosť, pýcha. Čím viac uplatňovania nárokov na okolitý svet a k ľuďom, tým 
väčšia hruda agresie rastie v podvedomí. Keď táto agresia prejde do hlbín duše, vtedy sa už netýka len ľudí 
a sveta, ale aj Boha. Prichádza rozvrat nazad a vzniká program samozáhuby. Preto, aby tento program 
nepoškodil potomkov a nepoškodil budúce životy, zväzuje sa bolesťami tela – v zásadných poraneniach hlavy, 
v močovo pohlavnom systéme. Viac šetrnejší variant blokácie – cez kožné pokryvy a rozvrat (narušenie) čriev. 
Často to bude u detí. O vnútornej krutosti (hrubosti) a nezmieriteľného človeka často trpia práve obličky.  
Úroveň hrdosti, pýchy nie je veľká - v obličkách piesok, viac, ukazujú sa kamene, ktoré možno vybrať. No ak 
úroveň hrdosti, pýchy je nebezpečná pre potomkov, vtedy sa začína tvorba kameňov, ktoré nemôžu byť vybrané, 
vznikajú kamene koralovej formy. Na jemnom poli u matky vidieť množstvo nárokov na muža. Vonkajšok je 
logicky plný, možnože, zakotvený. Rozrušenie ľudskej logiky označuje vpád Božského. Vaša matka toto 
nepochopila a neprijala. Každou sekundou bránila nie lásku ale svoje schopnosti, princípy, intelekt, svoju 
dôstojnosť. Aby druhé dieťa prežilo, nutné bolo rýchlo zmenšiť závislosť od schopností a intelektu. Schopnosti 
sú zviazané s rukami. Niekoľkokrát tu závislosť prevýšila smrteľnú úroveň a prenikla hlboko v podvedomie. 
Blokácia veľmi tvrdá – cez chýbajúce prsty na rukách. Ale hlavná príčina sa ťahá v troch predchádzajúcich 
životoch. Je tu oveľa lepšia karma dieťaťa, než matky. Ak v predchádzajúcich životoch prejavovala príliš možnú 
agresiu vo vzťahu k láske a tvrdé obhajovanie ľudských hodnôt, matke e môžu nedovoliť prejsť skúškou. Takto 
vzniká u obyčajnej situácie.  



No cez obrátenie k Bohu možno zmeniť všetko a vyliečiť sa. Táto informácia je tu pre budúce matky. Ak sa dieťa 
v predchádzajúcich životoch rodilo ťažko chorým, i v tomto živote má tú istú tendenciu. Ak matka nie je 
pripravená na sebe pracovať, jej môžu dokonca nedať skúšky a dieťa sa rodí choré. No ak je ona pripravená 
zachrániť lásku, zmenšiť závislosť od všetkého ľudského, vidí vo všetkom Božskú vôľu  a nehľadá vinných, vtedy 
jej je daná skúška a ak ňou prejde, zmení seba a zmení svoje dieťa. Čím menej logiky o nepríjemnostiach, 
ťažkostiach a krivdách, ktoré dostáva taká žena, tým viac má šancí očistiť seba i dušu svojho dieťaťa. Štyri 
životy dozadu táto žena zbožňovala svojho muža, a tento pocit bol natoľko merateľným, že vydržať urážku 
manžela nemohla.  
Koľkokrát zbožňovala ľudské hodnoty, všetko, za čo sa modlila, bolo u jej muža odňaté. Ak sa modlila za jeho 
mravnosť - viedol seba bezcieľne, ak za intelekt – tak ju klamal alebo jeho klamali, ak za schopnosti – tak bol 
úplným smoliarom alebo jej otravoval život a ustavične ju urážal. Koľkokrát ona nepochopila, že je to - jej 
očistenie, oslobodenie lásky od zrastania s ľudskými hodnotami, ona toľkokrát sa urážala a opovrhovala mužom. 
Tie z detí, ktoré si nepodržali tendenciu odsúdenia otca, v ďalšom živote sa narodili zdravými, tie, ktoré išli za 
hmotou, boli odsúdené na choroby. Znamená to, všetko sa začína z toho, že ľudská láska nás oslepuje a zakrýva 
videnie Boha za všetkým, čo ľúbime. Nakoľko nadaný, duchovný, všestranný muž, ktorého žena ľúbi, tým 
nebezpečnejšie je to pre ňu a pre jej potomkov. Nakoľko muž vo všetkom vidí Božské, nakoľko on pociťuje Boha 
v sebe a jeho ja nezávisí na ľudskom obale so všetkými jeho hodnotami, natoľko menej predstavuje 
nebezpečenstvo pre ženu, ktorá ho ľúbi. Preto oveľa menej šancí mať zdravé potomstvo u umného, 
talentovaného no tvrdého človeka. Toto sa vzťahuje ako k mužom, tak i k ženám. No láska si nevyberá. Ak sa 
žena zaľúbila do múdreho a tvrdého človeka, to je z jednej strany – ona ho mení láskou, a z druhej strany – lieči, 
ponižuje, uráža ho. Čím statočnejšie sa bude zaraďovať k nemu, tým horšie bude pre oboch. Preto láska nie  je 
nútená závisieť od poriadnosti a ideálov. No lásky vždy musí byť viac. Nakoľko ľúbiaci ľudia sú pripravení 
odpustiť druh druhovi, pociťovať druhotnosť všetkého ľudského, natoľko si pomáhajú a zachraňujú priateľ 
priateľa i svojich potomkov.  

Mojej sestre Ľube odišli obličky, kamene v žlčovom puzdre. Ako jej pomôcť? 
Je niekoľko úrovní ľudských hodnôt. Spočiatku je to materiálna úroveň. Závislosťou od nej sa rodia ľudia bez 
princípov, nižší, lakomí, žgrloši na charaktere. Prvá duchovná úroveň – to sú vzťahy, schopnosti, intelekt. 
Závislosť od vzťahov rodí rebelov, nedôverčivosť, urážlivosť. Závislosť od schopností a intelektu privádza 
k povýšeniu vlastnej znalosti, želaniu zničiť všetkých, tvrdo upravované okolitými ľuďmi. Druhá – oveľa vyššia 
úroveň duchovnosti – to je dobrý osud, ideály, princípy, ciele, méty, nádeje. Závislosť od nich pripravuje 
nepretržitý konflikt, nespokojnosť s okolitou spoločnosťou a ľuďmi. Agresia sa môže lámať veľmi pomaly, ale 
i veľmi merateľne. Tretia oveľa dôležitejšia úroveň duchovnosti – to je morálka, mravnosť, t.j. duchovnosť, už 
prechádzajúca v lásku k ľuďom. U vašej sestry je závislosť od vzťahov minimálna. Závislosť od schopností bola 
6 krát vyššia než smrteľná. Ale potom, ako jej odišli obličky a urobili niekoľko operácií, dosiahla normálnu 
úroveň. Ak nemôžem prijať záchranu a očistenie cez nepríjemnosti a krivdy od druhého človeka, tak ich 
nemusím dostať a môžem dostať zrazu chorobu. A v tomto prípade sa tak aj stalo. Ak hrdosť, pýcha prišla 
v normu, to čo leží v jej základe, závislosť od ideálov, poistka za budúce, zostala na tej istej úrovni. A dokonca 
teraz o 7 krát prevyšuje smrteľnú úroveň. Povediac jednoducho, teraz vaša sestra môže prijať nešťastia 
a nepríjemnosti v osude, krivdy a poníženia tiež. No ona nemôže prijať zrady, nespravodlivosti, rúcanie ideálov 
a nádejí. Jej láska nevydrží. Životaschopnosť jej budúcich detí je 7-10% t.j. šanca objaviť sa na svete u nich 
prakticky nie je. Cez fyzické utrpenie sa zmenšuje závislosť od všetkých ľudských hodnôt – od materiálnych 
i duchovných. Prvé, čo by mala spraviť vaša sestra – pochopiť a prijať nedostatok ako očistenie. Nie je divné, ak 
človek kričí, nenávidí, je hotový obviniť svojho krivdiaceho – čo nie je tak nebezpečné ako navonok vzbudzovanie 
vzhľadu pokoja, vnútorne odriekať sa od lásky k ľuďom, ktorí ukrivdili. U vašej sestry je tendencia úplne 
nebezpečná – odrieknutie od lásky 
 
Poznáme Božskú lásku cez lásku ľudskú. Nakoľko viac v našich pocitoch je Božskej lásky, natoľko menej 
uplatňovania nároku k ľuďom a menej prianí pošliapať túto lásku a odrieknuť sa jej. Oslobodenie od vnútornej 
agresie veľmi pomáhajú nielen pokánie a modlitba, ale ja úprimnosť. Úprimný človek vždy cíti náklonnosť 
k láske. Hlavné, čo musí urobiť vaša sestra – pocítiť, že jej vyššie „ja“ – večno, to je Boh a láska a jej druhotné 
„ja“ je zviazané s telom a vedomím, periodicky sa rozrušuje. Nakoľko ona zachraňuje lásku k Bohu, 
prechádzajúc všetkými ľudskými nepríjemnosťami a predstavuje si akékoľvek možné poníženia jej ponímania 



o mravnosti, jej princípov a ideálov atď. nakoľko ona menej bude závisieť od všetkých ľudských hodnôt, od 
svojho ľudského „ja“. Menšia závislosť – menej agresie. Odíde agresia, odídu bolesti a nešťastia.  

Smrť ľúbeného muža zviazala s narodením vnučky (on mal infarkt), venovala mu málo pozornosti – 
všetku dala vnučke. Teraz stratila zmysel života aby netrpela vnučka (3,5 roka) Ako prekonať seba? 
Bojovať so sebou netreba. V predchádzajúcich životoch ste ľúbili duchovnosť, šľachetnosť, muža viac než Boha  
v ňom. Vaša láska sa obrátila v lásku koristnícku. Jedna žena ľúbila muža za to, že je bohatý, druhá za to, že má 
spôsoby, tretia za to, že je poriadny. Čim viac ony od toho závisia, tým rýchlejšie ich muži musia stratiť tieto 
hodnoty alebo zdravie. Najskôr ste žili láskou a potom ste začali žiť ideálmi, duchovnosťou. Vnútorný stav ženy 
sa odovzdáva ich mužom. U neho sa posilnila závislosť od ideálov, duchovnosti, rýchlejšie sa začali hromadiť 
krivdy a toto postupne viedlo k infarktu. Keď sa narodila vnučka, centrum vnímania ste preniesli na ňu. To bolo 
výzvou pre vášho muža, jeho očistenie. Obvyklý obraz sveta a bežná logika sa rozrušili. Muž očistenie prijať 
nedokázal, neprijal situáciu, posúvajúcu ho k láske a vy rovnako. Keď človek hovorí: Nemôžem sebe odpustiť –to 
značí, že je závislý od ideálov a tým škodí nielen sebe, ale i druhým. Ak ste všetko vaše ľudské zbožňovanie po 
smrti muža s posilnenou silou preniesli na vnučku, ona by sa vám otvorila a vzala všetku vašu „karmickú 
špinu“ a to by pre ňu skončilo žalostne. A tak ste vnútorne od nej odlúčená. A osobného vreda jej nedáte. 
Medzi ľúbiacimi ľuďmi vždy musí byť Boh, oni musia ľúbiť druh druha cez Boha. Vtedy čím viac lásky priateľ 
k priateľke, tým silnejšia bude príťažlivosť k Bohu. Hovoriac prostým jazykom, v ľudskej láske vždy musí byť 
akýsi priestor, odstránenosť od ľúbeného človeka. Ako povedal jeden filozof: Ľúbiť – to nie je pozerať sa na seba, 
ale hľadieť spolu jedným smerom. Čím silnejšie závisíte od ideálov, tým silnejšie iných budete zbožňovať 
a druhých strpieť nezmôžete. Snímte dodatočne nároky k ľuďom i k sebe v hladine ideálov a duchovnosti. 
Odstráňte sa od všetkého ľudského v sebe. Odhoďte svoje princípy, ideály, vašu logiku a vedomie. A ak sa 
dokážete zmeniť, vtedy i k vnučke budete prežívať normálne pocity bez škody pre ňu.  

Vážený S.N. mám takúto otázku, dcéra má 10 rokov, teraz ochorela žalúdočnou chrípkou s vysokými 
teplotami. A včera mi povedala zvláštnu vec – Ja seba necítim, ja pociťujem seba akoby zo strany, ako 
z televízora. Mohli by ste mi to trochu objasniť? 
Vysoké teploty u detí, je pravidlom, objasňuje sa nedobrou situáciou s budúcimi deťmi. Teplota sa môže 
zdvihnúť bez viditeľných príčin a dostatočne dlho sa udrží alebo môže sprevádzať akékoľvek ochorenia. 
Žalúdočné chrípka značí  - oslabená imunita v oblasti žalúdka. Skutočne, tendencia ukrivdiť druhému 
myslením, slovami alebo ukrivdiť sebe je u nej vysoká. Má 10 rokov, začína sa pohlavné dospievanie. Ak sa 
zrazu začínajú bolesti, možno urobiť názor, že je to s jej budúcimi potomkami v neporiadku. Závislosť od 
ideálov u dievčaťa 2x prevyšuje kritickú úroveň. U matky  - 2,5 krát. Skutočne, vysoká podvedomá agresia po 
vzťahoch k mužom. A dieťa, ktoré sa má objaviť u dievčaťa je naozaj harmonické. V jemnom poli dievčaťa 
objíma osud jej budúce dieťa. Ono potom môže mať problémy s pľúcami, srdcom alebo žalúdkom. Príčina – 
navýšená závislosť od ideálov a príslušná navýšená urážlivosť. Začína sa práca pre záchranu dieťaťa. Je nutné 
destabilizovať duchovné štruktúry jemného poľa. Preto tie bolesti a zvýšenie teploty, i odpojenie vedomia za 
hranice tela. Vnímanie závislosti svojho tela rýchlo klesá, obvyklý obraz sveta sa ruší a toto pomáha 
v budúcnosti prejsť všetky skúšky. No práca sa začala nielen nad budúcou matkou, no i nad budúcou babkou. 
Pred počatím a v čase tehotenstva vašej dcéry u nás samej môžu byť väčšie problémy s gynekológiou, vyústiť do 
onkológie. Nakoľko vy dodatočne snímete všetky vzťahy k mužom a akékoľvek poníženie vlastnej závislosti, 
osobitne v čase počatia a v perióde tehotenstva, natoľko ľahšie vaša dcéra môže preniesť všetky ochorenia 
a životné konflikty. Ak jej ešte pomôžete skutočným pokánim, tak i u vás so zdravím bude lepšie. 

Vážený S.N. Trhám sa medzi mužom a milencom. Tak sa mi zdá – som pripravená opustiť muža ako 
najposlednejšieho, inokedy naopak. Všetko sa komplikuje ešte i tým, že milenec je ženatý človek. Výsledok, 
doteraz neviem, kto mi je drahší. Ťažko je odovzdať v tomto liste všetok náklad emócií, veď vidíte, žijem ako vo 
sne, snažiac sa vo všeobecnosti premôcť všetky pocity. 
Naozaj ste prečítali moje knihy, pretože ste sa teraz ustálili. 
Podvedomá agresia, závislosť od vzťahov, schopností, ideálov – minimálne. Zdá sa, všetko by malo byť 
normálne a bez mučení. Pozerám vás v jemnom poli. A zrazu vidno veľkú zloprajnosť, bolesť alebo zánik vášho 
dieťaťa. Seba ste dali do poriadku, dieťa nedokázali. U neho je závislosť od vzťahov 6x vyššia než smrteľná, a od 
ideálov tiež. Zdá sa - vy meníte to ďalšie a cez to meníte dieťa i budúcich vnukov, ktorí by mali žiť 
v nepretržitom ponížení od vzťahov a ideálov. Nakoľko sa budete vnútorne brániť tejto situácií, potláčať pocity, 
natoľko tento boj môže viesť k chorobe alebo skaze vášho dieťaťa, za ktoré potom zaplatíte sama. Situáciu možno 
zmeniť kardinálne nie vonkajšími dejmi, ale vnútornými zmenami.  



Vážený S.N. keď sa nachádzam na cintoríne, kde sú pochovaní moji babka a dedko, tak cítim príliv 
energie a vzniká u mňa akási rozbitá nálada. Prečo to na mňa tak dobre vplýva? 
Duša babky a dedka sa nachádza v druhých svetoch. U vás sa začína podvedomý kontakt s druhým svetom, 
a závislosť od nášho sveta rýchlo padá a od toho je tiež problém. Zlá nálada – to sú neriešené problémy, 
neprianie a neschopnosť prekonať stres. A tak, keď vy čiastočne zakúšať emócie svojich príbuzných, ktorí na 
vaše problémy pozerajú z druhej strany pohľadu, tak to vám pomáha podvedome prehliadať predpokladanie 
udalostí a vyjsť spod ich závislosti. 
Cintorín sám o sebe upokojuje. Pozorovateľne, ľudia, ak sa aj doma nachádzajú vedľa cintorína, žijú dlhšie. 
Človeku akoby bokom pripomínali, že jeho život sa ukončí a prejde dostatočne rýchlo. Závislosť od života so 
všetkými hodnotami sa vnútorne zmenšuje. Akýkoľvek stres človek prežíva oveľa spokojnejšie. Preto je i nálada 
lepšia, i zdravie pevnejšie. 

Vážený S.N. u mňa sa r. 1944 20.marca zastrelila mama. Za 16 rokov, 19.marca sa narodila moja dcéra. 
Nemá deti. Skrátka nedonosí dieťa. Poraďte, čo máme robiť? 
U vašej matky bola závislosť od vzťahov 4 krát vyššia než smrteľná, od ideálov o 7 krát. Keď sa jej vzťahy so 
svetom, s druhými ľuďmi ničili, prijať a prežiť to nemohla. Narodenie vašej dcéry i milého dieťaťa vo 
všeobecnosti  - to je splnenie plánov, nádejí, cieľov. I to, že dieťa sa narodilo blízko trúchlivého dátumu – to je 
napomenutie – z druhej strany - že u dieťaťa sú tiež háčiky (poistky), ako i u jeho babky a z druhej strany smrť 
– to je rozrušenie vzťahov a ideálov. Spojenie týchto dvoch dátumov v akomsi stupni znižovalo háčiky vo 
vzťahoch a ideáloch dcéry. U vás i v dcére je tendencia rastúcej závislosti od ľudských hodnôt neprekonateľná. 
U dcéry je závislosť od vzťahov o 2 krát, od ideálov o 4 krát vyššia než smrteľná. Čím väčšia závislosť, tým 
silnejšie sa zakrýva možnosť vládnuť nejakou hodnotou. Keď bude budúcnosť zatvorená na 100%, t.j. závislosť 
od ideálov na smrteľnej úrovni, dieťa sa ešte môže narodiť, no ak je uzavretá na 200-300 a viac%, lepšia je 
neplodnosť alebo sa plod nedonosí alebo sa dieťa rodí choré. Tu je treba modliť sa za celý rod, aby sa sňalo aj 
prekliatie želania modliť sa za vzťahy, ideály, za ľúbeného človeka. Je nutné pochopiť jednu jednoduchú vec: 
želanie modliť sa za akúkoľvek ľudskú hodnotu je želanie spraviť ich hlavným bodom opory pre svoju dušu, t.j. 
urobiť večnými a neochvejnými. Čokoľvek môže byť väčším a neochvejným len vtedy, keď nie je pod vládou 
času, a podľa toho musí byť za hranicami času. No akákoľvek ľudská cennosť sa skladá z času, priestoru a hmoty 
a preto večnou a neochvejnou byť nemôže. Takže akokoľvek ľudské šťastie prejavujúce sa v ovládaní určitou 
hodnotou sa stane absolútnym, takže tak vzniká želanie zachrániť a ubrániť ho a kvôli záchrane formy sa začína 
boj s obsahom. Čím skôr človek stratí to, za čo sa modlil, tým menej sa jeho duša napĺňa agresiou. 

Sergej Nikolajevič, pri narodení syna (11.04.1990) som mala dve detské miesta a dieťa je len jedno, 
vplýva toto na jeho život a ako? 
Prírodný (prirodzený) proces udalostí je narušený. To znižuje ideály matky a cez ňu harmonizuje dieťa. Mali sa 
objaviť dve deti a potom sa chod udalostí zmenil, obraz sveta pre dieťa sa rozrušil a pretvoril. I toto mu 
zablokovalo poistky za ideálmi. Také veci sa zvyčajne dejú vtedy, keď sa majú na svete objaviť harmonickí 
potomkovia a obyčajné očistenie cez bolesť, traumy, nešťastia je nedostatočne efektívna, vtedy prichádzajú jemné 
a neobyčajné metódy privedenia duše do harmónie.  

Vážený S.N. Často vidím, bez ich prijatia, stránky skazy blízkych ľudí alebo nešťastné snímky. V čom je 
príčina? Sama bolestne pociťujem ľavú časť tela. Objasnite prosím, čo sa deje? 
Máte silný kontakt so štruktúrami vyššieho rádu. Vnútorný zápas duchovnosti oveľa prevyšuje strednú úroveň. 
Mechanizmus je jednoduchý. Ak ľúbime, zbožňujeme a pripútavame sa k človeku na povrchových úrovniach 
vedomia, to je pre neho skutočne nebezpečné. Ak zbožňovanie prechádza na hlbinnú úroveň, to môže priniesť 
vred druhému človeku. On to môže pocítiť a brániť sa (chrániť) destabilizuje sa celá vrstva, cez ktorú prichádza 
zbožňovanie. Často známi umelci, speváci vedú seba vulgárne a neeticky. Nie je to zvláštne, je to  pokus obrániť 
sa.  
Ak toto nerobia, to je závislosť od duchovných hodnôt, ktorá sa v takom človeku prenášajú, začínajú rýchlo rásť 
a on môže ochorieť alebo zomrieť. Záštita, ktorá je od prírody daná – to je množstvo lásky k Bohu v duši 
známeho človeka, nahromadená v jeho predchádzajúcom živote a v akomsi stupni aj v tomto. Ak jej je 
dostatočne veľa, tak žiadne zbožňovanie mu neprináša škodu. 
O koľko menej lásky v hlbinných štruktúrach, natoľko cynickejšie, bezduchejšie, vynútene bude viesť seba 
talentovaný človek t.j. byť talentovaný (nadaný) a neveriť v Boha je príliš nebezpečné. Tu mám na očiach nie 
šablónovité, stereotypné ustanovenia viery v Boha, v ktorých je veľa formy, umenie odpúšťať, lásku stavať nad 
morálku, mravnosť, princípy, spôsoby a peniaze. Prečo je nebezpečné byť talentovaným? Pretože zvonku 



priznania niet a niet ani zmienky, a u človeka ani peňazí, ani známostí, a vo vnútri u všetkého je veľké 
zbožňovanie a úcta (obdiv), nezávisiaca od vôle ľudí. Preto zvyčajne u nadaného človeka v začiatku alebo v prvé 
momenty tvorivosti sa neukladá osud, on môže veľmi chorieť atď. On akoby musel prebolieť, prestať závisieť od 
toho vnútorného vnímania, ktoré sa začína k nemu prejavovať, pribíja ho k ľudským hodnotám. Preto mnohí 
nadaní ľudia boli nezdravými a neduživými od detstva. Ponížilo sa ich telo, v súlade – duch a duša. To 
znižovalo závislosť od ľudských hodnôt a dovoľovalo prežiť v nasledujúcom.  
Mnohí nadaní ľudia s výnimočne čistou dušou zomierali alebo zahynuli v detstve, nevydržiac vnútorné 
vychvaľovanie, ktoré podvedome začínalo prejavovať k nim ohromné množstvo ľudí, príliš nevediacich o ich 
jestvovaní. Mnohí neuveriteľne talentovaní ľudia prídu na tento svet a môžu prežiť v ňom v tom prípade, ak sa 
narodili ako invalidi alebo ťažko chorí. Tu sa invalidnosť nejaví ako odplata za akési hriechy, ako sa to podáva 
v klasickej indickej tradícií, ale ako záštita od smrti v tom prípade, keď sa človek dotkne hodnôt v príliš 
bolestivom meradle. Čím jemnejšia a merateľnejšia duchovná úroveň, tým menšiu máme možnosť ju cítiť 
a kontrolovať. Zbožňovanie na tejto úrovni priväzuje človeka k jemnému poľu natoľko silne, že on rýchlo 
zomrie. 
Keď sa u autora otázky zapája zbožňovanie blízkych príbuzných, to súčasne zapája  i podpoistku t.j. kazí sa 
obraz toho, k čomu to môže priviesť. To blokuje rastúce zbožňovanie, vytvára odstup a dovoľuje prežiť tomu, 
k čomu sa priväzuje autor otázky t.j. také bolestivé scény sa javia nie patologicky ale ako spasenie. Koľkokrát 
autor otázky toto nechápe, tak tieto,  u druhých šetriace momenty podpoistky on neprijíma a začína sa urážať na 
okolitý svet, na tie vyššie sily, ktoré ho ochraňujú. A tieto urážky sa blokujú bolesťou v ľavej časti tela. Ak by 
tejto blokácie nebolo, tak táto nepríjemnosť by mohla viesť k ťažkému ochoreniu alebo ochrana by bola sňatá 
a boli by sa stratili a potom by začali umierať príbuzní tohto človeka a v konečnom rade – on sám. Ešte raz 
chcem zdôrazniť: nebojujte so sebou, nechcite prerobiť seba, vychádzajúc z obyčajnej ľudskej logiky. Meniť sa 
možno len cez logiku Božskú, meniac vzťah k okolitému svetu i k sebe.  

Nášho syna už 2 krát pohrýzol pes. Prvý krát, keď bol ešte maličký (do tváre) a práve nedávno, do nohy. 
Prosím povedzte, v čom je príčina. A ešte, prečo máva chvíle silnej zlosti, veď má len deväť rokov. Môžem byť 
vinnou ja? 
U vášho syna je podvedomá agresia k okolitému svetu – predstavuje 300 jednotiek. Stredná smrteľná pre 
druhého človeka – 200. A významná úroveň je určená vašim nesprávnym svetonázorom. Žili ste duchovnosťou, 
nie ľúbením. Láska dáva absolútny obraz sveta a ak my svet spočiatku ľúbime a až za tým chceme pochopiť, tak 
nikdy nebudeme s ním v konflikte. Vedomie je vždy ohraničené a nikdy nie dosť presným obrazom sveta, dokiaľ 
nezačne ľúbením. Od prvých sekúnd, keď ideály sa stanú dôležitejšie než láska, človek chce dostať všetko okolité 
pod svoj ohraničený ideál. Ak svet nemôže slúžiť nášmu vedomiu, mnohokrát vzniká konflikt, prekážky, 
nepríjemnosti absolútne všetkého. Človeka začínajú liečiť a zachraňovať rozrušenie toho obrazu sveta, ktorý sa 
považoval za neochvejný. Spočiatku sa ničia ideály zvonka – smrť blízkeho napríklad. Ak človek opúšťa 
závislosť vedomia a kráča k láske, tak ľudská logika a vedomie sa opäť obnovujú. Ak on vzdoruje 
s odstraňovaním svojich princípov a ideálov, vtedy sa začína rozpadať i zvnútra. Pričom obyčajne prvý úder ide 
k deťom, vnukom, budúcim v tomto poradí, mrzačí ich charakter a svetonázor, a potom už po samom tom 
človeku. Vrátim sa k autorovi otázky. Ak vás liečili ponížením vedomia a ideálov, nepochopili a neprijali ste to, 
hlavne počas tehotenstva. A u vášho syna táto tendencia sa nezmenšila, ale zväčšila.  
Ak stojí háčik za ideály druhého, k nemu a k druhým ľuďom, už v detstve sa začal spúšťať mechanizmus 
záchrany dieťaťa. Líce, oči, zuby, koža na tvári sú zviazané s ideálmi. A ak dieťa v detstve má zranenú tvár 
alebo zuby, alebo vznikajú problémy s videním, to znamená - závislosť od ideálov je u neho vysoká. Ak  to 
neprichádza cez zranenie, ale cez napadnutie žijúcim, znamená to, že agresia nie je prítomná len v hlbinnej 
úrovni, no vychádza aj na vonkajšiu úroveň.  
Ak sa takému dieťaťu vo všetkom nadŕža, to môže zmrzačiť jeho dušu. Ak odnáša všetko tvrdo, to ho môže 
oslabiť a pri hlbinnom očistení deformovať vrchné vrstvy charakteru, zdravia a osudu. Preto je lepšie – ukazujte 
mu lásku, objasňujte, že tvrdé zákazy potrebuje pre svoje blaho. A potom trestajte. Pravdaže, ak sú tu hlavné – 
nie vonkajšie deje, dobre riešiteľné, ale vnútorná práca rodičov nad sebou, ich vlastné zmeny vzťahu  k svetu 
a k sebe. V takom prípade zmeny u detí môžu byť dostatočne rýchlymi. 

Rozpoviem ľubovoľnú situáciu, ktorá sa mi stala prednedávnom. Na príjem prišla žena s dieťaťom. 
Chlapec mal asi 5 rokov, no o niekoľko minút už terorizoval všetkých tých, ktorí prišli na príjem. Robil len to, čo 
chcel a pritom dosť nástojčivo. Za 20 minút potreboval, aby ho asistent vozil na chrbáte po celej miestnosti. 
Potom ho to omrzelo, snažil sa vešať na všetkých, ktorí boli na príjme. Za istý čas otvoril dvere  na miestnosti, 



kde som sedel ja a zlomyseľne, blískajúc sklíčkami okuliarov sa spýtal – Lazarev, čo tu robíš? Pochopil som, že 
situáciu treba zmeniť. Zavolal som matku s dieťaťom k sebe do miestnosti. Chlapec po predošlej zlomyseľnosti 
skákal po izbe, nakoniec ho matka ťažko usadila spolu so sebou. Pomaly som začal rozhovor so ženou. 
Minule som vám povedal, že máte silnú závislosť od schopností, ideálov t.j. veľkú pýchu, hrdosť. To rodí 
povýšenie vzťahov k ľuďom, želanie všetkým riadiť a podriaďovať si ich, neschopnosť prijať poníženie, 
ustupovať. Istý čas ste nad sebou pracovali. No všetka vaša práca, vyťahujem prst a ukazujem na chlapca – 
dieťa sa nemení. Vidíte, ako seba vedie? – pýtam sa. Tak teda, to, ako vedie seba, taká ste vo vnútri. To vy 
zvonku vyzeráte ako krotká ovečka. Netreba zavádzať seba i druhých do omylu. Meniť sa treba nie zvonku, ale 
z vnútra. Ak sa nezmeníte, dieťaťu nič nepomôže. Vzniká dlhá pauza. Žena sa zmätene pozerá na mňa. Potom 
sa pýta – Povedzte, a ako sa vonkajškom k nemu stavať? Pozrite, chlapec tu chuligánil asi hodinu, a ani raz ste 
ho nezahriakli. Ak mu dovolíte nepretržite vnucovať svoju vôľu druhým, on môže zomrieť. Má i teraz možnú 
smrť v poli, to znamená – dieťa dokázalo seba rozkolísať a postaviť do závislosti od seba. Ukazujte mu pocit 
lásky k nemu, hovorte častejšie, že ho ľúbite. Ak začne rýchlo chuligániť, ešte raz povedzte, že ho ľúbite  a potom 
berte remeň a udrite ho nemilosrdne. A naozaj možno navonok prejavovať lásku? Áno, smie sa a musí sa. Ak sa 
u človeka objaví krivda, i on ju vyjavuje navonok, tak ona nevchádza dnu a nerozrýva ho zvnútra. Keď človek 
skrýva krivdu alebo nenávisť, on škodí sebe i potomkom. To istá sa deje so zviazanosťou k druhému človeku. Ak 
zvonku nič neukazujú a ukrývajú svoje pocity vo vnútri – „rozrušenie“ je ešte rýchlejšie. V literatúre často učia 
skrývať svoje pocity. To je tá najhoršia pedagogika. Ľudské pocity majú byť zvonka a vo vnútri má byť Božské. 
Pozerám na ženu – Ešte raz vám hovorím, zmeníte sa, zmení sa on. V tom momente zdvíham listy papiera 
ležiace na stole. Jeden z nich plavne padá pod stôl. Žena sedí nehybne, pozerajúc na mňa. Chlapec tiež. Zrazu 
dieťa nečakane vstane, podíde k padnutému papieru, zdvihne ho  a položí ku mne na stôl. Sergej Nikolajevič, 
spadol vám papier - ostýchavo hovorí. Matka ohromene pozerá na nás oboch. Skutočne, začali ste sa meniť – 
hovorím jej. Spomenul som si na ešte jednu chvíľu. Keď si chlapec stával k asistentovi, vtedy ho chcel ponížiť, 
povedal .“môžeš nechuligániť?“ Ruský jazyk chápeš alebo nie? Chápem ho – odvetil chlapec – to ty nechápeš. 
Chcel by si  ľudí ľutovať – spýtal sa, prehovárajúc ho asistent. A načo ich ľutovať? - mykol plecami chlapec. Za 
polrok matka s ním pricestovala ešte raz. Nepoznal som ho a spomenul som si podľa okuliarov. To bolo skutočne 
iné dieťa. Viete – povedala matka – vychovávatelia v detskej škôlke ničomu nerozumejú. Ak by ste nám povedali, 
že sa dieťa môže tak kardinálne zmeniť, nikdy by sme neverili – hovorili. 

V čom je príčina pomočovania u detí? Akékoľvek ochorenie – môže byť narušenie organickej úrovne 
alebo funkčné, brzdí agresiu rozvíjajúcu sa v duši. Ak u dieťaťa je povýšená závislosť od ľudských hodnôt  
a agresia prichádza z predchádzajúceho života, častejšie tu sú organické, ťažké narušenia poľa pri narodení alebo 
v rannom detstve. Ak jeho duša prichádza do tohto života viac alebo menej čistá a agresia ide od rodičov, v tom 
prípade častejšie vznikajú funkčné narušenia. Nakoľko je u rodičov veľká agresia po vzťahu priateľ priateľka 
a k okolitému svetu, natoľko u dieťaťa sa všetko toto premieňa v program sebazničenia. Problémy s pokožkou, 
zápaly nosohltanu, bolesti hlavy, úrazy hlavy – to sú prvé úrovne brzdenia agresie. Potom sa začínajú funkčné 
rozrušenia črevného traktu a močovopohlavného systému, bolesti v črevách, zápcha, hnačky svedčiace o silnom 
programe sebazničenia u dieťaťa a o povýšených nárokoch k svetu a k ľuďom u rodičov. Ak je miera agresie 
veľká, úder neprichádza po povrchnosti ale po dreni: deformácia poľa okolo prvej čakry – energeticky náročná 
a informatívna. Vtedy sa spočiatku začína funkčné rozrušenie močovo pohlavného systému, zápalové procesy 
alebo pomočovanie t.j. spontánny únik moču, pomočovanie. 
Aká je úroveň vnútornej agresie, tak dlho môže nastupovať toto ochorenie. Ak nemení charakter dieťaťa, je 
nutné vyliečiť pomočovanie, čo sa môže negatívne ukázať na potomkoch alebo sa jednoducho neobjavia na svete, 
pretože zaťaženie ich duší bude viac než kritické. V prvom rade pomočovanie sa lieči vnútornými zmenami 
v duši a v charaktere matky. Prezrime si všetky životné situácie, hlavne v období tehotenstva. Opíšem skutočný 
príbeh. 

U mňa na príjme bola žena s 9ročným dievčaťom. Aké je to strašné nešťastie – hovorí matka – 
pomočovanie neprichádza len v noci ale aj cez deň, nestihne zavrieť oči. Boli sme na príjme u všetkých elít 
medicíny, nik nepomohol. Pracovali s ňou najlepší hypnotizéri, psychiatri,  chceli liečiť akupunktúrou, 
homeopatikami. Výsledok nulový. Žiadnych, len maličkých zmien. Som jednoducho zúfalá. Sláva Bohu, že 
nebolo zmien – hovorím ja – vyliečili by pomočovanie, zostalo by dievča bez detí. Oči matky sa napĺňajú slzami. 
Tak čo mám teraz robiť, neliečiť ju? Liečiť treba, ale správne. Najskôr dušu treba liečiť. Oči ženy sa rozsvietili 
radosťou. Čo mám spraviť? Myknem plecami – nebyť lenivá. Žena nechápe – Ako to? –Veľmi jednoducho – 
odpovedám – koľko mojich kníh ste prečítali? Všetky – bez zaváhania odpovedá. Všetky? Áno všetky. A vnímali 



ste pri čítaní? Áno, snažila som sa. Teda – hovorím ja – chcem sa spýtať – u vás bolo podráždenie 
a nepríjemnosti mužom v čase tehotenstva? Ona sa krčí – no áno, bolo a veľmi silné. Tak prečo ste sa ho doteraz 
nezbavili? Opäť a krčí – Istý čas som mala s  ním dobrý vzťah. Prečo istý čas? Musíte prezrieť tú situáciu, 
prežiť ju znova. Robí neurčitý pohyb rukou – zhruba som si prezrela obdobie tehotenstva. Nie len tak zhruba. 
Nutné je všetky situácie nanovo, prejdite si ich bez váhania, aby pocit lásky v duši zostal nedotknuteľný, aby ste 
k nikomu neprejavovali nárok a vo všetkom videli Božskú vôľu. Mávol som rukou – choďte a pracujte. Žena 
vstala a odišla. 
Zvyčajne prijímam nasledovne: ak vidím, že človek je nepripravený, tak ho neprijmem. Je to vidno hneď. Ak je 
viac alebo menej hotový, no nároky k Bohu sú veľké, objasním mu „aby ste sa zmenili, je nutné obrátiť sa 
k Bohu, to sa robí cez modlitbu. A ako sa môžte obracať k Bohu, keď vaša duša je naplnená nárokmi k Nemu? To 
všetko sa prihodilo pre hlbinné nepríjemnosti blízkymi ľuďmi, spoločnosťou, hospodárstvom, okolitým svetom. 
Cez nepríjemné situácie, svoj osud, vyššími silami, vnútorným nesúhlasom s chodom medzinárodných udalostí 
vôkol vás. Pokiaľ si neprejdete všetky situácie znova a cez pokánie sa nezbavíte nárokov k Bohu, zmeny budú 
povrchné a Vaša modlitba – neefektívna. Ak je človek hotový, objasním mu zmysel problému a potom  2-3 
hodiny pracuje nad sebou t.j. akoby za jedno stretnutie robím 2 seansy. Pôsobenie a zmeny občas bývajú natoľko 
silnými, že  neobchádzam poslednú kontrolu. Táto žena ma nepochopila, vstala a zrazu odišla. Seansa trvala 
niekoľko minút. Našiel som jej telefón a večer som zavolal. Prosím, príďte zajtra, seansa sa neukončila. Žena 
prišla v nasledujúci deň. Pozrel som pole jej dcéry a bol príjemne prekvapený. Mohutné deformácie jej poľa 
a tiež polí budúcich detí zmizli. K veci, aký bol stav vašej dcéry dnešnou nocou? – spýtal som sa. Bojím sa 
uveriť – odvetila matka – na túto noc všetko bolo normálne. Seansa trvala niekoľko minút, no žena pochopila a 
uvidela nápravu, v ktorej musí ísť ďalej, a ďalej začala pracovať sama. V princípe, už som jej nebol potrebný, 
o čom som sa presvedčil v nasledujúci deň. 
Na pomočovanie dieťaťa vplýva rovnako i stav otca, hoci v menšom stupni. Osobitne, keď u otca je navŕšená 
nespokojnosť so sebou a so situáciou. Takže práca otca nad sebou ide pre blaho a k zdraviu, i osudu dieťaťa.  

Dievča nechápe ešte svoje problémy a nechce sa, aby sa komplexovalo už teraz. U nej celý chrbát je 
pokrytý chĺpkami. Čo robiť? 
U dievčaťa v troch predchádzajúcich životoch ide obrovské prianie podriadiť sebe všetkých a všetko. Jej závislosť 
od ideálov, morálky a mravnosti je omnoho vyššie stojaca a nad nimi je úroveň duchovnosti veľmi silná. Ako 
vzniká taký fenomén? Pripustím, u akéhosi človeka sa začínajú nepríjemnosti, bolesti a nešťastia. Spočiatku 
nadáva, obviňuje druhých, potom postupne začína pociťovať a chápať, že niet vinných, že je to dané zhora a že 
je to nutné prijať. Ale nepríjemnosti a nešťastia pokračujú. A všetky predstavy o svete sa rúcajú. Aj o ľuďoch 
a o všetkom, čo človeku bolo obvyklé. Postupne v duši vzniká trvanlivé vnímanie, že hodnoty tohto sveta a sám 
svet a všetky predstavy o šťastí sú natoľko iluzórne, že ich nemožno seriózne úplne prijať. A že je nutné hľadať 
oveľa viac nádejný bod opory. A keďže sa ruší (ničí) všetko, človek postupne prichádza k myšlienkam o Bohu. 
Začína chápať a pociťovať, že jedinou konštantou (jediným nemenným) vo Vesmíre javí sa namierenie k Bohu. 
Že tento pocit vychádza za hranice všetkého toho, čo sa nazýva „človekom“ a „vesmírom“ a nie je im vlastné. 
Ale nepríjemnosti, bolesti a nešťastia pokračujú. Čím dlhšie to trvá, tým silnejšie sa človek utieka k Bohu a tým 
významnejší je pre neho pocit lásky v duši. Čím viac lásky v duši, tým väčšia miera duchovnosti sa rodí – taká 
je duša. A duchovný potenciál takého človeka sa stane veľmi veľkým. Ak ide ďalej po ceste nakopenia lásky 
k Bohu, stáva  sa svätým. Ešte ďalej prorokom a mesiášom. No ak v prvej etape sú nepríjemnosti a nešťastia 
prerušované a možný duchovný potenciál dovoľuje ľahko uskutočňovať všetky želania, vtedy človek môže 
zabudnúť na to, že pri všetkých radostiach a ľudskom šťastí je hlavné predurčenie človeka – utiekať sa k Bohu, 
napĺňať dušu láskou, zvyšovať stupeň Božského v svojej duši. Nakoľko silnejšie sa človek upína k vyšším 
duchovným hodnotám a ich povrchným obalom, takým ako riadenie okolitým svetom – intelekt, schopnosti atď. 
natoľko v duši začína rásť agresia, ktorá začne vytláčať lásku. Taký človek môže byť zločincom, ničomníkom, 
ničiť ľudí, byť čiernym mágom a čarodejom. Všetko mu schádza z rúk a ide mu nádherne, hoci forma je 
otrávená, obsah ešte plný lásky. 
O koľko viac mám v hĺbke duše lásky, o toľko ja nebudem zmenšovať lásku druhého človeka a moja agresia 
k nemu bude povrchová. Koľkokrát ľudská logika, ľudské normy a zákony sa prejavujú formou, ich narušenie 
oveľa viac nesie ľudskú zodpovednosť, tým Božskú. Z druhej strany – ako sa neodlišujú ľudský obal a vedomie 
od večného vyššieho „ja“, všetky sa spájajú v jednom človeku. Takže hlboké narušenie všetkých ľudských 
zákonov, ak nie je diktované láskou sa javí narušením Božských zákonov. A čím viac človek prospieva (má 
úspech) na tom, tým menej lásky zostáva v hĺbkach jeho duše, tým menšia záštita a tým rýchlejšie neodvratne 



prichádza to, čo nazývame „zákazom pod trestom Božím“ Jedným z takých príznakov sa javí zvýšený chĺpkový 
pokryv na koži u narodených detí. Prečo práve vlasnatý pokryv? Mocný pokryv bol u človeka v predhistorickej 
dobe. Vtedy jeho vedomie a vyššie úrovne duchovnosti neboli rozvinuté. Bohatý vlasnatý pokryv akoby vracal 
človeka do tejto doby. Vyššie duchovné štruktúry sa brzdia, závislosť od nich sa zmenšuje a toto, v akosi stupni, 
zväzuje vnútornú agresiu. Pamätám si ten čas, kedy som, začínajúci liečiteľ, chcel liečiť rukami vydávajúc 
z nich energiu. Vtedy sa stala historka, ktorú som dlho nemohol pochodiť. U malého dievčatka pri narodení bola 
zlomená kľúčová kosť. A nás, niekoľkých ezoterikov privolali ju liečiť. Okrem toho u dievčatka bol silnejúci 
stafylokok, ktorý sa neliečil žiadnymi antibiotikami. A keď sme prišli na izbu k rodičom dievčatka, odovzdávali 
energiu, vyrovnávali pole atď., efekt bol nulový. Stafylokok sa nevyliečil. Prišli sme druhý krát a opäť to isté. 
Som človek úprimný a ak sa čokoľvek nemôžem dozvedieť, som pripravený opakovať svoje pokusy do 
nekonečnosti, no nie tupo a rovnako,  idúc novými cestami k riešeniu problému. Vtedy som už chcel zistiť 
a porovnať dôsledok a príčinu, ochorenie zviazať s akousi udalosťou v živote človeka alebo nepekným skutkom, 
ktorý on vykonal. Tým viac, čo je v klasickom chápaní o kaďme práve tak predstavované. Dlho som sa zhováral 
s rodičmi dievčatka. Hľadal som akúkoľvek informáciu, viac či menej zviazanú s touto témou. Aby som našiel 
akési uzly, paralely a získal poznanie. Chcel som viesť rozhovor v akúsi nápravu, dychtivo hľadajúc frázy, hovor 
o akýchkoľvek situáciách, ktoré mohli vniesť svetlo na súčasnú záhadu. Kľúčna kosť bola zlomená pri narodení. 
Kde som to počul túto frázu Spomenul som si kde. V neveľkej lekcií jeden ezoterik rozprával: Inokedy sa rodia 
bosorky, t.j. akoby už z pôrodu naznačovali priniesť škodu a ničiť druhých ľudí. Jedným z príznakov objavenia 
sa takej bosorky na svet sa javí prielom kľúčnej kosti pri narodení. Prečo by bola bosorka? – rozmýšľal som. Aký 
ona má vzťah k súčasnej situácií? Zatiaľ nenachádzam spojitosť. Na akýsi čas odstavím túto informáciu 
stranou. Rozprávam sa s matkou Povedzte, mali ste v živote akési nebezpečné situácie? Jeden neštandardný 
problém značí neštandardnú situáciu – premýšľal som. Matka si spomenula. V živote som v sebe vždy 
pociťovala vyššie sily. Ak ma niekto, niečo urážalo, vždy potom nasledoval trest so zákazom ako pravidlo „so 
smrteľným koncom (výsledkom)“. Aha – porozmýšľal som – a s dievčaťom po narodení boli ešte iné problémy? 
„Áno, dievča sa narodilo s veľkým množstvom chĺpkov na chrbte, natierala som jej chrbát svojim mliekom 
a ochlpenie zmizlo. Akýmsi spôsobom bolo zvýšené ochlpenie zviazané so stafylokokom. Cítil som to, no spojiť 
jedno s druhým som nevedel. Zo skupiny ezoterikov, ktoré prišli rozriešiť tento zložitý problém zostali dvaja 
ľudia. Ja a ešte jedna pani, ktorú nadchla moja snaha a ktoré mi chcela pomôcť rozviazať tento zložitý uzol. 
Všetko, čo môže mágia a ezoterika, sme skúsili. Stafylokok nezmizol. Nešťastné dieťa sa mučilo a pomôcť sme 
mu nemohli. Napäto som dumal, čo ešte možno spraviť v tomto prípade. A skúsil som poslednú možnosť. V ten 
čas na príjme som liečil energetikou a bodovými masážami, pričom efekt bol často skvelý. Mne to nevyhovovalo, 
bokom som hľadal nové formy poznania. 
Rozhodol som sa experimentovať. Vzal som dobré reprodukcie starých ikon, povešal ich na steny a pod nimi 
postavil stoličky. Na tieto stoličky som posadil pacientov a potom som sa modlil a predstavoval si, že z ikon 
schádza žiarenie a klesá na človeka. Akoby som nič nerobil  a efekt bol často oveľa lepší, ako pri iných 
energetických pôsobeniach. Po jadre, ak aj bolo v takom prípade pôsobenie, to bolo diaľkovým, rukami som 
nepôsobil vôbec. Akosi som sa presviedčal, že čím jemnejšie a nepozorovateľné pôsobenie, tým je efektívnejšie. 
Potom som si spomenul na príhodu, ktorá bola čudnou. Jednej žene stanovili diagnózu – rakovina pŕs. Mala 
podstúpiť operáciu. Dvaja mnísi vtedy sa začali za ňu modliť, a keď jej pred operáciou analyzovali stav, ukázalo 
sa, že žena je úplne zdravá. Cítil som, že táto príhoda nie je výmysel. A my sme chceli pomôcť dievčatku na 
diaľku. 
Šli sme do kostola, pomodlili sme sa a postavili sviečku za zdravie. Zo všetkého toho, čo sme robili – hovoril som 
svojej pomocníci – si myslím že táto pomoc bude najefektívnejšia. Mám pocit, že sa niečo pohlo a stav dieťaťa sa 
musí výrazne zmeniť“ A zmenil sa. O piatej večer sme postavili sviečku za zdravie a o 10-tej večer som 
zatelefonoval rodičom aby som sa dozvedel, aký je stav dievčaťa. Teraz je v nemocnici, odvetil otec. A čo sa 
stalo? O piatej večer začalo neskrotné vracanie. Stav sa natoľko zhoršil, že volali pohotovosť a odviezli ju na 
pozorovanie. Bol som ohromený. Jednoducho naplašený. Chcel som pomôcť a takmer som zahubil. Už viac som 
rodičom dievčatka nevolal. Problém sa ukázal neriešiteľný. No vo vnútri som ho neprestal v sebe nosiť. Vtedy 
som si myslel, že som priniesol škodu dieťaťu. Hoci pri tom zdravý rozum hovoril o tom, že mnohým stavajú 
sviečky za zdravie a je to len k lepšiemu. Periodicky som sa vracal k tejto téme, hľadajúc zmysel. Keď sme liečili 
rukami, dávajúc energiu dieťaťu, pomáhali sme jeho telu. A keď sme postavili sviečku za zdravie, tiež sme chceli 
pomôcť telu. Prečože zrazu taký rôzny efekt? Pomaly a trýznivo prichádzalo poznanie. Keď sme stavali 
v kostole sviečku za zdravie, premýšľali sme o tele a jeho problémoch, ale v kresťanstve človek – to je najskôr 



duša, až potom telo. A energetika v kostole pracuje najskôr za záchranu a zdravie duše a nie tela. A dochádza 
k očisteniu duše. Znamená to, že u dievčaťa dochádzalo k očisteniu duše. No skutočne, s dušou bol stav nedobrý, 
tak očistenie prichádzalo dosť trýznivo. Telo trpelo – duša sa čistila. Duša dievčaťa zachytené za vyššie 
duchovné hodnoty, si privykla šliapať (škrtiť) lásku, čo sa prejavilo agresiou ku vzťahu k láske. A keď cez kostol 
a modlitbu sa láska začala vracať, agresia k láske sa obrátila v agresiu k tomu, kto bol jej nositeľom a prišlo 
očistenie. Pocítil som, že ak by rodičia zašli do kostola a začali sa modliť, či by sa vnútorne stali dobrými, to 
očistenie dievčaťa by nebolo takým trýznivým. Potom, keď som sa už stretol s nadmerným ochlpením alebo 
stafylokokmi u detí, to už som vedel, od čoho to je. A prvýkrát tento prípad je tvrdý a neprimeraný vzťah 
k svetu a k ľuďom u rodičov, dedov a babiek t.j. u skorších pokolení predkov. A pomôcť takému dieťaťu možno 
cez zmenu rodičov. Krst, prijímanie, časté návštevy kostola pre také dieťa sú naozaj efektívne, než najrôznejšia 
medicína. Učiť ho modliť, odpúšťať, nerozmýšľať zle o ľuďoch – to znamená spasiť jeho dušu, život a pomôcť 
jeho budúcim deťom objaviť sa na svete. U našej duši je zotrvačnosť. Nakoľko hlboko a merateľne preniklo do 
duše odrieknutie sa od lásky množstvo ľudských hodnôt, natoľko sa nahromadil obranný mechanizmus 
nivočenia lásky, natoľko viac dlhým a mučivým môže byť očistenie a spasenie (záchrana). 
Keď náš rozum vychádza spod kontroly, to môže byť nebezpečné pre okolitých. A rozum sa kalí vtedy, keď  duša 
a duch sa špinia závislosťou na ľudských hodnotách, odrieknutím od lásky. A vždy sa vyskytuje dokonale sa 
konajúci prírodný mechanizmus. Mechanizmus záchrany potomstva a s ním zviazaných hlbinných jemných 
štruktúr duše človeka. V prvom prípade svetové náboženstvá, chápajúc, že človek – to nie je len telo a myseľ, sa 
obracali k duši človeka a chceli pomôcť najskôr  jej. Všetka dnešná medicína , psychiatria a psychológia 
vymenúva – že človek – to je telo a mozog. To znamená, že zachrániť možno telo a vedomie človeka a očistiť ich 
v prvom rade a modliť sa za ne. Príroda ustavične zhadzovala „blato“ z duše na telo. Telo bolelo a trápilo sa, 
vedomie sa kalilo. Duch a duša sa očistili. Všetky dnešné metódy liečenia „blato“ z tela a vedomia zhadzujú 
nazad, do duše, a vtedy už môžu stratiť rozum duch a duša človeka. K tomu kráča celý západný svet. To už 
možno nazvať Apokalypsou. 
Ako bolo povedané v jednom filme hlavným hrdinom“ Tento človek nie je šialený, jeho vedomie je čisté a jasné, 
jeho duša stratila rozum“ Ak zomiera telo človeka a rozpadá sa jeho vedomie, oveľa jemnejšie štruktúry, ktoré 
my nazývame „duchom“ človeka a jeho „dušou“ pokračujú v jestvovaní. Bez nich sa nerodia naši potomkovia, 
bez nich nebude našich nasledujúcich životov. Ak sa zakalia duch a duša a začnú sa rozpadať, tak rod ľudstva sa 
skončí. Čím na vyššiu úroveň duchovných hodnôt sa dostaneme, tým viac v nás musí byť nahromadenej lásky 
k Bohu a tým väčšie musí byť utiekanie sa k Nemu. Inak závislosť od ľudských hodnôt začne pomaly ubíjať 
nášho ducha i našu dušu. 
Nakoľko my toto chápeme, natoľko šťastne budeme žiť my i naše deti. 
Ak deti v detstve vedia, že hlavné šťastie v živote – to je láska k Bohu a nazbieranie tohto pocitu v duši, že 
hlavné šťastie je vo vnútri človeka a nie zvonku, že schopnosti, kariéra, intelekt, vôľa, želania – všetko toto nikdy 
nemôže byť dôležitým a je vždy druhotným v porovnaní s láskou, vtedy rastúce schopnosti a intelekt nezahubia 
naše potomstvo. 

Moje dieťa má 7 rokov, u dievčaťa je väčšia plešina na hlave, začala sa od dvoch rokov. 
Môžem povedať, čo vidím, potom oznámiť parametre a potom ich previesť do jednoduchého jazyka. Hlava 
dievčaťa je akoby v kruhu. Tenké neviditeľné nite zväzujú jej hlavu s akousi temnou škvrnou, to je jej budúce 
dieťa. Je málo životaschopné t.j. vypadanie vlasov je zviazané so stavom jej budúcich detí. Okrem toho, nemá 
v poriadku močovopohlavný systém, hlavne prídavky (vajcovody?) Na 80% je možné neplodnosť. Neplodnosť 
môže byť troch typov. 

1. –––––––t.j. organické zmeny brániace objaveniu detí. To sa medicína naučila prekonávať operatívnou 
cestou 

2. Hormonálne – viac vážnejšie, ak vaječníky pracujú len pre organizmus matky, dieťa sa nedonosí. To 
býva pri veľmi vysokej úrovni vnútornej agresie. Takéto problémy možno prekonať v málo prípadoch 

3. Keď sa uzatvára možnosť počatia na úrovni poľa. Takýto problém v bežnej situácií prekonať nemožno. 
U dievčaťa sa objavili všetky tri úrovne. No je to zatiaľ jemné pole. K 10 – 14 rokom u nej sa môže zistiť 
narušenie cyklu alebo chýbanie menštruácie. Alebo ak menštruácia bude, tak prechádzať ňou bude veľmi ťažké. 
A potom, za istý čas lekári začnú fixovať vyššie popísané príčiny, privádzajúce k neplodnosti. Parametre 
u dievčaťa sú veľmi zlé. 
Závislosť na vzťahoch je o 7 krát vyššia než kritická úroveň, od ideálov o 9 krát. V troch predchádzajúcich 
životoch ju vychovávali v uznaní rodinného šťastia ako absolútnej cennosti. Idealizácia vzťahov s druhými 



ľuďmi sa stala neprípustne vysokou. Nevedela si predstaviť, že ideálnych ľudí niet a nemôže byť rovnako, ako 
ideálnych vzťahov. Láska nebýva bez „blata“ a ona chcela urobiť lásku absolútne čistou a svätou. A čím silnejšie 
chcela nájsť a získať takú ľúbosť, tým bolestnejšie bolo rozčarovanie. Chcela sa odriecť takej lásky, ktorá bola 
zrádzaná a rovnako sa odriekala aj lásky k Bohu. V charaktere narastalo ustavičné odsúdenie a opovrhnutie 
k ľuďom, ktorí ju zrádzali a trhali s ňou vzťahy. Takéto odsúdenie sa ustavične posilňovalo výchovou, 
svetonázorom a charakterom. Agresia bola natoľko merateľná a prenikla natoľko hlboko, že v predminulom 
i minulom živote jej umreli deti. V predchádzajúcom živote detí nemala, v tomto živote je tu očistenie, ktoré 
príde cez výstavbu, zmeny, urážku ideálov, ktoré nevedela prijať už v 2 ročnom veku. 
Stáva sa to tak, že isté udalosti najskôr prichádzajú na úrovni poľa, pričom sa opakujú 2 alebo 3 krát. Ak človek 
nie je pripravený prejsť skúšky, o toľko silnejšie a dlho do samotnej udalosti sa dostáva mechanizmus obrany 
duše u budúcich potomkov. Merateľný program sebazničenia odoberá nielen budúcim deťom, ale i z nás 
v budúcich životoch. Na hraničnej úrovni je všetko ľudstvo jedno. Ešte na hlbinnejšej úrovni je jedným všetko 
živé. Ešte hlbšie niet rozdielov medzi živým a neživým a ďalej niet rozdielu medzi hmotou, priestorom a časom. 
Takže, silný program sebazničenia najskôr odoberá človeku, škodí jeho duši a duchovi, potom preniká 
k nasledujúcemu životu, vnáša škodu do budúcna. Potom sa vťahuje do budúcich detí a vnukov. Po štvrtom 
kolene sa program sebazničenia začína odovzdávať celému ľudstvu. Čím hlbší a nebezpečnejší program, tým 
tvrdšie zvyčajne prichádza blokovanie. Už som spomínal, že program sebazničenia najlepšie sa zväzuje 
problémami v oblasti hlavy a v oblasti genitálií – z jednej strany padanie vlasov blokuje podvedomú agresiu 
a z druhej strany – je to mocné poníženie ideálov – hlavne pre dievčatá. Závislosť od ideálov sa stáva menšou 
a narastajú šance na prežitie. Čo možno robiť v takom prípade? Ako možno pomôcť dieťaťu? 
Práve tu, v základnej osobnej karme, podobné tendencie sú prítomné v charaktere a vnútornom stave oboch 
rodičov. Nakoľko rodičia prejdú svojím životom a prejdú mlčaním akúkoľvek agresiu po vzťahu k láske, natoľko 
postupne dievča bude seba pociťovať lepšie. Nakoľko akúkoľvek prestavbu, zmeny, urážku oni mnohokrát prijmú 
ako očistenie a záchranu potomkov nehľadajúc vinných, natoľko oni môžu zmeniť osud a charakter dievčaťa. 
Veľmi vážne treba pochopiť jedno: ak sa rodičia budú modliť len preto, aby ich dievča bolo zdravé a dorástli jej 
vlasy, oni môžu priniesť svojmu dieťaťu väčšiu škodu. Obraciame sa k Bohu nie preto, aby sme dostali viac 
ľudských hodnôt, ale preto, aby sme boli šťastlivejšími a vyplnili svoje hlavné predurčenie. Ak pri tom 
vyzdravieme a vrátia sa nám ľudské hodnoty, tak je to druhotné a na to nikdy netreba zabúdať. 
Pravidelné vychovávanie je tiež veľmi dôležité. Dieťa neustúpi stranou, no keď rodičovské frázy uviaznu v jeho 
pamäti na celý život a veľa preň môžu znamenať. Ak mu pravidelne pripomínajú, že krivdu nemožno držať 
v duši dlho, že treba byť úprimným, že lásky sa netreba báť a nemožno ju skrývať vo vnútri, tak sa charakter 
dieťaťa postupne začne meniť. Ak mu objasnia, že bolesť a nepríjemnosť liečia dušu, vtedy bude dieťa lepšie toto 
prijímať. Ak mu objasnia, že ľudia, krivdiaci nám, nie sú vinní, že to Boh nám dáva očistenie cez poníženie 
všetkého ľudského, natoľko menej bude nárokov k ľuďom. Ak dieťaťu pripomenú, že človek – to je najskôr Boh 
a láska, potom duša naplnená láskou, potom duch a až potom telo, natoľko závislosť od hodnôt okolitého sveta sa 
zmenšuje, dieťa sa naučí byť šťastnejšie, nepozerajúc na nič. 
Opäť i strava tu môže zohrať vplyv. Čím rozmanitejšie a chutnejšie pokrmy, tým silnejšie sa aktivizuje vedomie 
a posilňuje  sa závislosť na ňom. Preto do ukončenia pohlavného dospievania dieťaťa, rodičom i dcérke má 
zmysel posedieť na kresťanskej diéte a prirodzene, modliť sa pred jedlom. K tomu tiež, v jemnej úrovni sexuálne 
prianie  a prianie zajesť si  vyzerajú rovnako, preto pravidelný pôst a hladovanie vplývajú dobre na črevný trakt 
a tiež na močovopohlavnú sústavu, veď ľudské hodnoty prichádzajú k nám cez naše telo. 

U dieťaťa (Miťa, 16 r.) podvedomé doobedňajšie nosové krvácanie. Nenachádzajú absolútne ničoho. 
Môžete povedať, v čom by to mohlo byť? 
Obyčajne sa príčinou nosového krvácania zdá byť pýcha, hrdosť. Keď u dieťaťa tečie nosom krv, podľa neho je to 
akoby skoro zomrel. Závislosť od schopností, ideálov, nádejí padá. To sa ukladá v podvedomí a jeho konanie 
a vzťah k ľuďom sa stávajú mäkšie a trpiteľné. V danom prípade krvácanie z nosa mu organizujú duplikát 
a osud jeho budúcej ženy. Teraz je u neho závislosť od schopností 30 -40%. Ak by nebolo krvácanie, tak by mala 
okolo 400%. V jeho charaktere je príliš silná tendencia poníženia žien. Je to nebezpečné pre potomkov, preto 
prichádza brzdenie. Ak si muž myslí, že je vyššie než ženy, už je chorý. A nakoľko tvrdo on chce túto ideu 
vykonať, natoľko rýchlo sa choroby z hypotetických stanú reálnymi. Ak rodičia prezrú svoj život a pomôžu 
mládencovi zmeniť svoj charakter, krvácanie sa skráti a ďalej, keď bude ponížená jeho hrdosť, pýcha v rodinnom 
živote alebo v iných situaciách, správny svetonázor a meniaci sa charakter mu pomôžu zachrániť zdravie a život 



(Otázku píše lekár) V poslednom čase badám, že začínam brať na seba choroby pacientov, s čím je to 
zviazané? 
Je tu niekoľko príčin. V poslednom čase závislosť ľudstva od vedomia, ideálov sa posilňuje. Je to zviazané 
s technickým pokrokom. Za posledné dve desaťročia blahorečiac družiciam, televízorom sa ľudstvo stalo jedným  
organizmom. Duchovnosť sa rozvíja cez vzťahy, množstvo kontaktov medzi ľuďmi mnohokrát vzrástlo. 
Duchovnosť zjednocuje ľudí a zastavuje ich súcitiť a pomáhať priateľ priateľovi. A to je výborné. No všade je tá 
hrana, za ktorou sa začína opačný efekt. 
Ak pomáham človeku vstať, ak spadol – to je pomoc. Ak pokračujem ho podržiavať, keď už vstal a popodišiel – to 
už je jeho poníženie a rozvrátenie. Keď orlíčatá podrástli a v hniezde sa operili, orlica ich zhadzuje nižšie. 
Niektoré sa pritom zabijú, no ak neveľmi počká, tak ani jedno z orlíčat lietať už nebude môcť a oni všetky 
pohynú. Bez súcitu a pomoci blížnemu človek nebude človekom, no ak tento súcit vchádza dnu hlboko, tak 
začína škodiť duši toho, s kým spolucítime, akoby zakrýval vlastnú zodpovednosť človeka pred Bohom. 
Jeden pacient mi rozprával, príhodu. Má dievčatko. Bolo jej potrebné presťahovať domáce veci. Stalo sa tak, že 
on nemohol pricestovať a pomôcť. Všetko sťahovala sama a potom jej zostalo zle. Volám svojmu dievčatku – 
hovorí – a ona mi hovorí, že sa namordovala a že bude vyzývať „skorú“. Veľmi som sa hanbil – priznal sa, 
chtiac aby mojej viny nebolo. Chcelo sa mi ju utešiť, spolucítiť s ňou, tak som jej cez telefón povedal: Nerozčuľuj 
sa, chorieť a zomierať budeme spolu. Za polhodinu ma bolesť v krížoch tak vykrútila, že mi oči na čelo vyliezli. 
Dosúkal som sa k nej domov a ona doma leží na posteli. Povedala, že už bol lekár: je to radikulitída (zápal 
miechového koreňa) t.j. nepresilila sa. Vtedy som pochopil, čo to je  - nie radikulitída, ale jej krivdy  (urážky) mi 
priniesli takéto bolesti. A prečo ma to na rovnom mieste skrútilo? Prešlo niekoľko hodín a bolesť bola veľmi 
silná. Aj som sa modlil, aj kajal a výsledku žiadneho. Spomenul som si na tú frázu, ktorú som povedal do 
telefónu a chcel som si zaexperimentovať a nahlas som povedal: Moja milá, odpusť, ale chorieť a umierať 
budeme zvlášť, tak  ako Boh prikáže. Boh rieši kedy bolieť a kedy umierať. Za 10-15 minút sa rýchlo uľavilo a za 
2 hodiny bolesť neuveriteľne zmizla. 
Vráťme sa k lekárom. Keďže lekár závisí od duchovnosti, takže jeho súcit preniká dovnútra a je to nebezpečné 
pre jeho zdravie. Preto často, aby prežil, lekár musí znížiť svoju závislosť od ideálov a duchovnosti. A stáva sa 
presvedčivým materialistom, fajčí a pije a tým privádza seba do normy. Dobrosrdečný lekár je bližšie k láske 
a k Bohu. Taký choroby na seba nemôže vziať. Lekár rozčúlený, odsudzujúci, nepríjemný silne závisí od 
duchovných hodnôt, skôr môže vziať choroby na seba, takže často prepadá alkoholu alebo úplne stráca súcit 
a spolucítenie k pacientom a začína prinášať svojimi činnosťami veľkú škodu chorým. Aj v tom, aj v druhom 
prípade ich situácia vytláča z ich styku s pacientmi a núti ich meniť sled udalostí. 
V Amerike mi rozprávali o kňazovi, ktorý sa stal chirurgom. Keď sa modlil pred operáciou a v myšlienkach 
počas operácie, výsledok bol omnoho lepší ako bez modlitby t.j. od vnútorného stavu chirurga a tiež terapeuta, 
ktorý podáva tabletky, v mnohom závisí zlepšenie stavu chorého. Spomínam, ako na príjme v New Yorku sa ma 
spýtal mladý človek. Chcem sa stať lekárom, povedzte mi, či mi niečo prekáža? Áno, vo vnútri príliš chcete 
vyliečiť pacienta, ubrať z jeho bolesti, no u každého človeka je vlastná zodpovednosť za svoju bolesť. A ako treba 
liečiť ľudí? Najskôr treba pochopiť nasledovné: ani jeden lekár nikdy neliečil, nelieči a nebude liečiť človeka. 
Lekár iba pomáha človeku vyzdravieť. 
Úroveň vydržania môže byť rozličná. No vyzdravenie vždy závisí od samotného človeka. Choroba nás posúva 
ku správnemu svetonázoru, donucuje nás vnútorne sa meniť a hlbšie poznávať svet, ak my nechceme toto robiť 
dobrovoľne. Preto vyzdravenie v prvý okamih nezávisí od úsilia lekára ale od pripravenosti pacienta zmeniť 
seba, zmeniť systém priorít, precítiť, že hlavnou záchranou je zvýšenie lásky k Bohu a nazhromaždenie tejto 
lásky v duši. 
Ak matka spolucíti a prežíva za svoje dieťa, môže vziať jeho bolesť na seba. No vy hovoríte,  že problémy dieťaťa 
aj tak sú zhadzované na matku. Čo je tu zlé – trpieť a prežívať za svoje dieťa? 
Sú dva spôsoby pomoci svojim deťom. Prvý – silne prežívať a obávať sa akéhokoľvek nezdravia u dieťaťa. Pri 
najmenších príznakoch ochorenia dávať mu lieky. Taká cesta privádza k rozrušeniu zdravia dieťaťa a tiež jeho 
charakteru. Druhá cesta – starať sa utužiť zdravie dieťaťa národnými prostriedkami. Dávať mu možnosť viac sa 
pohybovať, kúpať sa vo vode, chodiť, byť v prírode, správne vychovávať, starať sa aby sa sám organizmus naučil 
bojovať s chorľavosťou. Keď u dieťaťa vychádza na povrch vrstva podvedomej agresivity a ono začína chorieť, 
modlitby rodičov, ich práca nad sebou často bývajú efektívnejšie než akékoľvek lieky, hoci úlohu liekov nik 
nepopiera. Choroba nás donucuje byť dobrými, prinucuje meniť sa. Ak matka učí dieťa modliť sa, keď je mu 
ťažko a keď ochorie, objasňujúc, že telo bolí, keď duša je zašpinená, tak v nasledujúcich podobných situáciách 



jeho pripravenosť zmeniť sa bude väčšia. Keď matka veľmi prežíva, bojí sa o svoje dieťa, ona berie na seba nie 
vnútorné „karmické blato“ ale vonkajšie, povrchové. U dieťaťa sa zlepší vonkajší stav a zmenšuje sa 
pripravenosť zmeniť sa vo vnútri. Také dieťa môže vyrásť ako egoista so zlým zdravím. 
Predstavte si, že vidím býka, ktorý sa na mňa rúti, želajúc si ma zabiť. U mňa vzniká strach. V jemnom poli 
strach – to je zrieknutie sa, nenávisť a program zničenia – toho, čoho sa bojím. Ako bodky – tak vyzerá energia 
strachu. A ak strach ide cez povrchové vonkajšie (predstierané) emócie, to nikomu škodu neprinesie a núti ma 
k aktívnym skutkom. Ak ale strach sa dostáva do hlbín – to už je agresia nielen vo vzťahu k býkovi, no aj ku 
všetkému živému, i k Bohu  v konečnom rade. Strach prechádza dovnútra, keď on dlho trvá a stáva sa výchovou, 
svetonázorom a charakterom. Vo výsledku sa obracia v program ničenia a vlečie so sebou choroby a nešťastia. 
Keď sa bojím  o svoje dieťa v prvom rade, bojím sa za jeho osud. Ak to prichádza postupne, začínam vnášať 
škodu aj osudu dieťaťa, aj jemu samému. 
Rozrušenie je lepšie previesť do tvorenia. Tie sily, ktoré idú na strach, je lepšie vynaložiť na modlitbu. Možno sa 
modliť aj svojimi slovami, aby dieťa si chránilo lásku k Bohu, aby mu bolo dobre a nie ako zle by mu bolo, aby 
žiadne ľudské šťastie nezakrývalo mu lásku k Bohu, aby žiadne nepríjemnosti, choroby a nešťastia nemohli 
zmeniť ľúbosť k Bohu, aby dieťa vo všetkom videlo a ľúbilo Boha, vo všetkom prichádzajúcom cítilo Božiu vôľu, 
aby nehľadalo vinných a vo vnútri prijímalo svet a ľudí takými, akí sú. 

Chcel by som porozprávať o jednej dôležitej epizóde v mojej praxi. S prosbou o pomoc sa na mňa obrátila 
mladá žena. U mňa sa úplne nevyvíja žitie – hovorila – osobný život sa rozrušil, práca sa nedarí. Mäkko 
a prívetivo sa správam k ľuďom, ale mňa ponižujú a urážajú, akoby som podlosť vykonala. Prečítala som vašu 
knihu, pracovala nad sebou, ale u mňa sa nič nezmenilo. Mohli by ste mi pomôcť? 
Veľmi mnohí sa správajú k môjmu systému ako k tabletke – vypili – na budúci deň musí byť výsledok. A ak 
zjavného výsledku nevidia, hovoria. To nie je pre mňa. A mávnu nad všetkým rukou. Druhá chyba: mnohí sú 
pripravení modliť sa, pôstiť, hladovať, no zmeniť sa vo vnútri  a zmeniť svoj vzťah k blízkym, k okolitému svetu 
si neželajú. Tretia: prezrú si jeden krát predchádzajúce v živote, prečítajú si, že plne zmenili svoj vzťah k nemu. 
Vy prečítajúc moje knihy skutočne, pochopili ste, že máte povýšenú hrdosť, pýchu. Znamená, že je nutné 
konaním zmeniť seba, učiť sa ustupovať a podrobovať sa, súhlasiť s ľuďmi ak sú i nespravodliví. Prijímať 
poníženie ako Bohom dané očistenie. Dodatočne prijať všetky krivdy, nepríjemnosti v živote, snímajúc nároky 
k ľuďom i k sebe. Ale schopnosti, intelekt – to nie je len prvá vrstva duchovných hodnôt, v ich kostre leží oveľa 
jemnejšia úroveň, cez ktorú sa kontaktujeme (stretávame) s budúcim – ideály, duchovnosť, blahoprajný osud, 
ciele, princípy. Je ešte viac hlbinnejšia merateľná vrstva, my ich prijímame cez morálku, mravnosť. V kostre 
všetkých ľudských hodnôt sa začína vtedy, ak to ľudské v ľúbenom človeku ľúbime viac než Božské. Vonkajšie sa 
to prejavuje ako krivdy a urážky od ľúbeného človeka. Objavujúca sa krivda začína hovoriť o tom, že od niečoho 
začíname závisieť. Preto treba nielen v budúcom, ale i dodatočne plne sňať krivdu blízkym, veľmi dôležité pre 
zdravie. Takže, ak prijmete poníženie nielen schopností, intelektu ako očistenie, dané Bohom, ale u vašich 
ideálov a princípov, u vašej lásky k ľuďom. Ona prikývla: Dobre pochopila som. Rozmýšľam čo spravím so 
svojou pýchou, hrdosťou. Prešiel mesiac. Mal som mať vystúpenie v St. Peterburgu. Niekoľko hodín pred 
začiatkom mi žena zatelefonovala. Hlas mala naľakaný a žalostný. „Viete, začala som slepnúť - zverila sa – 
pričom zhoršenie ide každodenne. Pozrel som na pole. Mohlo zomrieť jej dieťa. Nedobrá situácia s ním bola 
obrovská. Závislosť od intelektu a schopností u nej, t.j. pýcha, hrdosť sa stali oveľa menšie, podvedomá agresia 
sa zmenšila – znamená, všetko by malo byť v poriadku. Zvláštne. Prečože závislosť od vzťahov rýchlo vzrástla? 
Ale žiarlivosť „búcha“ na zrak. Zvláštne, koľko som pozeral, nikdy téma žiarlivosti nevyplávala. Možnože to 
z duše dieťaťa vyšiel akýsi nový plást (nová vrstva). Veľmi zvláštne. Bola hrdou, stala sa žiarlivou. Pričom 
záporné výsledky odišli neuveriteľnou rýchlosťou. Teraz vám nič nemôžem objasniť – odvetil som pacientke – 
zavoláme si zajtra.  V duši u mňa vládol úplný chaos. Situácia kritická. Musím vyjsť na scénu a niečo vysvetliť 
ľuďom, musím byť maximálne vyrovnaným, ale u mňa je situácia, ktorá ma „roztrieštila“ napoly. Za zvyšné 2 
hodiny je nutné vzoprieť sa nad sebou, maximálne skoncentrovať a riešiť tento problém. Podarilo sa i to urobiť. 
Prišlo mi, v čom je dôvod. Žena konkrétne nad sebou pracovala, nad svojou pýchou, hrdosťou, nad svojou 
povýšenou závislosťou od schopností, intelektu, dobrého osudu. To čo som hovoril o ostatných vrstvách – ideály, 
zbožňovanie ľúbeného človeka, sa pre ňu javilo abstraktne a nepodstatne. Stalo sa nasledovné. Postavila si pred 
sebou cieľ „sňať pýchu, hrdosť“ (háčik za schopnosti, intelekt), pacientka sa naň plne skoncentrovala a zničila 
ju. Ale spojovacia závislosť od ľudských hodnôt sa pri tom nezmenšila. Ak sa hlavná orientácia zachránila, tak 
pri sňatí jednej závislosti sa môže objaviť druhá. Háčik za ideály v konečnom dôsledku dá háčik za schopnosti 
alebo za vzťahy t.j. robí človeka buď hrdým alebo žiarlivým. A skôr človek s veľkou vnútornou pýchou, hrdosťou 



t.j. s navýšenou orientáciou na schopnosti, intelekt, kariéru, mení svoje smerovanie: podľa neho hlavným 
šťastím sa nestala práca, ale rodina, vonkajší poslovia závislosti od vzťahov – začínala sa žiarlivosť, urážlivosť. 
No keďže vnútorná orientácia bola nie na vzťahy, ale na schopnosti a intelekt, človek zachraňoval zdravie. Jeden 
život človek mohol byť žiarlivým, druhý – hrdým a na zdraví sa to málo odrážalo. No ak orientácia na ľudské 
hodnoty bola oveľa silnejšia než zvyčajne, tak tento prechod nezaberal jeden život, ale 10-20 rokov. Vtedy si 
človek nestihol oddýchnuť od hrdosti, pýchy, preplnil sa žiarlivosťou a dostal ťažké ochorenie. Moja metóda 
nelieči, ale sto až tisíc krát urýchľuje procesy, a ak je človek správne orientovaný, dochádza prudké vyzdravenie. 
Pri nesprávnom vzťahu k svetu problém môže byť väčší, než do začiatku práce. Uvidel som to na vlastné oči. 
A keď mi žena zavolala na druhý deň, vysvetlil som jej: Chceli ste prekonať svoju pýchu, hrdosť - ale zabudli 
ste, že v jej kostre leží závislosť od ideálov. A v osnove všetkých vašich háčikov leží želanie: ľudské ľúbiť viac než 
Božské, zbožňovanie a závislosť od ľúbeného človeka. Pokora sa začína odtiaľ, že sa obraciame k Bohu a prosíme 
odpustenie za to, že ľudské sme ľúbili viac než Božské, za to, že vaša duša závisela od ľudských hodnôt 
a neprijímala očistenie cez denné straty. Proste odpustenie za to, že ste neprijímali takéto očistenia, prejavovali 
ste nároky k Bohu, krivdiac druhým ľuďom, okolitému svetu, sebe, na svoj osud, vyššie sily t.j. začínať netreba 
z posledného článku, ale z prvého. 
Vy sa odpútavate od všetkého ľudského v sebe, od svojho druhotného „ja“. Mnohokrát prežívate nanovo svoj 
život a akékoľvek uníženie všetkých ľudských hodnôt prijmite ako očistenie lásky k Bohu, očistenie vášho 
vyššieho, večného  „ja“. Skúste spraviť tak, ako som povedal. Za 2-3 dni sme si dohodli zavolať si. Zaujímavé – 
premýšľal som v tieto dni – v podstate som sa zaoberal filozofiou, no vo veľmi vysokých rýchlostiach. 
Ak môj model sveta je správny, žena vyzdravie a videnie sa obnoví, ak som dal nesprávny obraz, ona oslepne 
a ja na to odpoviem – pred všetkými – oslepnem tiež. A je dobré, že ak len ja a nie moji potomkovia. Veď sa 
hovorí: Človek sa modlí a obracia k Bohu, prosí odpustenie za krivdy a odsúdenie druhých, chce premôcť svoju 
hrdosť, pýchu t.j. všetka práca vychádza z klasických kresťanských tradícií a maličké, sotva poznateľné 
popletenie dôrazu: človek sa povyšuje nie nad všetkým ľudským v sebe, ale iba nad časťou. No následky sú 
katastrofické. Z druhej strany – tie urýchlenia, na ktorých pracujem, dovoľujú „odviesť“ preanalyzovať 
a vopred odvrátiť budúce chyby ľudstva. Ale táto perióda, do ktorej ľudstvo vstupuje, je výnimočne zodpovedná, 
a každá chyba ho bude stáť draho. Za tri dni mi zatelefonovala. Dozvedel som sa, že videnie sa jej vrátilo 
a všetko je v úplnom poriadku. To znamená, že môj model bol správny a teraz toto poznanie pomôže mnohým 
zachrániť zdravie a život. 

Často sa ma pýtajú, či sa možno naučiť moju metódu. Odpovedám, že zatiaľ som sám žiakom a mnoho 
nechápem i že je to nebezpečné pre zdravie a život toho, kto by to chcel robiť. Moja metóda – to nie je len videnie 
štruktúr, v prvom rade je to vnímanie a objasňovanie toho, čo som uvidel. Predstavte si, vyhodili vás zo 7. 
poschodia, a súčasne dali riešiť akúsi úlohu. Ak ju riešite, uzemnenie bude prijateľné, normálne. Ak v riešení 
neuspejete, tak pri uzemnení u Vás budú problémy. Vidieť štruktúry poľa – to je príliš málo. Preto tí, ktorí sa 
stávajú mojimi žiakmi, jednoducho blufujú kvôli materiálnemu osohu. Niektorí robia toto: hovoria, že pracujú 
podľa metódy Lazareva, a spokojne dávajú pri tom talizmany, začarovanú vodu alebo piesok atď. Je mnoho 
podvrhov mojich kníh, sú podvrhy pod mojou metódou. Jeden mladý človek mi  povedal, že bol u akéhosi 
„špecialistu na vyrovnávanie karmy“ a zaplatil 500 dolárov za seansu. Oznámil som mu „za polrok zomrieš“. 
Prepustil som ho s pokojom a rozmýšľal, že za toľké peniaze prognóza by mohla byť aj lepšia. 
Po vyjdení mojich kníh sa zjavilo veľmi veľa literatúry, pojednávajúcej o karme a tiež o špecialistoch na 
zlepšenia a zmenu karmy. Vy prídete, platíte peniaze, vám oznámia, že karma je oveľa lepšia a vy spokojne 
odchádzate. Treba tu pripomenúť jednu jednoduchú vec. Vaša karma, to je váš charakter, to sú vaše emócie, 
povrchové i hlbinné, to je váš obraz sveta, koniec koncov. Ak ste sa vnútorne nezmenili po zaobchádzaní so 
„špecialistom na karmu“ to znamená, u vás boli jednoducho zvyšné peniaze. No všetko to sú podvrhy. 

Chcem vám porozprávať o nezvyčajnom človeku, s ktorým som chcel popracovať a ktorý sa chcel poučiť. 
Tvoje videnie háčikov – povedal mi – je vlastné len tebe. Znamená, že zatiaľ – nie veda. Chcem skúsiť vytvoriť 
metódu testovania háčikov cez kresbu, napríklad. Ako sa k tomu staviaš? Pokrčil som plecami. Neviem. Skús, 
možno sa podarí - založiť metódu, postavíme naše rodiny na miesto. A prečo by aj nie – rozmýšľal som – veď 
v psychológií je rozvinuté testovanie. 
Veľmi sa mi zapáčili americké testy. Spomínam, ako sme sa v New Yorku rozprávali. Nakresli dom – a potom 
vysvetľovali – dom, ktorý si nakreslil – to je tvoj vzťah k relígií (náboženstvu). Dom je maličký, k náboženstvu 
sa staviaš spokojne, dom je obrovský – závislosť povýšená. 



Alebo druhý test. Predstav si seba v lese medzi stromami. A urči svoje miesto. Si v lesnej húštine alebo na kraji 
lesa, alebo v strede čistiny? Tak aha, stromy, to sú ľudia a tvoje miesto kde si – to je vzťah k nim. 
Prečo by, podobne, nevytvoril systém kresieb, cez ktoré u detí v mladosti možno ukázať háčiky a rodičia cez 
modlitbu ich budú snímať. Deti budú zdravé a šťastné – rozmýšľal som. 
O niekoľko mesiacov sme sa stretli s mojim kolegom – žiakom. 
Dielo sa vydarilo – povedal mi. Presne som začal ukazovať háčiky cez kresby detí a pomohol som mnohým 
rodičom za pomoci modlitby sňať ich a zlepšiť stav detí. Teší sa „môžem teraz liečiť nie horšie od teba. Mali by 
sme možno pripraviť spoločnú publikáciu“ 
Vieš – povedal som – ale u mňa sa zrazu začal meniť vzťah k tomu. Zmenšiť závislosť od niečoho  - to je dobré. 
Môže sa zlepšiť osud, prejsť choroba, no potom sa môže zjaviť ešte jedna, a za ňou druhá a tak koľkokoľvek. 
Cítim, že tu je slepá ulička. Skús ísť ďalej a nájsť niečo nové. 
Ale veď choré deti vyzdravejú, ak rodičia vedia, aký je u nich háčik – povedal on. Áno, vyzdravejú – vzdychol 
som si. No tak čo, strániš sa pomôcť deťom? Chápeš, lekár lieči jeden orgán – začal som – ochorie druhý. Skôr 
choroba prebehla z jedného orgánu na druhý za 10 -20 rokov. A teraz na to stačí niekoľko mesiacov. Vyoperujú 
u ženy nádor alebo odstránia cysty na vaječníkoch – za 3 mesiace príde k lekárovi a tam ten istý obraz, akoby 
operácie nebolo. Je fyziológia tela, je fyziológia poľa. Telo – jediný organizmus, treba ho liečiť ako celok – a pole 
je tiež jediný organizmus. Toto tu treba kardinálne riešiť. No veď existuje kardiológia, urológia a liečia ľudí. 
A na tom stojí celá súčasná medicína. Medicína, to je jedno a ezoterika druhé. 
Skutočne, neodstavil svoje otázky testovania a liečenia. Pri vážnosti k nemu budem presný. Takého rozhovoru 
v dejinách nebolo. Boli rôzne frázy, situácie, a pritom predstava o nich dáva dialóg, ktorý som si teraz vymyslel 
a ktorý ste si teraz prečítali. Hovoril som mu, že nehľadím na vonkajšiu jednoduchosť, pri vtrhnutí do jemných 
štruktúr človeka môžu vznikať nepredstaviteľné situácie. Tu je nutné priame videnie poľa a nevyvrátiteľná 
filozofická analýza vznikajúceho. Moja metóda sa rodila v prvom rade ako systém samozáchrany. Bez bočnej 
kontroly nad sebou, nad svojimi štruktúrami poľa situácia môže ľahko vyjsť spod kontroly. Odišiel. Za rok 
u neho našli rakovinu pľúc.  Blízki nástojili, aby ma vyhľadal. „Ja svoje háčiky poznám“ hovoril.  Za 2 mesiace 
umrel. Pracoval tak, ako pracuje lekár, liečiaci  akýsi konkrétny orgán. No ak pragmatický postoj k telu 
pripustíme, to sa na vzťahu k duši ukázalo neprijateľným. 
Ešte raz som uvidel, ako zodpovednosť a nebezpečenstvo preniká do hĺbky ľudskej duše. Preto sa tak dlho 
pripravujem k napísaniu každej knihy, nehľadiac na objavujúce sa podvrhy. 
Surová, neopracovaná informácia môže byť nebezpečná pre čitateľov, preto každý text prechádza dvojitou 
kontrolou: spočiatku informačno energetickou až potom obyčajnou. Vždy bývajú zvláštne prípady. 

Včera sme si posedeli a môj známy, ktorý nedávno prečítal štvrtú knihu, hanblivo povedal. Šupiny od 
ryby ty neješ, a druhých k tomu vyzývaš. Vypučil som oči. Áno, že ja, šialený, prečo k takým veciam vyzývaš? 
Sám píšeš v 4-tej knihe “Treba jesť rybu so šupinami“. Postupne som zistil, v čom to je. Ryba bez šupín – to je 
jeseter, úhor, mihuľa. Ryba so šupinami – okúň, kapor, pleskáč. Myslel som, že treba  jesť rybu, ktorá má kožu. 
Potešil sa  - No sláva Bohu, ale to viem, i keď pravda, rozmýšľal som, či možno kožu jesť. 

Takisto sa ma spýtala tehotná žena. Povedali ste, že nemožno jesť mäso v 5. mesiaci tehotenstva. Mäso 
som nejedla a teraz mám málo železa. Chápte – odpovedám – nemožno neodvolateľne prijať akúsi informáciu. 
Pozrite, prebiehali experimenty so žijúcimi. Ak v prvé chvíle tehotenstva živé hladovalo, tak potomstvo bolo 
odolnejšie a životaschopnejšie. Prečo? Pretože závislosť od okolitého sveta s jeho hodnotami sa realizuje cez telo. 
Ohraničuje sa vonkajšia úroveň, posilňuje vnútorná. To isté sa deje i s človekom. Nakoľko žena v 5. mesiaci 
tehotenstva sa odrieka od všetkých problémov, natoľko menej závisí od jedla, ale mäsové, delikatesné pokrmy 
posilňujú zviazanosť k svetu, natoľko lepšie sa to prejavuje na nej  a na jej dieťati. No súčasne intuícia a želania 
samy sú dôležitejšie než akési pravidlá. Ak by sa jej počas tehotenstva zachcelo jesť mäso, tak ho možno jesť. 
Teraz pacientom hovorím takto: Systém priorít pre muža a ženu je nasledovný 
Pre muža: najskôr láska k Bohu, potom duchovné, potom materiálne 
Pre ženu: najskôr láska k Bohu, potom materiálne, potom duchovné t.j. nutná je rovnováha, rozdelenie práce. 
Ak muž filozofuje, napäto myslí a duchovnosť je pre neho oveľa dôležitejšou než materiálno, to ešte nie je tak 
nebezpečné, no ak to isté robí jeho žena, rovnováha sa ľahko naruší. Nakoľko muž žije mysľou, natoľko žena 
musí žiť pocitmi. Vtedy i manželstvo bude harmonické a zdravie, kariéra a osud muža budú normálnymi. Ak je 
žena presvedčená vegetariánka, to môže rýchlo posilniť jej orientáciu na duchovnosť a priviesť k veľkým 
problémom jej  muža. Na ceste sa nemožno modliť, nech by bola akokoľvek správnou t.j. ešte raz chcem povedať, 
obracajúc sa k čitateľom: akási ťažká, racionálna schéma, akési pravidlo z mysle nikdy nemôžu byť správnymi. 



Orientovať sa možno na pocit lásky v svojej duši. On napovie správne prianie aj myšlienku. Nakoľko viac ho je 
v našej duši, natoľko správnejšie sú vaše pocity a myšlienky, budú odrážať reálnu situáciu a dajú vám správne 
ponaučenie. 

V čom je príčina navrstvenia sietnice očí? 
Budem zchádzať z tých názorov, s ktorými som sa stotožnil. Najčastejšie zo všetkého v agresií, príčinou ktorej 
sa javí žiarlivosť. U ženy, napríklad, nemusí dôjsť k ostrým výbuchom nenávisti, krivdy na muža, no 
nespokojnosť a rozčúlenie môžu byť prítomné roky. Čím tvrdší je človek v charaktere, tým sú skrytejšie, tým 
hlbšie v podvedomie odchádza agresia a tým nebezpečnejšou sa stáva. A ak od rodičov alebo z predchádzajúcich 
životov bol odovzdaný podklad nespokojnosti, tak skôr alebo neskôr prichádza výbuch. Čím tvrdší je charakter 
človeka a jeho reakcia na nepríjemnú situáciu, tým ťažšie môže byť prejavenie choroby. Teda náš hlbinný 
charakter a charakter choroby je rovnaký. Podvedomá nespokojnosť s celým svetom a svojim osudom môže dať 
chronické, ťažké, nevyliečiteľné choroby. Ako určiť, nakoľko silnou bola agresia vo vzťahoch k tým alebo k iným 
ľuďom? Odpoveď je jednoduchá – ak ste si mysleli, že človek je – 100% podliak a darebák, a dlho nosili toto 
hodnotenie v sebe, vaša agresia je 100%. Ak ste ho dokázali ospravedlniť na 20%, tak vaša agresia zodpovedá 
zostávajúcim 80 %. Ak vo všetkom vidíte Božskú vôľu, ľúbite Boha v každom človeku a až potom jeho ľudské 
„ja“, ak okolitý svet a každého človeka ľúbite ako svoje dieťa t.j. môžete zakázať pod trestom, vyhrešiť, no na 
lásku to nevplýva, tak vy, ubližujete človeku, hádate sa s ním, trestáte ho, budete robiť toto povrchne. 
Podvedomá agresia zostane nulová. A vy, riešiac akékoľvek problémy, zachránite zdravie. Úprimnosť v pocitoch 
pomáha očisťovať dušu. Nemožno ukladať v duši nenávisť, zľutovanie, krivdu. Každú sekundu nášho života 
realizujeme cez vlastné správanie, ako agresiu tak i lásku. Prostriedok (stred) nebýva. Ak stesnáme pocity lásky, 
stesnáme prejavenie svojej dobrodušnosti, tak vtedy sa začíname riadiť nie láskou, ale silou, naše konanie sa 
stane agresívnym, vo vnútri i zvonku. 
Jednoducho málo zbierať agresiu, treba vychovávať svoje emócie tak, aby vo vnútri agresie nebolo. Vtedy na 
ľúbeného človeka budeme pozerať ako na možnosť prejaviť svoju lásku a dobrodušnosť. Obrazne povedané: celý 
náš život – to je trenažér na nakopenie lásky. A ak ho chceme zúžitkovať pre iné ciele, on sa láme. Podklad 
nenávisti a krívd sa láme a prevracia v program sebazničenia. Spočiatku jeho prejavy môžu vyzerať ako 
nepretržité bolesti hlavy, celková slabosť, krvácanie z nosa, problémy so zrakom alebo sluchom, zápaly 
nosohltana, rozrušenie zubov. Potom sa to už spúšťa nižšie a keď dôjde do prvej čakry, tak sa program môže 
realizovať v oveľa tvrdšom variante. Funkčné narušenia prechádzajú do organického narušenia. 
Ak sme dávali tvrdé ocenenie konaniu druhého človeka, ak sa k žiarlivosti primiešalo opovrhnutie, ak 
v charaktere je povýšenosť a tvrdosť, tak blokovanie programu sebazničenia sa najskôr bude realizovať ako 
navrstvenie sietnice oka alebo slepotou, alebo ako ťažký úraz hlavy. 

V minulosti 2 rozvody a 4 roky samoty. Má zmysel obnoviť vzťah s jednou zo žien? Nároky som sňal 
k prvej, tak i k druhej žene. 
Zmysel v tom je, ale nakoniec by ste seba do poriadku nepriviedli. Skôr závislosť od vzťahov bola 3-4 krát vyššia 
než kritická úroveň), u ideálov tiež. Za ten čas prišli zmeny. Závislosť od vzťahov prišla do normy, t.j. ostáva 
10 – 20 % od kritickej, no závislosť od ideálov k predošlému je niekoľko ráz vyššia než kritická úroveň. Prečo? 
V prvom rade zostala nespokojnosť so sebou a osudom t.j. dodatočne treba odmlčať agresiu k láske vo všetkých 
formách, nielen vo vzťahoch k druhým, ale i k sebe. Idem ďalej. Nároky ste sňali, no svetonázor sa výrazne 
nezmenil. Vy po predošlom žijete ideálmi, a nie láskou. A ak sa žena bude správať nie tak, ako ste očakávali, 
nespokojnosť môže vybuchnúť pomimo Vašej vôle. Skúste pochopiť a precítiť nasledujúce. Ľúbený človek 
a hlavne ľúbená žena, vedie seba vo vzťahu k vám nie tak, ako vy chcete, nie tak, ako sa k nej vy správate, nie tak 
ako káže morálka a mravnosť. V prvom rade žena bude viesť seba tak, ako je určené Bohom a tu nároky 
a kontrola nad situáciou sú bez zmyslu. Ako veľa „blata“ je v duši, tak silná musí byť krivda, vnesená ženou. 
Nakoľko nepravdivý je váš svetonázor a nakoľko hlboko sa to uložilo vo vašom charaktere, natoľko tvrdými budú 
pokusy priviesť vás do harmónie so svetom. Nakoľko vy budete pripravený včas prijať akúkoľvek bolesť, 
zachraňujúc pocit lásky, bez prejavu nárokov, natoľko lepšie budú vzťahy s okolitým svetom. Nakoľko sa vzdáte 
kontroly nad situáciou, natoľko sa zlepší. Učte sa ľúbiť to, čo sa vám nepáči. 
Druhý človek má právo byť nepodobný vám, mať svoj charakter a svoj osud. Agresia sa rodí nesprávnym 
svetonázorom. Prežite znova mnohokrát svoj život alebo pozrite z druhej strany pohľadu na všetky udalosti, 
ktoré sa stali, no nie z ľudského, ale z Božského – vtedy sa i budúce zmení. 

Žiadno nemôžem 
1. zbaviť sa strachu o dieťa 



2. zbaviť sa osamelosti 
3. zarobiť dosť peňazí 

V čom je príčina? 
Často strach o dieťa vzniká, keď je skutočne zlé položenie a matka toto pociťuje. S dieťaťom do budúcna to zle 
vyzerá. Úroveň hrdosti, pýchy je ohromná. V mnohom je to zviazané s matkou, t.j. s vami. Vaša podvedomá 
agresia – po vzťahoch k mužom predstavuje 340 jednotiek. Háčik za schopnosti – okolo 350 jednotiek t.j. 3,5 krát 
viac než  je kritické. Závislosť od ideálov je tiež povýšená. Keď vás liečili ponížením, krivdou, nepríjemnosťami, 
prijať toho ste nemohli. Nakopená agresia sa odovzdala dieťaťu a už sa rozvinula v ňom ako program 
sebazničenia. 
Strach rozrúša: lepšie je pomôcť dieťaťu prezrieť svoj vzťah k životu, tak udalosti do narodenia aj do počatia. 
Lepšie je skúsiť zmeniť svoj charakter a svetonázor t.j. netreba sa báť o dieťa a zachraňovať ho. Ku osamelosti. 
Vaša podvedomá agresia je 2,5 krát vyššia než smrteľná pre mužskú úroveň. Ak muž bude bývať s vami 
nepretržite, môže ochorieť alebo zomrieť. Ak sa vo vnútri zachová dobrodušne, ochorieť a umierať môžete vy 
alebo vaše dieťa. Preto ste osamelá. Nedostatok peňazí – môžu byť problémy so zdravím dieťaťa alebo s vašim. 
Dokážete sa zmeniť – tak i vám i dieťaťu bude povolené mať aj zdravie, aj peniaze. 
Niekoľko rokov bolesť v chrbtovej kosti. Aká je moja diagnóza? Čo robiť? 
Bolesť v chrbtici – to je, ako pravidlo, hlboká krivda na blízkeho človeka, na seba, na osud. Ak je jej miera veľká, 
tak môže vzniknúť vykĺbenie stavca, dôjsť k zlomeniu, môže sa objaviť hrb. Veľmi nebezpečné je urážať sa na 
svoj osud, takže sa ďalej treba modliť za seba, za celý rod, aby sa sňali krivdy, nespokojnosť so sebou a s osudom. 
Blízky, ľúbený človek je daný osudom a Bohom, ale silné krivdy (urážky) na neho – to je to isté ako urážky na 
osud alebo na Boha. Takže v modlitbe a pokání možno prosiť, aby odišli krivdy z vašej duše a z duší potomkov 
nielen na blízkych ľudí ale súčasne i na osud. 
Čo robiť, ak nastúpila absolútna ľahostajnosť ku všetkému, lenivosť? Ako sa zbaviť labužníctva (obžerstva)? 
Ako je známe, všetko to, čo ste vymenovali, je výsledok dobrej rovnováhy. Od rodičov ste dostali povýšenú 
závislosť od schopností, intelektu, ideálov. A súčasne nevyčerpateľná pýcha, hrdosť, silnejšia nespokojnosť 
s okolitým svetom a so sebou. Nakoľko budete rozvíjať svoje schopnosti, posilňovať ľudské priania, natoľko 
vzrastie úroveň agresie  a zvýrazní sa program sebazničenia. Cez želania sa priväzujeme k ľudským hodnotám. 
Nedostatok želaní len znižuje túto závislosť. 
Obžerstvo predstavuje program sebazničenia. Na jemnom poli sex a jedlo vyzerajú rovnako, a ak sa lásky 
nedostáva, tak povýšené utiekanie k sexuálnosti, k jedlu v akomkoľvek stupni kompenzuje nebezpečné položenie. 
V prvom rade má zmysel pracovať so svetonázorom a charakterom. Treba dodatočne prijať akékoľvek 
nepríjemnosti, rozklad udalostí ako liek. treba sa učiť ustupovať a byť závislý. Možno sa nielen modliť, ale i 
zaoberať sa autogénnym tréningom. Dopusťme, vysvetlím „nekontrolujem situáciu, všetko prichádza cez 
Vyššiu vôľu, vzdávam sa kontroly nad situáciou. Hospodin, vo všetkom je tvoja vôľa“ Možno ráno, po 
prebudení, aj večer, pred spánkom čisto mechanicky opakovať „Hospodin, tvoju vôľu vidím vo všetkom. Za 
ničím nežialim, ničoho sa nebojím. Všetko prijímam ako dané Tebou“ 
Nakoľko sa človek dokáže odpútať od situácie, natoľko ľahšie prekoná jemu silnú závislosť od schopností, 
intelektu, vyšších úrovní duchovných hodnôt. Znamená, regulačné tréningy po plnom svalovom 
i myšlienkovom oslabovaní sú užitočné. Myšlienkovým potláčaním vzniká potláčanie svalové. Preto plné 
svalové oslabenie, masáž, vodné procedúry, bahná, periodické fyzické cvičenia, zaťaženie, hladovanie dávajú 
dobreprijateľný podklad, na ktorom sa ľahšie mení svoj charakter a svetonázor. Keď ste fyzicky a duchovne 
odvolaní od všetkého, vtedy, mnohokrát prejdúc svojím životom, snímete agresiu vo vzťahu k láske, vtedy 
modlitba sa stáva efektívna.  A prenos hlavného bodu opory z ľudského na Božské sa deje rýchlejšie 
a bezbolestnejšie. 

Mám 52 rokov. Chronické klimaktérium  deviaty rok. Nervový systém podráždený- V krvi periodicky do 
65 COЭ. Váš komentár: 
Pozriem, čo bolo do začiatku klimaktéria. Podvedomá agresia po vzťahu k mužom predstavovala 220 – 230 
jednotiek. Povýšená závislosť od schopností, intelektu, ideálov t.j. pýcha, hrdosť. Nepríjemné, zraňujúce 
situácie. Teraz – podvedomá agresia -20 jednotiek. Závislosť od schopností a intelektu, ideálov rýchlo klesla. 
Preto je záver jednoduchý. Klimaktérium – to je stav prechodu zo zrelosti do starostí. Stav starostí – to je stav, 
v ktorom je rýchlo ponížená závislosť od ľudských hodnôt. Ale nie cez vonkajšie úrovne (bolesť, choroby, 
zranenia, nešťastia) ale cez vnútorné zmenšenie želaní, aktívnosti, vedomia, zúženie možností. 



Preto, že proces ide zvnútra, staroba sa neprijíma ako choroba a nešťastia, proces umenšenia ľudského 
a odstránenie od neho sa prijíma ako stupienok od ľudského k Božskému. Nakoľko ľahko človek sa dostáva 
v Božský režim a prijíma ho, natoľko pomalšie  a spokojnejšie prichádza uhasenie ľudského. Staroba – to je 
príprava na nasledujúci život. A nakoľko dobrovoľne človek prilieva úsilia k prekonaniu a oslobodeniu od 
ľudského v sebe, natoľko menší rozmach nútenej prípravy. 
V rozdiele od staroby prechod z jedného stavu v druhý sa prijíma dostatočne bolestivo. Nakoľko silnejšia je 
u človeka závislosť od ľudských hodnôt, natoľko spojenie s tým v duši hromadí agresiu, natoľko bolestnejšie 
bude prechádzať taký prechod. Znamená, tiež tak, ako u chorého človeka, ktorý mení svoj charakter a svetonázor 
a vyzdravieva, nutné je zmeniť sa i Vám. 
Klimaktérium –to je tiež taká traumatizujúca situácia, ako choroba, nepríjemnosť, krivda alebo zrada. Nakoľko 
my nechceme prijať bolesť, natoľko viac jej nám dajú. Ešte jeden zaujímavý moment. Vedci vykonali zaujímavé 
sledovanie. Ukazuje sa, že klimaktérium u ženy sa začína nie ako plynulý proces uhasínania endokrinného 
systému. Zdá sa, že pred klimaktériom vaječníky ženy pracujú s maximálnou aktívnosťou. Tento fakt prevracia 
naše predstavy o mechanizme staroby. 
Názor možno urobiť nasledovný. Staroba, to nie je pomalé nazbieranie genetických chýb a nie postupné 
vyradenie všetkých zdrojov organizmu. Je to, naopak, blokovanie rastúcej aktívnosti organizmu a zviazané je 
s tým povýšenie závislosti od všetkých ľudských hodnôt. Znamená, nakoľko je človek dobrodušnejší vo vnútri, 
natoľko pomalšie on bude starnúť. Nakoľko ľahšie človek zdoláva akýkoľvek stres (ale veď stres – to je rozlúčka 
s ľudskými hodnotami), natoľko pomalšie bude prichádzať proces starnutia. Preukázateľne, omladenie 
organizmu možno cez periodické sňatie závislosti od všetkého toho, k čomu sme priviazaní. Priväzujeme sa 
k tomuto svetu cez vedomie, vzťahy, reč, dýchanie, stravovanie, momenty sexuálnej blízkosti, obmenou látok 
ako takých. 
Snažiac sa o periodické odstránenie nielen od vonkajších ale i vnútorných funkcií, nielen od objektov 
pripútanosti, ale i od samotných prianí a pocitov, jogíni sa snažili o zmeny súvisiace s tými, ktoré prinášajú 
starobu. A ak skorosť zníženia závislosti od všetkého ľudského predchádzala rýchlosť starnutia, tak nastupovalo 
omladenie. Tento mechanizmus pracuje v každom z nás. Obyčajne je tento proces nedlhý, preto si my 
nevšímame reálnych zmien. 

Hlavové bolesti podobné migréne. V čom je príčina? Snímte opovrhnutie mužmi. Ľúbim svojho muža 
avšak inokedy vzniká prianie blízkosti s druhým mužom. Mám s týmto pocitom bojovať? 
Závislosť od všetkých ľudských hodnôt sa začína vtedy, keď v akomkoľvek ľudskom zacláňame Božské t.j. keď 
význam fyzického obalu ľudského „ja“ v ľúbenom človeku sa stáva prioritou. Vtedy sa stáva nemožným prijať 
poníženie ľudského v tom, koho my ľúbime, alebo v sebe. Koľkokrát význam opory prechádza na ľudské, 
toľkokrát prijať jeho destabilizáciu nemôžeme a vzniká agresia. Vtedy buď dobrovoľne sa vzdáme akýchkoľvek 
ľudských hodnôt alebo s nami toto robia prinútiac nás. Vznikajúca sexuálna túžba k druhému mužovi zmenšuje 
nepretržitú orientáciu na muža a obrazne, zmenšuje závislosť od neho a od lásky k nemu t.j. v tom pocite, 
pravdivo – za jeho vznikom je skrytý obranný mechanizmus a preto ho netreba potláčať. Teda, v obyčajnej 
situácií, čím silnejšie budete ľúbiť svojho muža, tým silnejšie bude vznikať sexuálne vlečenie k druhým mužom. 
Ak tento pocit potláčate, môže sa posilniť podvedomá agresia po vzťahu k vlastnému mužovi, pretože závislosť 
sa bude navyšovať. To môže priviesť k chorobám a ešte väčším problémom u muža. Takže potláčať tiahnutie 
k druhým mužom  nemožno. No i povzbudzovať sa tiež nevypláca. Ak nadŕžať tomuto pocitu plne, tak časté 
zmeny môžu priviesť k rozrušeniu ustavične sa formujúcich  jemných duchovných štruktúr, vznikajúcich vo 
výsledku vzťahov dvoch ľúbiacich sa ľudí, v konečnom rade, rozrušovať samotnú rodinu. V prvom prípade línia 
popudu vedie k utláčaniu Božského. V druhom – k rozrušeniu ľudského. Preto bojovať s týmto pocitom 
nemožno a podľahnúť mu sa nevypláca. Ale hlavné riešenie – to je otázka o inom. Sila utiekania sa k druhému 
mužovi je určovaná tým, nakoľko vnútorne vy závisíte od svojej lásky k mužovi. Znamená to, nakoľko 
dobrodušnejšie sa staviate k druhým ľuďom a prirodzene, k svojmu mužovi, natoľko menšia bude táto závislosť. 
Nakoľko sa naučíte ľúbiť muža so všetkými jeho nedostatkami, odpúšťať, nedržať krivdu na neho, natoľko 
silnejšie sa budete starať, aby pocit lásky vo vašej duši od ničoho nezávisel, natoľko menej budete ťahaná 
k druhým mužom a v harmonickejšom vzťahu s vlastným mužom. 

Mama zomrela ako 58 ročná na rakovinu, otec sa v 35 rokoch zastrelil. Všetky ženy v rodine zomierajú 
na rakovinu, muži – tragicky. Môj muž zomrel v automobilovej katastrofe. Mám ochorenie štítnej žľazy. Mám 
34 rokov. 



Skôr by som bol povedal, že Vy v piatom pokolení nesiete v sebe prekliatie po ženskej línií. Teraz hovorím, že 
nesiete v sebe nesprávny svetonázor, ktorý vytvorila vaša praprababka. Toto nesprávne nazeranie na svet bolo 
upevňované ohromnou agresiou vo vzťahu k láske. Ona mohla byť prejavená smelým činom alebo jednoducho 
bolestivým úsilím po zrieknutí sa lásky. V čom je príčina takých prekliatí – program, často ničiaci mnohé 
pokolenia? Mechanizmus je jednoduchý. Je to preto, lebo naše možnosti treba ospravedlniť, nežialiť a nekrivdiť 
– v priemere sú nevysoké. Oni sú určené našim charakterom, výchovou, svetonázorom. Zo všetkého toho sa 
skladá možnosť pretrpieť bolesť, keď my strácame ľudské hodnoty, a zachrániť lásku. Ak sa nám dostane ľudskej 
lásky v takom meradle, ako naša možnosť odpustiť a prijať, tak sme zdraví a šťastní a naši potomkovia tiež. No 
ak pocit lásky k druhému človeku my prežívame o niekoľko krát silnejšie, ako naše možnosti, tak sme o niekoľko 
krát nútení zväčšiť aj Božskú lásku. Často sa ukazuje, že sme k tomu nepripravení. Nechápeme jednu prostú 
pravdu.  Koľko sme dostali ľudského šťastia, toľko ho musíme stratiť a musíme byť pripravení prijať takúto 
stratu každú sekundu. Nakoľko je veľký pocit lásky, ktorú sme zakúsili k druhému človeku, natoľko ona musí 
byť urazená a ponížená. A ak človek nemôže prijať, zachraňujúc lásku k Bohu, poníženie tohto pocitu, unižujú 
sa všetky ostávajúce ohnivká v človeku a v jeho potomkoch, t.j. znižuje sa  osud, charakter, zdravie človeka. 
Vaša podvedomá agresia ku vzťahom k mužom je okolo 900 jednotiek, pričom sa to realizuje mimo vašej vôle. 
Jednoducho strach stratiť ľúbeného človeka, ak jej nepretržitý – to už je agresia po vzťahu k nemu. Vaša babka 
v štvrtom kolene zakúsila obrovskú lásku a nemohla prijať jej poníženia, znenávidiac pri  tom človeka, cez 
ktorého jej bolo dané očistenie a znenávidela aj sama seba. Ona zabíjala lásku v duši muža a zabíjala lásku 
v svojej duši. Ženy vo vašej rodine majú tendenciu zbožňovať ľúbeného človeka, potom jeho nenávidieť a ďalej 
nenávidieť seba. Čím hlbšie sedí agresia po vzťahu k mužovi, tým skôr on zomrie ale agresia po vzťahu k sebe 
dáva onkológiu. Boh – to je láska, človek – to je vedomie. Boh riadi svet t.j. svet sa riadi láskou. Preto, aby žena 
porodila zdravé dieťa, musí sa riadiť mužovou láskou, a ak ľudské zatieňuje Božské, to hlavné riadenie sa vypĺňa 
vedomím. A všetko sa aktívnejšie zapája do silového efektu, pričom vzniká posilnenie nie vonkajšieho, ale 
vnútorného kontrolovania. Nakoľko je vonkajšia úroveň kontroly potrebná človeku v jeho rozvoji, natoľko 
vnútornej stratí. Bunka si nemôže podriadiť organizmus. 
Keďže je štítna žľaza zviazaná s kontrolou nad situáciou, nesprávny vzťah ku svetu, rodiace sa preťaženie búcha 
po štítnej žľaze a cez ňu sa rozprestiera na druhé žľazy. Časté angíny u detí napríklad, hovoria o povýšenom, 
podvedomom kontrolovaní situácie a následne dajú posilnený traumatizmus a nespokojnosť s osudom 
a situáciou. 
V prvom rade máte prijať urážku ľudskej lásky ako očistenie Božskej. Nakoľko vy budete pripravená ochrániť 
lásku k človeku, akoby on neurazil a neponížil vašu ľúbosť, natoľko Božského vy v ňom budete ľúbiť viac než 
ľudského. Proste, aby z vášho rodu ako prekliatie sa sňalo prianie modliť sa za ľúbeného človeka. Spomínajte 
celý svoj život a cez pokánie sa zbavte krívd na mužoch a nepríjemností od nich. Čo kedy spravil ľúbený človek, 
on nie je vinný. Nakoľko viac lásky sa žiada vašim deťom, aby mohli byť zdravé a šťastlivé, natoľko vo vás musí 
byť unížené všetko ľudské. Nakoľko vám ukrivdil ľúbený človek, natoľko je Vám daná možnosť zachrániť 
a urobiť šťastnými vašich potomkov. Dôležitý je ešte jeden moment. Nemodlíme sa preto, aby sme si niečo, 
niekoho vyprosili, ale preto, aby cez modlitbu a obrátenie sa k Bohu sme sa  zmenili. 

Úpenlivo prosím, pomôžte. Môj syn už rok neustále chorie bronchitídou a zápalom pľúc. Lieky 
nepomáhajú. V čom je príčina jeho  choroby? 
U chlapca je podvedomá agresia, pozostáva zo 410 jednotiek. To je veľmi veľa. U neho je nepretržite prítomná 
podvedomá krivda na seba, na osud, na okolitý svet. Závislosť od schopností, intelektu, ideálov niekoľko krát 
prevyšuje nebezpečnú úroveň. Príčina – v podvedomých krivdách mamy a babky. Uníženie svojej pýchy, hrdosti 
vám bolo nutné prijať na 70%, vy ste prijímali na 10-15%. Všetky krivdy a nepríjemnosti, ktoré ste neboli 
schopná odpustiť a odžiť, ráňajú vášho syna. Situácia, ktorá by sa mala prihodiť o niekoľko rokov, prichádza 
práve na jemné pole, váš syn ju vopred už neprijíma. A toto neprijatie sa brzdí chorobou. V deťoch sa niekoľko 
krát zvyšujú i naše klady, i naše nedostatky.  Osobitne silne v určení obdobia niekoľko mesiacov pred počatím, 
i za 3-4 roky do narodenia. V tieto obdobia sa naše krivdy môžu usídliť v deťoch nielen v 2-3 násobku, ale 
i v niekoľko desiatok násobkov. A prežiť znova tieto obdobia znamená, nielen jednoducho krivdy prijímať cez 
pokánie prosiac, aby odišli z duší potomkov, treba plnosťou vyradiť ľudskú logiku a prežiť život znova v logike 
Božskej, všetko odpúšťajúcej a všetko prijímajúcej. Vzdajte sa pocitu vlastného významu, stotožnite svoje „ja“ 
nie s princípmi, nie so schopnosťami, nie s dôstojnosťou alebo s kladmi, ale s láskou. Vtedy i synovi bude ľahšie. 

U nás v podniku práve nedávno zomrel riaditeľ, a teraz sa dosť často v oknách zjavujú zdania a inokedy 
sa zabíjajú vtáci. Deje sa tak ako výstraha zhora? 



Áno, deje sa, váš riaditeľ bol veľmi silne skoncentrovaný na intelekt a schopnosti, na kontrolu nad situáciou. To 
sa stalo jeho samoúčelom. Podvedomá orientácia na vedúceho sa začala odovzdávať spolupracujúcim 
a ohrozovať ich životy a zdravie. Preto riaditeľ zomrel. No u spolupracovníkov formy disharmónie zostali. Ak 
diagnostikovať kolektív ako jeden organizmus, tak možno povedať, že závislosť od schopností a intelektu o 5 krát 
prevyšuje kritickú úroveň. V takých kolektívoch sa často dejú nešťastia, ak sa taká skupina zjaví v lietadle, to 
môže zaniknúť katastrofou, pretože stav ľudí vplýva aj na okolitý svet. U vtákov tiež môže byť povýšená 
závislosť od schopností, kontrola nad situáciou. Vtedy sa ich orientácia narúša a oni povrch skla prijímajú ako 
priestranstvo. Podobné priťahuje podobné. Takže pre všetkých spolupracovníkov firmy má zmysel – popracovať 
nad sebou a sňať najmenšie nároky k zosnulému riaditeľovi. Nakoľko silno krivdíme človeku (urážame sa naň) 
natoľko silne my berieme na seba jeho karmické „blato“ 
Je ešte jeden mechanizmus 

Raz sa na mňa obrátila žena s neobyčajným problémom. Prepáčte mi – povedala – ale niekoľko mesiacov 
sa  mi neprerušuje menštruácia. Žiadne lieky nepomáhajú, nemôžem pochopiť. Snáď zídem z rozumu...! 
U vás niekoľko mesiacov nazad umieral niekto z blízkych alebo známych? –spýtal som sa . Áno, umrel môj 
nadriadený. Urážali ste sa na neho?  Áno, urážky a nepríjemnosti boli. Tak teda. Skôr ste sa urážali na jedného 
človeka, a teraz sa urážate na celý záhrobný svet, kde sa nachádza jeho duša, a celý nakopený zápas krívd sa 
zrkadlovo a v plnom objeme vracia nazad. Nepretržité krvácanie je zviazané s programom samozničenia 
a donucuje vás vnútorne sa meniť, odpúšťať nároky. Ak sa viditeľné zmeny neudejú, funkcia sa môže obnoviť, 
no začne sa organické rozrušenie t.j. menštruácia sa obnoví a za istý čas sa prejaví onkológia. Čím väčší význam 
v našej životnej púti má akýsi človek, tým nebezpečnejšie je mať k nemu vnútorné nároky. Keďže my ľúbime 
Božské v každom človeku, tak i menšie „blato“ ľudské prejde k nám od jeho obalu telesného i duševného. 

Nedostávam vzájomného pocitu. Ochorenie menšie, choroba močovopohlavnej sústavy. V čom príčina? 
Naše utiekanie sa k Bohu prichádza cez zvýšenie miery všetkého ľudského a jeho pretrvávanie. Čím viac 
ľudských hodnôt máme, tým väčšie utiekanie k Bohu musí byť. Inak začíname závisieť od  ľudského a zjavujú sa 
choroby, nešťastia, muky duševné i fyzické. Čím väčšiu ľudskú lásku  prežívame, tým viac lásky Božskej musí 
byť prítomnej v našej duši. Božská láska - to je tá láska, ktorá nezávisí od ľudského, nepodobá sa kaluži ale 
prameňu, keď istým šťastím sa stanovuje možnosť darovať lásku ľúbenému človeku. Táto láska je bez sklamaní, 
nepríjemností, strachov a krívd.  
Či chceme alebo nie, s každým životom naša možnosť ľúbiť sa stanoví oveľa vyššou. Jediná možnosť prežiť pri 
tom a byť šťastným – to je zveličiť Božské v sebe. Ak človek uvedomujúc si nebezpečnosť veľkej lásky, chce 
odbehnúť od nej, pribehne k chorobám, nešťastiam a smrti.  
A ak sa nevie obracať s láskou ľudskou, tak mu pomáhajú pocítiť Božskú lásku cez nepríjemnosti v tejto láske, 
cez choroby a strádanie.  
Prosím odpustenie, ak toto bude uvedené v číslach, no vaša možnosť ľúbiť, poviem, okolo 220 jednotiek 
a pripravenosť odpustiť a neodsudzovať – všetkého okolo 40 t.j. ľudská láska je 6x silnejšia než Božská. Ak Vám 
dajú lásku na úrovni vašej možnosti, to býva pri vzájomnej láske, tak ju prosto nevydržíte. Preto vaše 
vzbĺkajúce ľudské pociťovanie lásky sa ochladzuje nedostatkom vzájomnosti. No namiesto toho, aby sme všetko 
prijali a obrátili na lásku Božskú, vy vzdorujete v ľudskej. Preto idú krivdy, opovrhnutie , odsúdenie, 
nepríjemnosti mužmi. 
Chorobná menštruácia u žien býva vtedy, keď podvedomá agresia k mužom je povýšená. Problémy 
s močovopohlavným systémom, to je agresia vo vzťahu k mužom, rozvinutá programom sebazničenia. Čo robiť 
v takom prípade som už napísal. Pracujte, výsledky budú.  

U staršej dcéry je diatéza raz úplne prechádza, inokedy zosilnieva. Čím jej môžem pomôcť? 
Ani jeden človek sa nezdvíha priamo. Pozdvihnutie vpred prichádza cik –cak. Hlavné je, aby výsledok bol 
správne upravený. Ak by sa za malinký priestupok človek ťažko trestal, tak u neho by neboli osobné choroby. 
Často veľká sloboda môže byť daná človeku vnútorne veľmi dobrodušnému. Takého sloboda nepochová, ale 
orientácia na lásku v duši dovoľuje jemu samému vyberať si správne smerovanie. Čím dobrodušnejší človek, 
tým ľahšie je mu preskúmať správne smerovanie a popritom prekonávať choroby, nešťastia alebo vysiľujúcu 
slepú uličku. U vašej dcéry je veľa dobrodušnosti, viac než u vás. No keďže sa program v deťoch posilňuje, vaša 
zaslepenosť za ideálmi, vaše tvrdé vzťahy k mužom u nej v duši sú povýšené  a prenikli dostatočne hlboko. 
Prenikli na tú úroveň, kde silná krivda môže priviesť k chorobe alebo smrti ľúbeného muža. Súčasne ide rozvrat 
nazad. Koža a črevá – to sú tie orgány, ktoré u detí často berú nebezpečný program na seba, dovoľujú normálne 
fungovať druhým orgánom. Keď sa diatéza posilňuje, to je výsledok vnútorných krívd a nepríjemností blízkymi 



ľuďmi a okolitým svetom u dievčaťa. Poníženie, ktoré dostala cez chorobu, robí ju mäkšou a lepšou. Podvedomá 
agresia padá – diatéza sa zmenšuje. 
Ako pracovať nad sebou som už písal. Skúste pribrať k tejto práci dieťa. Nevedeli ste byť dobrou, tak tomu 
naučíte svoju dcéru. Vysvetlite jej: čím lepšia ona bude v duší, tým menej nepríjemností sa jej udeje potom. Keď 
sa u nej začína zlepšenie, nech sa neprestáva modliť a byť na diéte. Vy tiež pracujte nad sebou, vtedy obdobia 
zlepšenia sa začnú rozťahovať. Ak sa dokážete zmeniť podľa nastávajúceho, u dieťaťa diatéza úplne odíde. 
Mnohí sa ma pýtajú – Ak je dieťa maličké, má niekoľko mesiacov alebo rok, rok a pol, ako že ho učiť modliť? S 
dieťaťom sa možno stýkať ešte v čase tehotenstva. Možno mu rozprávať, že Boha je nutné ľúbiť viac než svojich 
rodičov, že hlavný zmysel života – to je nahromadiť lásku k Bohu v duši, rozvinúť v sebe Božské. A uverte mi: 
dieťa vás počuje, a blahodarne to zapôsobí na jeho charakter a osud. Možno toto hovoriť spiacemu dieťaťu, čítať 
nahlas modlitby, rozprávať sa s ním. Aj toto môže byť veľmi efektívne, viac než rozhovor s dieťaťom vo 
vedomom stave. Vedomie nastokrát bráni prijať informáciu 
Psychológovia dlho nechápali niektoré fakty. Napríklad, v Amerike, keď vznikli Univerzity, študentom 
odovzdali stenogramy lekcií profesorov z Európy, ktorým sa však študenti učili samostatne. Výsledok bol 
nulový. Až keď študentov priviezli do Európy, a oni počuli kurz lekcií, ktoré čítali európski profesori, pričom 
profesori čítali ten istý text – výsledok sa prejavil skvele. Zo študentov sa stali výborní špecialisti. Jeden zo 
psychológov urobil neočakávaný záver – hlavná informácia sa odovzdáva neverbálnym stykom t.j. pomimo slov, 
tvár, pohyb, energetický kontakt, zvuk – javia sa hlavnými prameňmi informácií. Preto, keď sa stýkame 
s maličkým dieťaťom, tiež i s väčším, nedúfajte v slová, oni Vám nepomôžu, vychovávať treba pocitmi, 
odovzdávaním týchto pocitov. Ak chcete povedať dieťaťu, že treba ochrániť lásku tiež vtedy, keď mu ukrivdili, 
predstavte si najskôr – že ukrivdili a urazili vás. Odpusťte tomu človeku, pochopte, že on nemá byť pri čom. 
Odstráňte sa od ľudskej logiky, precíťte Božské v duši a potom o tom hovorte dieťaťu. Môžete sa tiež 
porozprávať so svojím dieťaťom na vzdialenosť, efekt nebude menší. Hlavné – máte vyskúšať nastávajúci pocit. 
Často počas lekcií hovorím, aby ľudia nenapriahli svoje vedomie. Všetky sily treba obracať nie na to, aby sme 
pochopili, ale na to, aby sme preciťovali. Na jednej z posledných lekcií sa ma spýtali, prečo Bibliu je tak ťažké 
pochopiť. Vtedy som rozprával svoju historku pochopenia Biblie.  
Mal som 20 rokov. Vodil som exkurzie do Novo-Afonského chrámu. Po inštrukcií v chráme som musel prečítať 
ateistické kázanie a odísť domov. Ale text, odhaľujúci cirkev a náboženstvo, bol natoľko hlúpy (nezmyselný) že 
som ho nemohol vysloviť. Chcelo sa mi všetko rozoberať samému. Začal som učiť skĺbenie téz doktorov vied, 
venovaných religióznym otázkam, ale tam bola pustatina, blúznenie slov. Jedna prázdna myšlienka na desať 
strán. Vtedy so začal čítať Bibliu. A bol som zasiahnutý platnosťou informácií. Za každou frázou boli desiatky  
myšlienok. Pričom som zistil, že informácia ide vrstvami. 
Prečítaš po druhý krát a vidíš všetko po novom. Vtedy som pochopil, prečo je v Biblií mnoho nelogického 
a nepochopiteľného. Náš intelekt a povrchová vrstva vedomia – je jednovariantná. Naše podvedomie má mnoho 
vrstiev, jedno merateľnejšie od druhého. Je to zviazané s tým, že naše vedomie a intelekt sú späté s telom a majú 
veľkú objemnosť. Ak informácia prekonáva v mierke túto objemnosť, tak bude odhodená. Inak sa vedomie 
rozruší, praskne ako prázdny mechúr. No okrem fyzického tela, máme mnoho duchovných tiel, ktoré sú veľmi 
preťažené v čase a v priestore. Telo dvojníka, napríklad, žije okolo troch životov, Anjela chrániteľa – okolo 
sedem, telo osudu – okolo štyroch životov atď. 
Tieto viac merateľnejšie vrstvy nášho podvedomia alebo nadvedomia, neprijímame myšlienkami, ale pocitmi t.j. 
myšlienky, v podstate sa javia zavŕšením poznania sveta. A znamená, ak chceme spoznať svet vychádzajúc 
práve z logiky a intelektu, tak sa uzatvárame  v drobulinkej sfére, v pásme nášho vedomia, zviazaného s naším 
telom. Také poznanie je nielen neobyčajne málo efektívne, ale i nebezpečné, ak neprechádza poznaním 
precíteným. Bunka musí mať svoju logiku, ale musí silnejšie tiahnuť k poznaniu  logiky organizmu, inak sa 
stane rakovinovou. Relígiu založili tí, u ktorých v duši Božské vychádzalo na prvú úroveň a už sa nezatieňovalo 
ľudským. Miera a plnosť informácií boli obrovské, a obyčajná ľudská logika sa tu len plietla. Tu ľudská logika 
vždy bola druhotnou. A preto navrchu sa javila rozdrobenou a nezviazanou. Tento mechanizmus potom bol 
využitý impresionistami. Vysvitlo, že rozrušenie obyčajných logických reťazí a vonkajšej formy môže dať 
posilnenie obsahu a posilnenie pôsobenia všeobecne. Takže, prečítajúc Bibliu som pochopil, že ju je treba nie 
prečítať ale precítiť. A nakoľko ľahko  sa vzdávame ľudskej logiky, schém a stereotypov, natoľko rýchlejšie sa 
poznáva zmysel povedaného v Biblií. Pochopil som, prečo kresťanstvo udeľuje také pochopenie, ako „viera“, 
natoľko obrovského významu. Viera je zachránenie lásky k Bohu, keď všetky logické vedomé predstavy o Bohu 
sú rozrušené. Boh je láska. Človek je vedomie. Viera pomáha zachrániť lásku vtedy, keď vedomie sa rozrušilo. 



Ak sa viery nedostane, vtedy sa treba utiekať k Bohu cez vedomie. Ale naše vedomie sa stále rozrušuje, a to 
znamená – cez vedomie vymodelovať a poznať, kto je to Tvorca, my nikdy nemôžeme. Všetko vo Vesmíre sa rodí 
z lásky. Láska rodí všetky pocity. Pocity sa stanovujú myšlienkami. Myšlienky stanovujú všetko oveľa 
merateľnejšie, uplatňujú sa a prevracajú sa na pocity. A všetky pocity vchádzajú k svojmu prameňu, k láske. 
Vychádzame z Boha, zveličujeme Božské v sebe, približujeme sa k Bohu, vraciame sa v Boha a stávame sa 
Bohom. 
Zo všetkého toho, čo možno nazvať „človekom“ úplne drobulinkou časťou sa javí telo a vedomie, no bez nich sa 
človek nemôže rozvíjať. Tá istá drobunká a ničotná časť prijíma seba ako centrum Vesmíru. To nie náhodou, 
inak sa proces rozbitia môže zastaviť. Proces rozpínania Vesmíru sa snaží o to, aby akýkoľvek, i maličký jeho 
kúsoček sa vyrovnal rozmerom so samotným Vesmírom. Ale toto je v prvom rade koncentrácia informácií. Keď 
platnosť informácií prevyšuje ohraničenú časť, čas, priestor a matéria sa zvaľuje v jeden celok a plynutie času sa 
zastavuje. Bod sa stal bezkonečnosťou. Vesmír sa stlačil do bodu. Človek sa vrátil k Bohu. 
Obyčajnými slovami možno povedať takto: v obyčajnom, suchom, abstraktnom intelekte človeka i časom všetko 
veľké musí sa prejaviť teplými  pocitmi, pretekajúcimi a vnímajúcimi nekonečnú lásku. Zjednotenie 
racionálneho  a iracionálno-ľudského myslenia sa teraz stáva nevýhnutnou frázou pre ďalší rozvoj. Volá sa to 
„zjednotenie vedy a relígie“. Opäť, časom som rozumel skresleniu, ktoré pretrvávalo v sovietskom čase pre 
ožiarenie cirkvi a relígie – nedobrovoľné vedenie cirkvislúžiacich alebo k samotnej cirkvi sa hlásiacich, 
stotožnenie s pojmami „relígia a Boh“. Je to akoby nás pokutoval inšpektor GAI a vykričíte, že teraz všetky 
značky a pravidlá cestnej premávky a sama cesta vo všeobecnosti – to všetko je púť a vy v toto viac neveríte.  
Kresťanská relígia – to je jedna z ciest, vedúca k Bohu a k správnemu chápaniu vnútorného merateľného obrazu 
sveta. Cirkev a jej predstavitelia – sú to slúžiaci na tejto ceste. Nepretržite sa menia. Inokedy sa menia značky, 
no cesta zostáva. Skôr som si nepredstavoval, akú malú úlohu hrá naše vedomie a akú ohromnú  úlohu hrá to, 
čoho si obyčajne nevšímame. Nevšímame si ani zem, po ktorej chodíme. V jemnom poli vidno, ako rýchle 
zhoršenie sebapociťovania, fyzické lámanie u jedného človeka vyvolávajú bleskovú emóciu u toho, kto mu je 
blízky. 
To nie je žiaden iluzórny informačný kontakt, ale energetický a krajne mohutný. Skrátka nevidíme istých príčin 
toho, so sa s nami stáva. Rozprával som sa so vzdelaným, pracujúcim v jednom z vedeckých inštitútov Ruska.  
Existuje zarážajúci fakt – rozprával mi – človek sa nachádza v kóme, nič už u neho nepracuje, žiadnych reakcií, 
encefalogram prázdny, na úlohu žiadna reakcia, svet v očiach – reakcia nulová, vypaľovanie – to isté, údery 
prúdom, silné búchanie, akékoľvek iné zvuky – žiadnej reakcie t.j. predstavte si - telo. A tu k chorému prichádza 
jeho blízky človek a oslovuje ho menom – a encefalogram ožíva.  
Znamená, život je uložený nie v hlave. Pocit lásky, ako sa javí, je vyšší než smrť. To, ako sa stavia človek 
k svetu, určuje jeho charakter. Umenie pravdivo uložiť dôkazy, to je umenie správne sformovať v konečnom 
rade svoje reflexy. Mal som obdobie, keď sa mi zle darilo v maliarstve a potom som to všetko zanechal. Čosi mi 
zjavne prekážalo. Nedávno som pochopil, v čom je to. Mal som myšlienky, že maliar kreslí to, čo vidí, ale mne 
bolo nezaujímavé maľovať to, čo vidím. To, o čom som súdil klasickými súdmi a s čím som chcel byť v zhode, 
v skutočnosti bolo len ľudskou logikou, povrchným poznaním, ktoré som sa bál porušiť a ktoré dusilo moje 
pocity.  
Pochopil som, že maliar je v prvom rade povinný kresliť to, čo cíti a pripájať podľa priania to, ako on toto vidí. 
Obrazy sa kreslia láskou a pocitmi a potom sa lakujú myšlienkami. Nedávno niekto z mojich známych rozprával 
o vykopávkach privezených z Pompejí. Všetko tak rýchlo zasypal popol, že mnohí dodnes nechápu, čo sa stalo. 
Potom sa telá rosypali. Do dutín nalievali sadru. Na jednom z odliatkov uvideli telá muža a ženy, ktorí sa 
zaoberali láskou. Predstavte si, smrť v čase lásky. „Nie úplne správne“ – povedal som „láska v čase smrti“. Tak 
teda, ak naše videnie nám dovoľuje prejsť cez jemnú a iluzórnu lávku ukrivdenej reality a uvidieť realitu vyššiu, 
vznikajúci správny svetonázor nám pomáha zmeniť aj svoj charakter aj svoj osud. 

Čiernym opilstvom piatich mužov, vychádzajúci zo situácie s pomocou lekárov. Kto je viac autorom 
situácie, ja alebo on? Aké východisko, ako pracovať nad sebou? 
V treťom živote ste sa modlili za svojho muža. On bol podľa vás svetom v kocke. Všetko v ňom vás nadchýňalo. 
Vy ste pútali svoju lásku k nemu. A postupne, hlavný bod opory prešiel na jeho ľudský obal. Čím  menej 
Božského vidí v okolitom svete aj v ľúbenom človeku žena, tým silnejšie ona svoju lásku priväzuje ľúbeného 
k svojmu človečenstvu. 



A vtedy alebo zomrie, alebo ochorie, alebo sa mu kazí charakter a on stráca to, za čo sa žena v ňom modlila. Ak 
ho ľúbila za to že je bohatý – prichádza chudoba, ak pre to že je múdry a schopný – on sa stáva hlúpym 
a nevychovaným, ak ho ľúbila pre to, že bol poriadny a s dobrým postavením – stáva sa podliakom a darebákom. 
Nakoľko plne žena neprijme poníženie ľudského v svojom mužovi, natoľko sa ochudobňuje stav muža. Vaše 
tiahnutie za ideálmi je 5-7 x prevyšujúce kritickú úroveň, preto vzniká hlbinný a mocný podklad nespokojnosti 
so všetkým tým, čo nesúhlasí s vašimi ideálmi. Alkoholizmus – to je ochorenie. Zväzuje hlbinnú ženskú agresiu 
tak, ako by spútala rakovina, psoriáza a iné ochorenia. Príčina nikdy nie je v jednom človeku. Vaša agresia 
„prebíja“ muža, pretože v dvoch predchádzajúcich životoch opovrhoval a vo vysokej miere sa správal k tým, 
ktorí boli nižšie než on duchovne i intelektuálne. No jeho možnosti zmeniť seba – to je len 30 -40 %. Vaše 
predstavujú 60-70%. V hĺbke meňte seba, modliac sa za potomkov, tým pomôžete aj mužovi. A jednoducho sňať 
akúkoľvek nepríjemnosť k mužom a odmodliť u potomkov. Tu je nevýhnutné zmeniť vzťah k okolitému svetu. 
Čo je to háčik za ideálmi? To je prianie vidieť okolitých ľudí a celý svet  podobnými akémusi obrazu. Keďže sa 
tento obraz nachádza vo vedomí  - je statický. Vedomie je v samej svojej štruktúre statické. Preto, ak chceme 
podriadiť svet akémusi obrazu, nakreslenému v našom vedomí, tak prichádza plná odstávka rozvinutia. Od 
prvých sekúnd sa zjavuje nepodobnosť medzi zobrazeným obrazom a realitou. A vzniká agresia, ako túžba 
zabezpečiť rozpadávajúci sa obraz. A ako si máme plánovať, túžiť v takom prípade? 
Akákoľvek naša méta, nejaký náš plán vychádza zo želania dostať komfort a radosť (spokojnosť) – to  je pocit 
lásky v duši. Preto si plánujeme nie myšlienkami, ale láskou a pocitmi. Keďže láska nemá formu, tak keď je 
mnoho lásky v métach, tak sa spĺňajú rýchlo a detaily nemajú žiaden význam. Keď je v métach mnoho 
myšlienok a málo lásky, vtedy forma má oveľa väčší význam a maličký nesúlad s plánmi rodí nespokojnosť 
a agresiu. Preto nemožno stavať ideál nepijúceho, dobrého, múdreho, pekného muža a žiť týmto ideálom, to 
súbežne zrodí agresiu. Treba si povedať: Ak ho ľúbim, tak ho budem ľúbiť so všetkými nedostatkami 
i prednosťami, aké by on mal či nemal.  
Všetko sa začína z Božskej lásky a končí sa ľudskou. Istá Božské láska nezávisí od ničoho. A ak sa váš muž stane 
invalidom, impotentným, podliakom a darebákom, ak vás opustí alebo odíde k druhej žene, umrie alebo zostarne  
- vy ho stále budete rovnako ľúbiť s tou istou silou. On bude pre vás rámom dverí, cez ktoré vchádzate do sveta 
lásky. A nie je dôležité, ako vyzerajú tie dvere. Nemožno robiť tuhnúce modely, rodia sa vo vedomí. Nutné je 
pochopiť, že svet neriadime.  
Zaujímavá príhoda sa stala, keď som čítal lekciu v St. Peterburgu. Z jedného mesta kvôli nej špeciálne prišiel 
mladý človek. „Mám kritickú situáciu – začal rozprávať – musím dostať diplom, ale všetko sa mi z rúk valí. 
Nemôžem sa sústrediť. Myšlienky plávajú, nič si nepamätám. Úplná katastrofa.“ To je vaša spása – hovorím – 
odhodili ste pocity a začali ste žiť vedomím. Kariéra, diplom, intelekt sa pre vás stali samoúčelom. Ak by ste 
dostali diplom, ale potom by ste stratili rozum, alebo by zapracovali iné ťažké ochorenia, ktoré by zablokovali 
vašu posilnenú orientáciu na ideály, na duchovnosť. Skúste žiť pocitmi. Prezrite si vzťah k svojej kariére 
a k diplomu. Choďte do sály, pracujte nad sebou, ale po lekcií sa vráťte. Keď po lekcií prišiel, uvidel som obraz 
o dosť horší než predošlý. Počas lekcie dochádza k silnému urýchleniu všetkých procesov – povedal som dusne – 
ak vy správne pracujete, prichádza rýchle zlepšenie, no ak chránite nesprávnu orientáciu, oveľa častejšie, 
začínate seba aktívne rozrušovať. Takže, začali ste sa modliť, snímať krivdy, nepríjemnosti druhými i sebou. No 
váš statický obraz sveta zostal predchádzajúci. „Zubami“ sa zachytávate za schémy, ktoré ste si nakreslili. Tak 
ako skôr žijete myšlienkami, ale vedomie, ak sa stavia do popredia pocitom, sa stáva agresívnym. Pochopte – svet 
si nevytvárame (neriadime), ľúbeného človeka neriadime. On seba vedie tak, ako je dané Bohom, Božskú logiku 
nepochopíte nikdy, pokiaľ sa nevrátite v Boha a nestanete sa Bohom. Nikdy sa nespoliehajte na svoju logiku 
a svoje schémy, oni vás vždy podvedú. Bez nich žiť nemožno, ale každú sekundu treba pociťovať ich druhotnosť. 
Zapamätajte si: každú sekundu sa s vami môže stať to, čo celkom neočakávate. A to je nutné prijímať nie ako 
nepríjemnosť ale ako možnosť rozvoja vedomia. Čím viac bude v duši lásky, tým ľahšie je prijať akési 
neočakávané zmeny situácie. Učte sa odháňať myšlienky a vedomie na druhú stranu, ak reč ide na lásku. Po 
tomto rozhovore sa mladý človek vrátil do normy. 
Obraciam sa k žene, napíšucej otázku – Vaše vedomie dáva nepretržité kritické ocenenie situácií a rodí agresiu. 
Učte sa nerozmýšľať, žiadno nehodnotiť situáciu. Keď sa vám niečo nepáči – hovorte si – Hospodin, vo všetkom 
je tvoja vôľa. Hovorte si to ráno i večer. Vzdajte sa kontroly nad situáciou. Ak dokážete odsunúť vedomie na 
druhú stranu – zmenší sa závislosť od ľudských hodnôt, oslabne podklad agresie k mužovi – a on nebude musieť 
piť, aby prežil. 



Prosím, pomôžte mi, i ak v niekoľkých slovách. Naučte ako normalizovať v rodine vzťah medzi mužom 
a mojím ocom. Nepretržité škandály. Deti sa nachádzajú v nenormálnych podmienkach. Chcela som sa zbaviť 
jednej choroby – a objavila sa druhá. 
Konflikt muža s otcom objasňujem nasledovne. Obaja žijú cieľmi, princípmi a ideálmi. Preto obidvaja pociťujú 
seba ako vodcov a chcú presadiť svoju vôľu, princípy a ideály okoliu. V takých prípadoch je konflikt neodvratný. 
Ak ho zhasíte navonok, vnútri bude pokračovať a bude realizovaný cez ochorenie. Čo možno urobiť v takých 
prípadoch? Opovrhnutie ľuďmi, ktorí nezodpovedajú vašim cieľom a ideám, v osobnom sa vám dostalo od otca 
a u Vás, v hĺbkach tiež silnie prianie vytvoriť ideál, zahrňujúc iba určené hranice a tvrdo odsekáva všetko to, čo 
ideálu nezodpovedá. Túto tendenciu ste odovzdali svojim deťom. Vy s deťmi žijete  nenormálnych podmienkach, 
pretože vy nemôžete mať normálne podmienky.  
Ak u vás všetko bude v poriadku, tak tendencia podvedomého modlenia za ľúbeného človeka, robiť ho ideálom sa 
posilní. Následne, závislosť od princípov, ideálov, duchovnosti u muža a u detí začne rásť a vo výsledku muž 
ochorie, dôjde k rozrušeniu všetkých jeho prác. A koniec koncov, vy budete mať chorého alebo umierajúceho 
muža a takých istých detí. Situácia by sa zmenila, ak by sa muž začal nespravodlivo správať k vám, ponižovať 
Vás, hádať sa s Vami. No keďže podľa charakteru on toto nespraví, zapája sa druhý vyvažujúci faktor t.j. hádky 
muža s otcom. O koľko silnejšie začne rásť vaša nespokojnosť so situáciou, o toľko silnejšie sa budete pútať 
princípmi, métami, ideálmi. To sa prenesie k mužovi a jeho vedomá a podvedomá agresia vzrastie.  
Prenášať sa to bude i otcovi, a jeho vnútorná agresia tiež začne narastať. Kto zostane prvým a ako budú 
potrestaní všetci, sa časom vyjasní. Reálne zmeniť situáciu vôkol seba možno len zmenou seba. Prvé čo je nutné 
urobiť : vzdať sa želania kontrolovať situáciu. Pochopiť, že situácia v drobnostiach pracujúca proti, v hlavnom 
pracuje pre vás. Odstavte ľudskú logiku a prijmite všetko prichádzajúce. Nechcite si vyjasniť, kto má pravdu – 
muž alebo otec. Nasledovne si prejdite opätovne život a prijmite akékoľvek rúcanie ideálov ako liek pre vás a vaše 
deti, vnímajúc odsúdenie a nespokojnosť s druhými i sebou. Ak ste pripútaná k peniazom, spolu s vami sa musí 
zjaviť človek, tvár ktorého, charakter, konanie, vzťah k vám i druhým sa musí rozchádzať s vašimi ideálmi. Keď 
si prezriete život, zmeníte sa, blahotvorné zmeny sa začnú i v dušiach aj muža aj otca.  
Môžete sa modliť za predkov, prosiac, aby sa z nich sňalo želanie ľúbiť ľudské viac než Božské, aby láska bola 
vyššia než vedomie. Aby žili láskou ale nie princípmi a ideálmi. Páve takto, cez seba Vy pomôžete otcovi. 
Môžete sa tiež modliť za potomkov a cez nich pomôžete mužovi. A teraz jedno z najhlavnejších. Pohovorím 
o tých koreňoch, ktoré zásobujú vaše puto k princípom, métam a ideálom. 
Čo znamená žiť métami, nádejami a ideálmi? To znamená chcieť, aby celý svet a všetci ľudia boli šľachetní, 
umní, mravní, pekní t.j. je to želanie nadeliť svet len krásnym čertom. Je to želanie postaviť na piedestál dobro 
a vyhnať zlo. Zdá sa, že pojmy „dobra a zla“ boli zrodené našim telom a našim vedomím, správne – tou vrstvou 
vedomia, ktorá je zviazaná s našim fyzickým telom. Telu správne – to je dobro, telu chybne – to  je zlo. Za 
hranicami tela niet dobra ani zla. Znamená, filozofia, deliaca celý svet nadobro a zlo – to je filozofia nášho 
telesného vedomia a odráža v prvom rade záujmy tela. A prianie takú filozofiu vyskúšať k svojmu svetu – to je 
prianie bunky svoju logiku vnútiť celému organizmu t.j. je to filozofia rakovinovej bunky. 
Skutočne, hovoriac o dobre a zle, musíme rozumieť: precítiť, čo je použiteľné iba pre povrchovú vrstvu okolitej 
reality. Vyššie „ja“ človeka leží za hranicami dobra a zla a prirodzene, Tvorca sa nachádza za hranicami dobra 
a zla. Preto, ak si myslím, že Boh je iba dobrý, to znamená, že niekto iný musí byť len zlý a toto „niekto zlý“ sa 
nepodriaďuje Bohu, ale to znamená – je to už druhý Boh a my prichádzame k nídijskej filozofií, kde je Boh 
tvorca, je Boh ničiteľ atď. Keď si chceme predstaviť Boha dobrým, veľkodušným, statočným, to znamená 
prikresliť Tvorcovi ľudské črty. Je to želanie poznať Božské cez ľudské. A Božské sa poznáva odrieknutím sa od 
všetkého ľudského. Keďže je vedomie zviazané s telom a telo oddeľuje seba od okolitého stredu t.j. delí celý svet 
na dve časti, tak vedomie tiež delí celý svet na dve časti. Tu – ja, ale tu – okolitý svet. Vedomie nepretržite delí 
svet na ľavé a pravé, vysoké a nízke. Boh je za hranicami dobra a zla. Boh – to je láska, ale láska – to je i ľavé 
i pravé, krásne i podlé, zlé i dobré. Preto svet treba poznávať v prvom rade nie z bodu spievania o dobre a zle, ale 
z hľadiska Božskej lásky, tým viac, že pojmy „dobra a zla“ sa nepretržite menia.  
Včera som spadol do chladnej vody, nachladol som a chladná voda – to je zlo. 
Dnes som sa začal otužovať a oblievať sa chladnou vodou, utužil som svoje zdravie, a chladná voda sa stala 
dobrom. 
Včera ma človek ponížil, a ja ho pokladám za podliaka a svojho doktora. Dnes chápem, že som dostal, tak mi 
treba, súdim, že on konal spravodlivo a že ho môžem nazvať svojím priateľom. 



Keď začíname rozumieť a pociťovať toto, pre nás prestáva byť  záhadou podobenstvo o Adamovi a Eve, 
vykonajúcimi v raji prvý hriech. Čo sa stalo príčinou hriechopadnutia? Zjedenie plodov dobra a zla, plodov 
poznania, ak to prevedieme na dnešný jazyk, ten čin vyzerá tak dovtedy, než sa u človeka zjavilo vyvinuté telo  
a vyvinuté vedomie. On neodlišoval seba od okolitého sveta, žil najskôr láskou až potom vedomím. Božské bolo 
podľa neho najskôr, ľudské potom. Ale zatiaľ sa vedomie a telo stali vyspelými, človek svoje „ja!“ začal stavať 
oproti okolitému svetu, deliť svet na dobro a zlo, vedomie stavať vyššie než lásku t.j. ľudské začalo zacláňať 
Božské. A podobenstvo akoby nám pripomínalo to, že my nosíme v sebe tento prvotný hriech – stavať vedomie 
vyššie lásky, deliť celý svet na dobro a na zlo, ľudské postaviť vyššie nad Božské. A podľa toho, ako my všetkého 
viac máme ľudského, treba vynakladať oveľa viac úsilia pre žitie v svojej duši Božského. 

V poslednom čase vnímam, že slepá ulička je teraz v živote. Pomôžte, napovedzte príčinu. 
Vaša závislosť od schopností, ideálov, intelektu  dvakrát prevyšuje nebezpečnú úroveň. Závislosť od vyšších 
vrstiev duchovných hodnôt sa tu tiež nachádza. Úroveň hrdosti, pýchy je 10 krát vyššia než normálna . S deťmi 
sú veľké nepríjemnosti. Preto akákoľvek udalosť je pre vás teraz nebezpečná, akékoľvek splnenie plánov a nádejí 
tiež. Príroda v prvom rade pracuje pre záchranu potomstva. Preto, aby sa vaše deti zjavili na svete a prežili, 
musíte nakopiť lásku v duši o niekoľko krát viac, než teraz. Podľa toho je nutné priblížiť vás k tomu, čo dáva 
lásku t.j. k Božskému. A na istý čas odstrániť t, čo „vycuciava“ vo vás lásku t.j. všetko ľudské. Ak nastúpila 
slepá ulička v ľudskom, obracajte sa k Božskému. Zabudnite na istý čas na kariéru, plány, nádeje, vzťahy 
s druhými ľuďmi. Odstavte nielen ľudské vedomie a logiku, ale i príležitosti, ľudskú pôsobnosť (činnosť) 
Zabudnite na všetko a zaujmite  sa sebou. Ako pracovať nad sebou – v knihách je povedané. 

Mala som vždy zlú pokožku na tvári. Nedávno som sa zoznámila s mužom, ktorá sa mi páči a začala som 
s ním žiť. Celá tvár sa pokryla jazvami. Prosím, objasnite, v čom je príčina. 
Tvár ženy je zviazané s ideálmi. Zranenia tváre alebo zubov, problémy s vlasmi – to všetko blokuje závislosť na 
ideáloch. U vás je povýšená závislosť od vzťahov, ideálov, ľúbeného človeka. A keď ste dostali „med bez dechtu“ 
závislosť rýchlo vzrástla. To znamená, akékoľvek ochorenie u vášho muža a potom aj u vás, často, v prípade 
dobrej rovnováhy, cez kozmetické problémy sa ponižuje orientácia na ideály, ciele, plány. Obyčajne v takých 
prípadoch je žena rozčúlená, nervózna, prežíva všetko, začína behať za lekármi a ak sa smú vyliečiť jej 
prvozačínajúce sa problémy, tak potom sa rýchlo zhoršujú vzťahy s ľúbeným človekom, alebo sa rozpadá vo 
všeobecnosti, alebo ochorie muž, až potom žena 
Preto želateľne, všetky sily nechávať nie na vonkajšie urovnávanie problému, ale na zmenu vnútorného stavu, 
aby sa nepresúvali problémy z jedného miesta na druhé. 

Písali ste, že deti závisia od rodičov. Ako rodičia závisia od detí?  
V princípe je rovná závislosť 100 na 100. Rozdiel je len v čase. Narušenia rodičov pri počatí a v čase 
tehotenstva a po narodení tiež, no v menšom stupni, vplývajú na zdravie a osud detí. Prejde 10-15 rokov a za 
narušenia detí začínajú zodpovedať rodičia. Nakoľko ťažko sa vo vnútri menia deti, natoľko ťažšie vyzdravejú 
a opravia svoje úlohy rodičia, ako prameň nesprávneho svetonázoru a charakteru. 
Nedávno som hovoril o jednej žene. Má veľké problémy so zdravím. Pracuje dlho a mučivo. Prečítala všetky 
knihy, pozrela videokazety. Výsledky sú, ale periodicky sa nabaľuje niečo nové. 
Pokiaľ sa vaša dcéra hlbinne nezmení, problémy sa budú zjavovať – povedal som jej. Dcére je veľmi ťažko meniť 
sa – odpovedala – keď príde do kostola, zostane jej veľmi zle alebo jednoducho stratí vedomie. Skutočne neviem, 
čo robiť. 
Ako čo robiť? Pokračujte vodiť ju do kostola. Predtým, ako tam pôjdete, zostaňte postiť sa alebo hladovať, 
všetkým odpustite, skúste sa pomodliť, ak potom už idete do chrámu, vysvetlite, že zlé sebacítenie a mdloby ona 
prijme ako očistenie svojej duše. Energetika samotnej cirkvi ponižuje ľudské pred Božským, stavia ho na druhé 
miesto. A nakoľko v hĺbkach duše ľudské stojí vyššie od Božského, súčasne, nakoľko veľká je agresia po vzťahoch 
k láske, natoľko človeku v kostole môže byť zle.  
Nakoľko je človek pripravený meniť sa, natoľko on pomáha sebe v tom vonkajšom i vnútornom, natoľko pobyt 
v chráme sa môže stať pre neho komfortným. My svojimi pocitmi a myšlienkami každú sekundu alebo 
pomáhame našim potomkom a zachraňujeme ich, alebo ich „topíme“. Ak v tomto živote nepretržite prežívame 
nespokojnosť, opovrhujeme a krivdíme, nepretržite potláčame pocit lásky a tým zmrzačíme duše svojich detí, 
v nasledujúcom živote budeme mať nádherne dobrý charakter, ale naše deti budú zbierkou všetkého toho 
horšieho, čo sme urobili v predchádzajúcom živote. Budú našim mučením na celý život a budú mať skaličené 
telá a duše. Ak je človek spokojný a dobrodušný zvonku, to neznamená, že je tiež čistý vo vnútri. Preto ako 



dobre a komfortne by ste sa pociťovali zvonku, je nutné pokračovať pracovať nad sebou. Lebo vaše deti – to je 
odraz vášho nadhlbinného stavu, ktorý je merateľný jedným životom.  

Bola som s dcérou na stretnutí s vami. Potom, v noci, sa veľmi trápila vlnovými záchvatmi bolesti 
v žalúdku. Skôr ju žalúdok nikdy neznepokojoval. A teraz opäť podobné bolesti pred vašim plánovaným 
príjazdom do nášho mesta (opäť sme spolu chceli prísť) Teraz dcéra robí skúšky, prísť na lekciu už neplánovala 
a bolesti viac nebolo. 
P.S. Cítim, že u dievčaťa môže byť zle s budúcim. Do narodenia dcéry všetci boli proti manželstvu a dieťaťu. 
Posledné 2-3 roky u dievčaťa na očiach sa stávajú nešťastia. Pred rokom sa s ňou takmer prihodila nešťastná 
udalosť. Nad sebou pracujeme, no bojíme sa oneskoriť.... 
Človek sa rozvíja cez vzťahy. Sme zviazaní s rodičmi a preberáme ich charakter, ich skúsenosti, ich svetonázor. 
S to nám dovoľuje skôr vyrobiť si čosi v živote. Sme zviazaní s učiteľmi, a dostávame od nich poznanie. Máme 
zbožňovaného človeka, od ktorého si podvedome berieme  užitočnú informáciu. Avšak, okrem týchto kontaktov 
sú kontakty neľudské. Sú to kontakty so záhrobným svetom, druhými svetmi a podstatami. Cez kontakt 
s vyššími zámermi ide obrovský potok informácií. 
Prijíma sa táto informácia ako pocit šťastia, svetla, tepla, šľachetnosti a veľkodušnosti. Nakoľko sa človek 
nestará viesť seba podlo, neuráža a neponižuje druhých ľudí, nepotláča pocit krásneho vo svojej duši, natoľko 
rastie jeho kontakt s vyššími zámermi. Vychádza na mnohovrstvový, merateľný kontakt iba človek s veľkými 
zásobami lásky v duši. Ak lásky bude málo, tento kontakt ho jednoducho zabije (ubije) t.j. láska k Bohu rodí 
lásku k tomuto svetu a k ľuďom. Láska rodí duchovnosť. 
Duchovnosť rodí schopnosti a intelekt t.j. skôr alebo neskôr kontakt s vyššími zámermi dáva veľmi veľké 
možnosti a zvyšuje mieru osobnosti človeka. No ale ak by nebola vysoká úroveň kontaktu a úroveň duchovnosti, 
to je všetko ľudské, ale znamená – môže rásť závislosť, zvyšovať sa agresia a zmenšovať sa láska v duši. Preto 
periodicky prichádza očista t.j. zavreté kontakty s vyššími zámermi. A ak naše konanie je určované stratégiou 
vyšších zámerov, tak v našom živote sa zrazu zjaví človek, konanie ktorého sa určuje plánmi zemskými 
a plytkým i. On je pripravený opustiť a odriecť sa od všetkého svätého kvôli peniazom. Podľa neho to, čo on 
môže pošúchať a udržať v rukách, je o 1000 krát dôležitejšie než akékoľvek abstraktné rozhovory. A ak my 
neopovrhujeme a neurážame sa na takého človeka, vnútorne sa neodriekame od lásky k nemu, tak liečenie 
prebieha normálne a my môžeme zachrániť kontakt s vyššími zámermi. 
Takže, u nadšenej, šľachetnej a vznešenej ženy muž často býva cynický, pragmatický, človekom bez princípov 
a tvrdým. A ak ho ona pokračuje ľúbiť, deti sa stávajú čistejšími. No ak sa začína rozčuľovať a opovrhovať 
mužom, tak sa odrieka od lásky a odrieka ju svojim deťom. Koľkokrát je málo lásky, kontakt s vyššími zámermi 
je nebezpečný a deti ho tiež strácajú. Ale výsledok lásky a kontaktu sa v nich súčasne zachraňuje t.j. je prítomná 
zvýšená úroveň možností, schopností, intelektu. Ale tak ako lásku a let duší detí nepociťuje, ony sa začínajú 
orientovať na to, čím reálne vládnu. No nadmerná orientácia na schopnosti, intelekt rýchlo posilňuje pýchu, 
hrdosť a dáva veľkú mieru agresií proti ľuďom ak okolitému svetu. Súčasne skôr alebo neskôr sa tento proces 
zastavuje. Teraz ohľadom vášho problému. V predchádzajúcich životoch ste mali veľmi vysokú úroveň 
šľachetnosti, duchovnosti, statočnosti, zvýšeného pociťovania. Čoraz silnejšou sa stávala závislosť od tohto. 
A keď vás začali liečiť cez muža  a cez druhých ľudí, v predchádzajúcom živote ste touto skúškou neprešli. 
A v tomto živote, v ktoromsi stupni  tiež. Keď je u dieťaťa povýšená pýcha, hrdosť tak obdobie jeho počatia, 
tehotenstvo a zjavenie na svete musí prejsť s ponížením, s ľudským neporiadkom, a ak rodičia, hlavne matka 
správne prechádza týmto úsekom života, pomáhajú dieťaťu priviesť seba do poriadku. A hlavné sily a výchovu 
treba prikladať nie na rozvoj schopností, dobrý prospech a kariéru, ale na umenie odpustiť, nerozmýšľať zle 
o ľuďoch, viac sa sústrediť na lásku ako v myšlienkach, tak aj vedomím. 
U vašej dcéry orientácia na schopnosti a intelekt je 4 krát vyššia než nebezpečná úroveň. Charakter je tvrdý. 
Tendencia zle rozmýšľať o ľuďoch a o okolitom svete je vysoká. Ale keď my myšlienkami a slovami krivdíme 
druhým, tak to sa brzdí problémami s našim žalúdkom. 
V čase lekcie poslucháči vchádzajú do kontaktu so mnou. Všetko „blato“ sa zdvíha na povrch. To je z jednej 
strany. Z druhej strany – dávam radu, ako toto všetko prekonať. A ak človeku sa lenilo, alebo ma nepochopil 
a nemohol sa zmeniť, tak ostávajúca agresia vychádza s bolesťou a pomáha mu meniť sa s prinútením. Keď sa 
dievča chystalo, že pôjde na vystúpenie, prišlo to isté. Keď sa rozhodla nejsť na lekciu, kontakt sa zavrel a proces 
nakopenia urážok išiel svojou stranou. Čo možno robiť v tejto situácií? Na istý čas je dievčaťu lepšie zabudnúť 
na diplom, na kariéru, schopnosti. Práca je lepšia fyzická, jednotvárna, bez jedinej myšlienky v hlave. Čím 
menšia bude možnosť zarobiť peniaze a súčasne – čím ťažšia bude námaha, tým lepšie pre ňu. Pôst, hladovanie, 



chôdza a modlitba, akákoľvek práca, ponižujúca pocit osobnej znalosti, môže pomôcť zmeniť seba. No hlavná 
práca nad sebou by mala prebehnúť u matky, t.j. u vás. Nutné je prijať a odpustiť mužovi, otcov, ľúbenému 
mužovi, cez ktorých, ponížené ľudské, dávalo očistenie lásky k Bohu. Treba desiatky a desiatky krát prejsť 
situáciu, kde boli ponížené samé sväté a povýšené ľudské hodnoty a pripomenúť si, že láska je pre vás dôležitá a 
že máte radi lásku k Bohu,  pre ktorú ste pripravená odrieknuť sa najvyšších duchovných cenností. Učte sa 
sama a učte dcéru ustupovať, podriaďovať sa, súhlasiť s mužom, keď nemá pravdu. To dá správny podklad pre 
prácu nad sebou. A ak spočiatku efektu niet – neprestávajte dúfať a pokračujte. Ak nastúpilo rýchle zlepšenie, 
neoslabovať a nekončiť prácu, ísť vpred potichúčky a sústavne, vtedy aj výsledok bude, nie ja na niekoľko minút 
ale dlhodobý. 

Ako snímať svoje háčiky v osobnom poli? 
Skôr som hovoril – Snímte agresiu, krivdy, nespokojnosť druhými. A pochopte – podvedomá agresia v prvom 
rade stanovuje podklad nárokov k druhým ľuďom. Potom som pochopil, že toto je málo, že nespokojnosť so 
sebou, urážanie seba, svojho charakteru, svojho vzrastu, ponížené ohraničené možnosti sa javia nebezpečnými, 
prechádzajú hlboko dovnútra, keďže e pre seba sme otvorení, môžu mať veľmi veľké merateľné hodnoty. Potom 
ma napadlo, že jednoducho silná nespokojnosť so situáciou, v ktorej som sa ocitol, svojím  osudom, 
spoločnosťou, okolitým svetom menej nápadne, než nenávisť k susedovi, ale záporné výsledky bývajú oveľa 
poznateľnejšie. Začal som hovoriť pacientom: Najskôr si môžete pripomenúť každú konkrétnu svoju krivdu 
(urážku), na koho a na čo ste sa urazili, a prežiť situáciu znova, všetko odpúšťajúc. Ale potom jednoducho 
odstráňte agresiu ku vzťahom k láske v svojej duší cez krivdy na seba, na osud i v dušiach druhých ľudí, cez ich 
odsúdenie a nároky k nim. 
Pozrel som, kde je človek najviac zo všetkého pripútaný a pokračoval viac pracovať v tejto náprave. Potom som 
uzrel, že okrem prekonania akejsi závislosti, žiarlivosti, napríklad, alebo hrdosti, pýchy alebo háčiku za ideály je 
nutné sňať osobný podklad závislosti od všetkého ľudského. A v tomto poli je nyvýhnutné zmenenie 
svetonázoru. Niekoľko rokov som stránil tým, aby som povedal jednou frázou to pochopenie sveta, ktoré som 
dostal. Nebezpečné a zodpovedné je nielen vládnutie materiálnymi hodnotami ale i duchovnými hodnotami. Ale 
rozvoj – to nie je široká cesta, kde sa stáva všetko mocným a chráneným, je to viac podobné na cestu alpinistu – 
čím vyššia je tvoja úroveň, tým nebezpečnejšia cesta, po ktorej ideš vyššie. 
Skôr som počítal, že vládnutie duchovnými hodnotami – je jednoznačne – iba dobré. Nikde v literatúre som sa 
nestretol s pochopením toho, že tiež vyššie duchovné hodnoty nemôžu byť samoúčelné. Hádam o tom hovorila 
iba jedna fráza v Biblií „Blažení chudobní (nižší) duchom, lebo ich je kráľovstvo nebeské“ Ak vládnutie 
duchovnými hodnotami môže byť nebezpečným, znamená, ich nikdy nemožno robiť vyšším cieľom, to znamená, 
sú druhotné a od nich nemožno závisieť. Akékoľvek  ľudské šťastie – to je ovládanie materiálnych a duchovných 
hodnôt. Preto ani jedno nemôže byť hlavným účelom, ale javí sa iba stredom, pákou pre zväčšenie Božského 
v sebe! Umenie v akúkoľvek sekundu prijať stratiac ľudské šťastie, upnúť sa v túto chvíľu k Božskému – to je 
možnosť normálne sa vyvíjať. 
Časť ľudského šťastia je nutné odstaviť od seba. Zdá sa, že u bohatého človeka sa kapitál udržal vtedy, ak on 
značné čiastky dával na dobrodinstvo a chápal, že nahromadenie financií nemôže byť hlavným cieľom. Preto, 
aby hospodárstvo jestvovalo, každý človek musí platiť dane. A ak to človek nechce robiť, prichádza hospodársky 
vykonávateľ a zaberá všetok jeho majetok. My platíme Bohu dane láskou. Ak my toto nerobíme, tak strácame 
ľudské šťastie. Ak sa človek periodicky vzdáva všetkého, čo je mu drahé, v myšlienkach prežíva smrť svojich 
blízkych a svoju vlastnú, to je už pripravenosť obetovať ľudské šťastie. No v tomto prípade, ak prijímame všetko 
ako dané Bohom a zachraňujeme lásku k Nemu. Ak meniac, počas šťastia s ľúbeným človekom ja si poviem 
„Hospodin, Teba ľúbim viac než jeho, viac, než svoje deti, viac, než všetko, čo je mi drahé“ ak robíme toto 
sústavne, tak môžeme darovať lásku ľúbenému človeku, neobávajúc sa o neho. Vnútorná nezávislosť od 
ľudských hodnôt dáva i vonkajšiu fyzickú ochranu. Organizmus sa stáva odolný k chorobám, infekciám, 
teplotám, a fyzickému preťaženiu 
Takto som sa rozprával s jedným človekom – otužilcom. 
Vieš aké je hlavné pravidlo kúpania sa v chladnej vode? -spýtal sa ma – vchádzať do vody dobrodušne, s dobrou 
náladou. Ak sa bojíš, krivdíš niekomu, niečomu v tú chvíľu alebo jednoducho prežívaš, tak môžeš nachladnúť, 
podchladiť sa. Preto pred tým, ako sa kúpeš, odhoď všetky strachy a krivdy, naplň sa dobrodušnosťou, ale potom 
nedbaj. Vtedy sa tvoje zdravie upevní! 
Spomenul som si, čo mi  povedala jedna známa. Prečítala som vašu knihu, pracovala nad sebou, a efekt je – 
dobrovoľne pracovať nad sebou je veľmi ťažké. 



Je taká metóda ozdravenia – chodenie po žeravom uhlí. Skúšala som a viete, že so zdravím sa výrazne polepšilo. 
Zaujalo ma to, poprosil som ju porozprávať o tom stave, ktorý zažila predtým, ako prešla po 5 metrovom páse, 
naplnenom žeravými uhlíkmi. 
Naša vedúca nám hovorila nasledovné – začala – predstavte si najstrašnejšiu stratu v živote, a prijmite ju. 
Potom sa obráťte k vyšším silám a poproste u nich o pomoc. Keď som to urobila, ruky sa u mňa stali horúcimi, 
akoby akýsi prúd z nich vyšiel. Pocítila som, že som pripravená  a spokojne som vykročila a prešla po uhlíkoch.  
Pochopil som, že tu pracuje ten istý mechanizmus. A ak človek nemôže niečo, niekomu odpustiť alebo nemôže 
prijať stratu niečoho drahého, jeho telo závisí od okolitého stredu a nevydrží rýchle zmeny. Nakoľko je človek 
v stave vzdať sa svojho vedomia a svojho ľudského „ja“, natoľko menej náchylné je jeho telo k rozpadu. 
Vikingovia pred bojom jedli muchotrávky, aby sa odpojili od svojho vedomia a svojho „ja“ a dokázali vykonať 
hrdinský čin. Niektorí vojaci na Východe prechádzali obradom  svojej smrti a šli do boja akoby už umreli. Strach 
zmizol, možnosti sa zdesaťnásobili. Žena, ktorá nemôže zdvihnúť 50 kilogramov, vidiac, ako jej dieťa spadlo pod 
stroj, zdvíha 8 tonový nákladiak, jej vlastné „ja“ v tejto chvíli zmizlo so všetkými jeho problémami. Žije prianím 
pomôcť svojmu dieťaťu. Na dôvažok, potom som si prečítal článok o jednom kmeni, kde chodia po ohni. Pred 
tým chodením indiáni seba privádzajú do istého stavu. Hlavné je – vylúčiť sexuálne kontakty, dobré jedlo t.j. 
všetko, čo nás priväzuje  k nášmu ľudskému „ja“. Spomenul som si, ako v televízore ukazovali človeka, odetého 
do bieleho rubáša. Vzal akúsi paličku do ruky, naklonil sa a vošiel do iného stavu. Po tom, na jeho rozkaz mu na 
chrbát vylievali 5 litrovú nádobu s kyselinou sírovou. Rubáš sa po kúskoch rozpadol vo chvíli niekoľkých 
sekúnd, ale u neho na chrbte nezostala ani jedna popálenina. 
Pochopil som, odkiaľ prichádzajú čudáci, nazývaní svätými a prečo ich nemohli otráviť jedmi a prečo vychádzali 
živí z ohňa a prečo lietali vo vzduchu. Podobné veci robili i jogíni v Indií. Ukazuje sa, že to neboli rozprávky, ale 
reálne udalosti. V určitej miere odstránenie od všetkého ľudského „ja“ možné bolo nielen liečiť ochorenia ale 
i ožívať z mŕtvych. Ale naše ľudské „ja“ má mnoho vrstiev. A prechod z telesného „ja“ na najvyššie jeho 
stupienky a odkrytie väčších možností bez navýšenia zásob lásky v duši dáva rýchle povýšenie osobného 
významu, ale ďalej – všetky väčšie problémy. Preto, nehľadiac na vonkajšiu neefektívnosť, nepretržité utiekanie 
sa k Bohu a k láske, ktorá nezávisí od ničoho, ani od nášho ľudského „ja“ ani od vyšších, viac merateľných 
vrstiev, dáva isté zdravie a isté šťastie. 

Chcem odpustiť, ale nedarí sa mi, čo mám robiť? 
Ako som sedel v saune s priateľom a diskutoval o situácií, ktorá ma nedávno zložila. Mňa, ako to často bývalo, 
oklamal človek, ktorému som pomáhal. Chcel som sňať vnútorné krivdy, hovoriac si, že to nie je možné, že je to 
dané zhora, no nespokojnosť neodchádzala. Pokračoval som fučať nárokmi. „počúvaj – usmial sa  môj priateľ – 
sám učíš, že nemožno odsudzovať, ale čím sa to teraz zaoberáš? ? Áno, veď neodsudzujem, len prosto dávam 
logické hodnotenie predošlého. Tak nájdi v ňom niečo dobré – nevzdával sa priateľ – aspoň jeden klad, ľahšie ti 
bude. Skúsil som a s údivom som zistil, že želanie odsúdiť a logicky sa „špárať“ v odohrajúcom sa zmenšila. 
Preto zdôrazňujem, ak vás podviedli, robte nasledovné: 

1. skúste ospravedlniť človeka, ktorý vás  podviedol 
2. nájdite v ňom akési kladné črty 
3. skúste postaviť seba na jeho miesto, t.j. odpútajte sa od svojho „ja“ s jeho  krivdami a odsúdeniami 

Ďalej: nakoľko sú všetky vaše sily usídlené v ľudskom „ja“, natoľko ťažšia, merateľnejšia a hlbšia bude krivda 
(urážka). Nakoľko vy budete pracovať nad odstránením od pocitu osobnej dôležitosti, ustupujúc a súhlasiac 
s druhými ľuďmi, nevnucujúc im svoju vôľu, periodicky si povediac, že vždy a všade vidíte a cítite Božiu vôľu, 
natoľko nepretržite začnete naprávať situáciu. 
Človek nemá prečo, je to dané Bohom, ani náhodne. Ďalej: nakoľko silno vy závisíte od všetkých ľudských 
hodnôt, natoľko ťažšie bude preniesť urážku. Preto treba celý čas pracovať nad sebou pre zníženie takej 
závislosti. Ak sa začnete nepretržite trénovať, tak vtedy úspešne vystúpite nad zápas, ktorý sa nazýva „silná 
urážka“. Ešte jeden moment. Akosi som šiel do obchodného domu za nákupmi. Bol čas otvorenia a pred 
vchodom stála tlupa národa. Dvere sa otvorili, všetci šli vpred. V ten moment mi niekto bolestivo stúpil na 
pätu. Obrátil som sa . Nevysoký mužíček ľahostajne pozrel na mňa a spokojne kráčal ďalej. 
Čert vezmi – myslel som si – stúpil na nohu a ešte sa neospravedlnil. Dvakrát urážlivé. Potom som sa spamätal 
– Hospodin, čože to robím? A hľa, ja chodím po obchodnom dome, prezerám balenia, prechádzam od jedného 
oddelenia k druhému a chcem odpustiť tomu človeku. Modlím sa a kajám. Prosím aby urážka odišla z mojej 
duše, hovorím si, že nechcem pre neho zlo, hovorím si, že tu je pre niečo. No urážka neodchádza. Viem, čo je 
dôležité – neprepadať v opovrhnutie teraz, potom ľahšie bude odpustiť. 



Čo budem hovoriť pacientom? Ak v kritickú chvíľu sám seba nemôžem priviesť do poriadku? Hlavné tu je – 
nezastavovať a pokračovať v pokusoch. Zanovitosti ma nezaujímajú. Môžem urobiť 10 pokusov, 20,100,1000 
pokiaľ neriešim problém. Ale to nie je tupá umienenosť. Ak je 10 pokusov spravených a výsledku niet, začínam 
varírovať, hľadať druhé spôsoby. Prečo sa ma tá situácia tak bolestivo dotkla? Po prvé: preto, že som nebol na 
ňu pripravený. U mňa v hlave bola len jedna možnosť t.j. dvere sa otvárajú, všetci spokojne vchádzajú 
nebrániac si navzájom. Keďže všetka energia šla na tento model, adaptovať som sa k novému modelu nemohol, 
nemal som jednoducho síl. A urážka prišla ako ochrana starého modelu a neprijatie nového. Znamená, ak by 
som držal v hlave 5-7 variant možného zmenenia situácie, na pre mňa neprijateľnú variantu by som reagoval 
inak. Zostalo mi ľahšie, no v hĺbke duše ponosa ešte ostávala. Raz tento človek nepochybil, príčina prihodiaceho 
sa nie je v ňom, ale vo mne. Znamená, to ja som vinný v tom, že ho poslali mňa  ponížiť. Skutočne, musím 
u neho prosiť odpustenie za toto. Mužík, stisol som ruky a premýšľal – odpusti mi za to, že som ťa prinútil tak 
stúpiť. 
A naozaj, urážka sa už vyparila. Teraz toto u mňa prišlo do automatizmu. Ak mi niekto niečo hrubo hovorí 
alebo stúpi na nohu, hneď u neho v myšlienkach prosím o odpustenie za to, že som ho vnútorne naviedol na 
tento priestupok, za ktorý on potom dlho bude pykať. V princípe, naša urážka na druhého človeka - to je 
samosúd. Ak on skutočne zavŕšil priestupok voči láske a narušil vyššie zákony, ukrivdil nás, tak vlieza v tento 
čin so svojimi urážkami – je to tak, škodí sám sebe. Nedávno na príjme mi rozprávali nasledujúcu príhodu. 
Niekoľko rokov vzad som videla, ako jedna osoba povzbudzovala svojho maličkého syna hádzať kameňom do 
tých, kto ho urazili. Hneď sa pridala druhá žena.  
Čože to robíte? - spýtala sa – Vy mrzačíte charakter. On sa teraz bude mstiť za aj maličkú urážku. Starajte sa 
o svoje – odvrkla matka – ja ho učím brániť sa. Vy ho odpustiť teraz naučíte – hovorila žena- povyrastie, brániť 
sa skoro naučí. No matku prehovoriť nebolo možné, pokračovala v svojej politike. Viete, prešli už dva roky, ako 
som videla túto scénu. Pred rokom matka dievčaťa zomrela na rakovinu žalúdka. Keď chceme byť pod svojou 
logickou ľudskou spravodlivosťou, “zabiť“ celý okolitý svet, to sa vždy končí plačlivo. Ľudia vidiaci do 
budúcnosti vždy chápali, že ľudská logika je nutná a spravodlivosť tiež. No ony musia mať svoje hranice. 
Spomínam si, ako mi rozprávali starú historku o jednom kupcovi. Prišiel do dediny a predával tovar. Inokedy 
dával na dlh. A zrazu vyzýva človeka, ktorému predošlý raz dal tovar na čestné slovo ale ten sľubuje a klania sa, 
že v nasledujúci raz vráti peniaze. Kupec v nasledujúci raz prichádza do tej dediny a znova vyzýva mužíka – 
„Vidíš, mám postavený krížik“ objasňuje kupec – na dlhy nezabúdam, na to sa nespoliehaj. Mužík sa opäť 
klania a sľubuje vrátiť peniaze. Prichádza tretí krát kupec a zopakuje sa ten istý obraz. Vieš – hovorí mu kupec 
– v nasledujúci raz ťa nebudem volať, sám príď. A ak peniaze nevrátiš, tak ja krížik začiarknem. Ja tvoj dlh brať 
už nebudem. Z teba Boh vezme a Boh vezme viac než človek. Z nasledovného je tento záver: silná 
neodchádzajúca krivda (urážka) to už je choroba, a dostatočne ťažká. Ona svedčí o veľmi nešťastnej situácií 
v organizme. A keď sa taká choroba rozvíja, tak my nevyhnutne dostávame lieky, ktoré nazývame nepríjemnosť, 
nešťastie, choroba alebo smrť. 

Maliar, člen zväzu maliarov ochorel v detstve ekzémom. Príčina? Môže kresliť ikony a reštaurovať ich? 
Je to pravda že šváby závisia od zlých myšlienok a plytkých rodinných hádok? 
U vášho muža je veľmi vysoká vnútorná úroveň duchovnosti a pripútanie k vyšším úrovniam a nepozemským 
plánom ho robí talentovaným maliarom. No mechanizmus prekonania poistky za vyššie duchovné hodnoty u 
neho nepracuje. Preto pristupuje nepretržitá tendencia žiť ideálmi. To rodí  jemný hlbinný podklad 
nespokojnosti s okolitým svetom nezodpovedajúci nádherným svetom, s ktorými sa stýka jeho duša. Rozvíjajúca 
sa spätná agresia sa odstavuje ekzémom. Ekzém ponižuje ideály. Ak by ho nebolo, poistka za ideály mohla by byť 
okolo 1000 jednotiek. Ale takto – nie viac ako 20 – 30 t.j. ekzém dovoľuje vášmu mužovi bez nebezpečných 
následkov sa pripájať k vyšším plánom a čerpať odtiaľ inšpiráciu. Takže ikony sú u neho čisté. Maľovať 
a reštaurovať ich môže, a tiež je to užitočné. Ku švábom. Domáci hmyz, aktívne sa rozmnožuje vtedy, ak je 
energetika obyvateľov obydlia slabá. Šváby sa zjavia v základnom, keď je aktuálna téma vzťahov, žiarlivosti 
a tiež ploštice. Mravce a komáre – keď je prítomná hrdosť, pýcha. Jedna žena mi rozprávala, ako u nej v byte 
bolo ohromné množstvo mravcov. Povedali ste mi, že mám pýchu, hrdosť, začala som nad sebou pracovať. 
Predstavte si – mravce zmizli. Prešiel čas, vykĺzla som, a oni sa opäť zjavili. 
Nedávno sa mi stala smiešna historka. Prišli ku mne na návštevu priatelia z Ameriky, dva páry, krv a mlieko, 
sršia zdravím. Zavolal som ich k sebe na chatu. Sú tam komáre? Úzkostlivo sa zaujímal jeden z hostí. Návaly- 
chladnokrvne som odvetil. Na tvárach detí bolo nakreslené nasledovné zľaknutie. Čo si myslíš? Na chatu 



nepôjdeme To bude mučenie a nie oddych. Po pravde, žartoval som –povedal som – komárov tam prakticky niet 
(klamal som bolo ich obrovské množstvo) 
Deti, nedávno ste sa ma pýtali, ako napraviť osud, pretože u vás oboch je nedobrý. Okrem toho som hovoril, že 
máte zvýšenú hrdosť, pýchu, ale pre biznismenov je to nebezpečné. Tak teda, ponúkam vám jeden z najlepších 
spôsobov korekcie osudu. Liečenie prevedú komáre. Čo je to poštípanie komárom? To je plytká nepríjemnosť 
v osude. 
Ak neprežijete nenávisť ku komárom, nerozčúlite sa, nebojíte a uchránite si dobrodušnosť, tak sa vaša poistka za 
osudom zmenší. Ďalej, keď vás komár uštipne – to je vaše poníženie 
On je o tisíc krát menší než vy, ale štípe citeľne. Takže, nenahneváte sa – pýcha, hrdosť sa zmenší. Tak čo, deti, 
vám sa v živote opäť nedarí. Komárov je na chate málo, a pripravovať sa na nastávajúce nesmiete. Cestovali sme 
na chatu. Vošli sme do domu. Začali stolovať. O niekoľko hodín bližšie k večeru som vyšiel na verandu. Výdych 
znel od komárov. Ak skôr komáre podlietavali a istý čas krúžili, hľadajúc miesto, tak teraz ich trajektória bola 
rovná a priama. Oni prileteli a hneď z rozmachu cez športový úbor sa vpíjali na telo. Niekoľko minút som sa 
búchal, pricapol niekoľkých, no desiatky a desiatky uhryznutí som nemohol a obratne som vbehol do domu. 
Pozrel som na deti, sediace za stolom a rozmýšľal. No čo už, nudiť sa tu nebudete! Pobudli sme na chate dva 
dni. Komárov hostia nepocítili. Ale najzaujímavejšie: uvidel som, že komáre ich skutočne neštípali. Na mňa to 
tak urobilo dojem, že som tiež začal pracovať nad sebou a meniť vzťah ku komárom. 
Všimol som si, že najskôr komár, ak lietal nocou v izbe, si vybral hlavne mňa, pričom lietal hlavne nad uchom. 
Dve – tri hodiny v noci som nespal. Ležal som, zloradne očakávajúc, kedy si komár sadne na moju fyziognómiu. 
Potom, z rozmachu som capil seba po líci alebo po hlave a ako podľa pravidla, komár odletel. Za 2-3 hodiny som 
ho takto zabil. A potom, som spokojne zaspal, pravda, ak sa nezjaví nový. Takže tak, po tejto príhode som začal 
spať spokojne. Ako mi došlo, že komár skutočne môže pomôcť so zlepšením osudu a zmenšením pýchy, hrdosti 
som si ich prestal všímať. Ale skončíme o komároch, vráťme sa k stránkam. 
Často som si nevšímal zaujímavú skutočnosť. U človeka je vysoká podvedomá agresia, nedobré pole. A podľa 
logiky vyššej (vecí), on všetko toto „blato“ musí preniesť na svoj obraz. Tak ako si maliar sadne za maliarsky 
stojan a všetko „blato“ sa skrúca do chumáča a odchádza stranou, ale pole začína krásne svietiť, teda on vchádza 
do akéhosi stavu, v ktorom pozerá na celý svet celkom inak. Jeho obraz je absolútne čistý. No pre toto je treba sa 
vnútorne zbaviť všetkého. 
Ale ak sa človek zaoberá tvorením, a pokračuje zhŕňať v hlave a v duši všetky svoje problémy, zážitky, straty, 
žiale, tak jeho obraz môže škodiť tomu, kto si ho zavesí na stenu.  
Nie je to dávno, jeden biznismen ma pozval k sebe na návštevu. Sedeli sme u neho v obývačke, a pili čaj. 
Nemohol by si mi objasniť jednu vec? Pozri na luster. V jednom z rohov ustavične prehorí žiarovka. Preveril 
som objímku – normálna. Najzaujímavejšie, obrátil som sa k lustru a žiarovka opäť prehorela, ale nie na starom 
plafóne, ale v novom, na starom mieste. Teda zjavne, niečo s energetikou ale v čom je príčina, pochopiť 
nemôžem. Príčina je v obraze – odvetil som – aha, pozri: obraz sa nachádza oproti toho miesta. Je tu nakreslený 
jediný strom s odletujúcimi listami a žalostná krajinka. V obraze je založený mocný program sebazničenia, 
ktorý sa rozprestiera na celú izbu, aj na najbližšie predmety. Preto sa žiarovka kazí rýchlejšie. U maliara bola 
silná poistka za ideály a neželanie žiť, keď sa ničili ideály, odsúdenie seba, nespokojnosť so situáciou a osudom. 
Všetko toto on odovzdal svojmu prevedeniu kresby. Vráťme sa – obrátil som sa k hostiacemu majiteľovi – máš 
teraz rozpad obchodu  a toto – ukázal som na obraz – je jedna z príčin. Dobre, akože mám zistiť, čo vešať na 
steny a stavať do rohov? – udivene sa spýtal môj hostiteľ. Rozmýšľaš nasledovne – na západe práca dobrého 
dizajnéra stojí veľké peniaze? –spýtal som sa. Dobrý dizajnér, to je v prvom rade ten, kto vidí nie očami ale 
pocitmi! Niet dobrého dizajnéra, zver rozostavanie nábytku a obrazov žene. Muži väčší dôraz kladú na logiku, 
ale ženy vyberajú intuíciou. No dobre – pokračoval známy – tebe za chrbtom visia tri ikony „Ježiša Krista, 
Svätého mučeníka a Panny Márie“ Povedz mi niečo o nich. 
U Mučeníka je opovrhnutie sebou až za neprijateľným v osude, vinie sa silné neželanie žiť. Podvedomá agresia 
220 jednotiek. Takže to nie je mučeník ale jednoducho mučiaci sa človek. Skutočne, maliar kreslil seba a nie 
svätého. No dobre a u Panny Márie? – očarene sa spýtal spolubesedník. Tvrdá žiarlivosť, poistka za vzťahy 
a ideály. A čo teda Kristus? Tu sú ohromné ambície, nenávisť a opovrhnutie ľuďmi. Priateľ sedel v kresle 
a mlčky pozeral na mňa. Tie ikony boli nakreslené pred 250 rokmi, chceš povedať že vtedy maliar ich mohol tak 
nakresliť? 
Mykol som plecami. Nič nechcem povedať. Dostal som informáciu a oznámil som ju tebe. To je všetko. Istý čas 
sme sedeli a mlčali. Zrazu sa môj spolubesedník neočakávane spýta. Do hlavy mi vošla jedno myšlienka. Nie tak 



dávno som odovzdával ikony na reštauráciu. Mohol by všetky tie programy „navešať“ sám reštaurátor? Ešteže 
ako, mohol – odpovedal som – mohol by si ho dištančne pozrieť v čase? Pravdaže, povedz meno. Priateľ povedal 
meno, ja som pozrel toho človeka a všetko som pochopil. Vieš, ikony dovtedy boli čisté. Jednoducho 
u reštaurátora, keď nad nimi začal pracovať, iskra lásky v duši nevzplanula. On v akom bol stave, v takom začal 
reštaurovať ikony, ale akýkoľvek obraz, hlavne ikona, pracuje ako zväčšujúce sklo toho stavu, v ktorom bol 
maliar. Takže lepšie je na stenách nemať žiadne maľby, než maľbu zlú. 
Skôr so m nechápal, prečo originál stojí ohromné peniaze, ale veľkolepá kópia – kopejky, po zrovnaní 
s originálom. Nedávno som pochopil – forma rovnaká, obsah rôzny. Ako je pravidlom, originál nesie bohatší 
objem informácií jemného poľa. V origináli sa sám obraz javí stredom (prostriedkom) na odovzdanie toho stavu, 
v ktorom sa nachádzal maliar. Ale v kópií sa obyčajne obraz javí v celosti a preto vnútorne hasne. Ale všetky 
maliarske učilištia, inštitúty a akadémie učia nie nachádzanie stavu tvorenia, ale tým prostriedkom, ktorými 
maliar chce vyjadriť svoj stav.  
Problém je v tom, že forma sa definuje náplňou a každý nový stav potrebuje nové formy, cez ktoré sa realizuje. 
Preto často umelecké ústavy dajú mocný impulz tvorivosti žiakov, ale potom mimovoľne začínajú hasiť tento 
impulz. Nie zbytočne, 80 % nováčikov kresieb nemali maliarske vzdelanie. Ak sa človek učí a snaží v prvom 
rade dosiahnuť toho stavu, kedy v duši nepretržite začína žiť Božské, to je stav, ktorý nazývame „talentom“ 
alebo „geniálnosťou“ skôr alebo neskôr v niečom realizuje seba. Je už druhou otázkou, či sa stane človek 
maliarom, politikom, obchodníkom, alebo muzikantom. 

Ako očistiť energetiku miestnosti? 
V prvom rade ju netreba „zablatiť“ ak je  u vás silná krivda alebo poníženia, neprežívajte tieto pocity doma. 
Vyjdite na ulicu (hlavne, tam  kde je mnoho zelene) a prechádzajte sa. Nevytvárajte doma energetický odpad. 
Kedysi v Španielsku som obzeral celu mnícha. A v tej cele je osobitná drevená búdočka, kde sa mních modlil. 
Prečo? Pretože, najlepšie sa modlí, keď je od všetkého odvolaný a hlavne od strachov, krívd a žiaľov, v tom 
mieste ostávajúcich, ktoré plávajú v priestranstve miestnosti. Ak ste už prežili niekoľko  rokov a nasýtite 
priestranstvo žiaľmi, krivdami a strachmi, spomínajte tie momenty, kedy ste sa hnevali a urážali, staňte si na to 
miesto a proste, snímajte agresiu k láske, modlite sa. Precíťte, že ste všetko odpustili a vaša láska ničomu 
nepodlieha, vezmite do rúk pohár vody a začnite sa modliť. Potom túto vodu rozprskajte po všetkom zariadení 
a vtedy bude lepšie. 
Nedávno mi telefonovala z druhej strany moja známa 
Chcem vás prihlásiť do mojej  izby. Nemohli by ste sa pozrieť na energetiku? Povedzte číslo izby, aby som si 
ľahšie mohol vziať informáciu - povedal som, ona očíslovala a ja som začal pozerať. V izbe je silný program 
sebazničenia, prináležiaci mužovi. Skutočne, dovtedy tam žil muž, ktorý vnútorne nechcel žiť. Predo mnou túto 
izbu obýval narkoman – povedala ona – a pred ním tu žil jeden muž, ktorý umrel. Keďže je tento program 
mužský, na mňa nevplýva? spýtala sa. Áno, tento program nevplýva, ale architekt, ktorý tento dom staval bol 
silne pripútaný k ideálom, takže sa časom môže prejaviť ženský program neželania žiť za krachu ideálov. Dobre 
a ako sa môžem ochrániť pred týmto programom? starostlivo sa spýtala. Prečítajte si pozorne Bibliu, a chcite 
precítiť to, čo cítil Ježiš Kristus. Jeho ponížili aj vo vzťahoch, aj v schopnostiach, aj v osude, aj v ideáloch. Jeho 
pribíjali a on pokračoval ľúbiť tých ľudí. Ak dokážete vyskúšať tento pocit, ktorý prestal závisieť od všetkého 
ľudského, vtedy sa možno príliš neznepokojovať. 

Túto jar na moje dieťa zo strechy spadol ľad. Ako som vinovatá v tom, čo sa stalo na jar? U dieťaťa sa 
rozvíja skolióza. Ja mám chronický zápal obličiek, muž nemá v poriadku chrbticu. 
Váš muž je viac alebo menej harmonický a dobrodušný človek, pripútanosť k vyšším duchovným hodnotám, i k 
ideálom a rovnako k schopnostiam, intelektu. Úroveň hrdosti, pýchy 21 krát vyššia než norma, podvedomá 
agresia k mužom 280 jednotiek. Všetko toto prešlo na syna a vnukov. V poli syna je možná smrť dvoch detí. Pri 
tomto môže byť buď smrť alebo ťažké ochorenia u jeho detí, alebo neplodnosť u neho samého. Tými viac ako 
silnejúca poistka za ideály zakrýva jemu budúcnosť na 300 – 700 % t.j. vaše vnútorné neželanie prijať 
poníženie ľudského v sebe a v mužovi, poníženie morálky, mravnosti, ideálov u dieťaťa sa prevracia 
v nemožnosť prijať ich destabilizáciu. Keďže očistenie cez ľudí  on má málo šancí prijať, jeho začínajú očisťovať 
nepriamo cez nepríjemnosti, ale potom môžu byť i nešťastia a bolesti, choroby. Takže práce máte mnoho. Ale 
akési problémy s obličkami – to je hrdosť, pýcha želanie vnútiť druhým svoju vôľu, tvrdé hodnotenie ľudí 
a situácií. 



Veľké problémy so synom. Diagnóza lekárov: Kŕčovitý syndróm, cysta pravej spánkovej kosti. Vaše 
rady. U oboch rodičov, hlavne u otca, boli návaly vnútornej nenávisti k ľuďom, keď ponižovali jeho ideály. 
U syna je táto pripravenosť o 5x vyššia. Odtiaľ je jeho stav. Pracovať musia obaja rodičia.  
Necítim sa nešťastná, ale s manželstvom mám smolu. S prvým mužom som sa rozišla preto, že veľa pil 
s kamarátmi. Druhý muž sa otrávil špiritusom v čase mojej neprítomnosti. S tretím mužom som sa rozišla, 
sama nepoznám hlavnú príčinu, tiež si rád vypil, no rozišli sme sa nie na tomto základe. Nemám rada alkohol, 
no v mojom živote nepretržite sa zjavujú muži, ľúbiaci alkohol. Objasnite, s čím je to zviazané. 
Vaša podvedomá agresia k mužom predstavuje 400 jednotiek. V priemere, pre muža je smrteľných 200-230. 
Preto muža ťahá k pijatike, aby sa ochránil. Ale vzťahy sa musia rozpadnúť. Ak človek, poviem, v žiarlivosti 
zabil svoju ženu, tak niekoľko životov rad radom mu budú dávať ženy, ktoré robia všetko mysliteľné 
i nemysliteľné podľa plánu zmeny. Čím väčšia miera narušenia vyšších zákonov, tým väčšia miera očistenia sa 
dá. Pred tým sa nikde nedá skryť. Alebo on prijíma zmenu, ľúbiaci ženu, alebo ochorie a umiera. Vy ste 
v predchádzajúcom živote opovrhovali opilcami a to uškodilo vašej duši. V tomto živote vám dali možnosť sa 
očistiť, naučiť sa ľúbiť človeka so všetkými jeho nedostatkami. Vy ste pokračovali hájiť svoju tvrdú premyslenú 
schému, opisujúcu, akým musí byť váš muž a šliapať pri tom na pocity. Tým ste vy len ochudobnili situáciu. 
Dovtedy, pokiaľ vnútorne neprijmete a neodpustíte ľúbenému človeku, ktorý si vypije, počítať s manželským 
životom je veľmi ťažko. 

1. Dcéra, je vydatá 7 rokov, bez detí. Sledovania sú vykonané, všetko v poriadku. 
2. Muž, alkoholik, zomiera, no je to veľmi dobrý človek, čo robiť? 

Váš podklad – opovrhnutie mužmi, leží veľmi hlboko. V predchádzajúcich životoch ste sa modlili za svojho 
muža. Koľkokrát ste tým nasiakli, toľkokrát ste závislá na vyšších duchovných hodnotách, až u vás prišiel 
nerozbitný podklad opovrhnutia mužmi v predchádzajúcom živote. V tomto živote ste niekoľkokrát dali 
výbuchy vnútornej nespravodlivosti. Osobitne počas počatia v čase tehotenstva dcéry. Tendencia prešla nie na 
polepšenie, ale na zhoršenie. V poli dcéry sú duše štyroch máloživotaschopných detí. Podvedomá agresia 
k mužom u nej je 400 jednotiek, pripravenosť prijať poníženie vyšších duchovných momentov je prakticky 
nulová. Stav je natoľko nedobrý, že zjavenie sa detí na svete blokuje sa nie na fyzickej, ale na poľovej úrovni. 
Ak by váš muž mal horší charakter, bolo by ľahšie vám pracovať nad sebou. Prvé, čo treba spraviť – vnútorne 
uvoľniť (prepustiť) muža, usilovať sa menej rozmýšľať o ňom. Desiatky ráz cez deň myslene si prehrávať 
akékoľvek schémy rozlúčky s ním a prijímať to ako dané Bohom. Naučte sa rozlúčiť so všetkým, čo je vám drahé. 
Skúste na istý čas zostať sama, ďalej od príbuzných, cestujte do kláštora, napríklad a pracujte nad sebou celý 
čas. Skôr bola dobrá tradícia: vedľa kláštorov sa nachádzali hostince a človek mohol pricestovať a pohrúžiť sa do 
atmosféry odriekania sa. Pracujúc nad sebou, vy môžete pomôcť mužovi, aj dcére, i keď je u dcéry charakter 
tvrdý a jej tiež treba pracovať nad sebou a modliť sa za deti. 

Mám tri deti, všetky majú nervové poškodenie. Som zúfalá. Poraďte, ako možno ovplyvniť situáciu 
Vy ste skutočne čítali moje knihy. Podvedomá agresia k mužom je u vás minimálna, i charakter máte dostatočne 
dobrodušný. No agresia vo vzťahu k sebe je veľmi veľká. Dosť dlho ste zabíjali v duši pocit lásky, keď vás liečili 
ponížením vzťahov, ideálov a ľudskej lásky. Vnútorne ste veľmi žiarlivý človek, no u vás sa táto žiarlivosť 
prejavuje ako neželanie žiť, odrieknutie od lásky, keď vás liečia zmenou, hádkami, urážkami. Hlavne mnoho toho 
bolo v období počatia a tehotenstva, preto negatívny program v deťoch je dosť silný. Toto privoláva nervové 
porušenie. 
Zdá sa, že môj život sa riadi nie mnou, ale druhými. Asi som slepá, vedomá kým. Čo je to? 

Rast chĺpkov na líci u žien – čo je to? 
Naša vôľa a naše želania sa zväzujú pri povýšenom pocite osobnej významnosti, keď zabúdame, že sme 
druhotní. Druhotné sú naše myšlienky, pocity, želania. Čím viac sa sústredím na seba a stabilizujem svoje „ja“ 
v centre všetkého, tým menej je môjmu „ja“ dovolené rozvíjať sa. Chĺpky na líci  obyčajne bývajú u tvrdých 
a rozhodných žien spolu s povýšenou agresiou vo vzťahu k mužom. Hlavne vnútorná tvrdosť a jednoznačnosť. 
Precíťte seba nežnou a bezbrannou, bojazlivou vo všetkom. Prijmite to. Ľúbite, odpúšťajte, podriaďujte sa, 
ustupujte, súhlaste, a všetko bude dobré. 

Čo je to kajať sa, spoveď, či je treba žialiť za predchádzajúcim alebo všetko prijať? 
Ak sa obraciam k Tvorcovi a prosím o odpustenie za to, že som nesprávne seba viedol – to je moje očistenie pred 
Vyšším súdom. Ak opovrhujem a popravujem seba za to, čo som spravil, to je  - samosúd, a za samosúd sa 
človek trestá. Zmysel kajania sa nie je v tom, aby sme opovrhovali sebou, ale v tom, aby sme sa zmenili tak, aby 
sme viac nekonali priestupky proti láske. 



Časť cirkevníkov považuje vaše učenie za diabolštinu. Mnoho protirečení s kresťanstvom. Karma 
a predchádzajúce životy, rady nezápasiť za kresťanské ideály, zrušenie opovrhnutia k sebe (nedostatok kajania 
sa) program sebazničenia atď. Budú u vás vyvrátenia, odvolania? 
Hinduizmus, budhizmus, judaizmus – tiež protirečia kresťanstvu, keďže v nich je prítomný pojem 
„reinkarnácie“. No nazývať ich kacírstvami by som nerobil, tým viac, že vznikli pred kresťanstvom. To čo 
hovoril Kristus, protirečilo vtedajším religióznym kánonom, za to on bol ukrižovaný. Som vedec – psychológ, 
pracujem s jemnými  štruktúrami poľa človeka a sledujem fakty, zovšeobecňujem ich. Aj vo výsledkoch 
sledovaní som prišiel k týmto istotám i k tomuto chápaniu sveta, ktoré sa nachádza vo svetových náboženstvách. 
Keďže som učenec  a schádzam z konkrétnych faktov, nehľadiac na veľmi mnoho podobného s akoukoľvek 
svetovou relígiou, v mojich sledovaniach je mnoho rozdielov. Keď veda začína závisieť od akejsi ideológie, 
komunistickej alebo religióznej – to sa končí žalostne. 
Spomeniem sovietsku genetiku, Galilea a Giordana Bruna. K dnešnému dňu vo svete sa blahodarne vyskytujú 
tisíce metód a techník ozdravenia človeka. Aj chirurgické, aj medicínske, aj energetické. Využíva sa čarovanie, 
mágia, rozličné amulety, techniky psychického i psychologického vplyvu na dušu i telo človeka. Každým rokom 
sa tento vplyv stáva hlbším a merateľnejším. Z môjho bodu pohľadu v mnohých prípadoch prítomnosti toto 
môže dať záporné výsledky. Preanalyzoval som stovky takých metód a prišiel som k záveru o ich 
bezperspektívnosti. Rozhodol som sa vytvoriť metódu ozdravenia človeka cez nakopenie lásky k Bohu, zväčšenie 
dobrodušnosti v duši. Nepochopím, prečo toto  niekto môže považovať za diabolštinu. Tým viac, že u ľudí, 
prečítajúcich moje knihy sa mení charakter, ľudia sa stávajú dobrodušnými, usporadúvajú vzťahy v rodinách, 
deti vyzdravievajú. 

Pracoval som v niekoľkých firmách, a u mňa sa vytvoril dojem, že som ich „veľký génius“ – za istý čas 
zatvárali alebo u nich nastali finančné problémy. Poslednú firmu som „nezvládol“ nepríjemnosti začali u mňa. 
Teraz mi ponúkli prácu ešte od oveľa väčšej firmy. Objasnite, prosím, prečo sa to u mňa stáva? 
Vnútorný podklad  dobrodušnosti a lásky v predchádzajúcich životoch je u Vás veľmi vysoký. A postupne sa 
meradlo možnosti stalo príliš veľkým t.j. v jemnom poli silne vplývate na situáciu než druhí ľudia. No 
podvedomé ľudské šťastie sa začína už v predchádzajúcom živote, všetko veľké vás začalo orientovať na ľudské 
„ja“, zatmievať Božské vo vašej duší. Ak sú mnohí podobní na rastúce vŕšky, tak vy ste podobný na 
rozrušujúcu sa horu. Vyrovnanosť je dobrá, možnosti veľké, ale smer nesprávny. Túto energetiku odovzdáte 
firmám, v ktorých pracujete a oni sa začínajú rozkladať. V jednej z firiem sa riaditeľ ukázal oveľa 
harmonickejším než vy, preto ste akoby naleteli na stenu, takže otázka nepríjemností,  ochorení pre vás – to je 
otázka času. Má zmysel začať nad sebou pracovať už teraz. 

U mojej 60 ročnej známej nie je rodina, teraz leží na onkológií. Celý život chcela žiť, nikým 
neopovrhovala atď., prečítala všetky vaše knihy, Vaša služobníčka. V poslednom čase bol istý počet smrteľných 
udalostí (takmer zabitá strojom, takmer sa udusila v kotolni) a teraz chorá. Chce pochopiť, prečo sa tak stalo. 
Objasnite prosím. 
U tejto ženy podvedomá agresia je nulová. Nemá poistky za vzťahmi, za schopnosťami, za ideálmi. Charakter 
dobrodušný. No parametre naplnenosti láskou negatívne (-60), čo svedčí na onkológiu, v poli je možná smrť 
muža. To znamená, že ak muža nebude, alebo ak bude vedľa, on môže ochorieť a umierať. Jedno ohnivko nemá 
v poriadku, ale vo veľmi veľkej miere. Vnútorné zbožňovanie ľúbeného človeka. Narušenie prvého prikázania 
Ježiša Krista t.j. ľudské v milovanom človeku podľa neho plnosťou zacláňalo  Božské. A keď ju liečili cez 
poníženie ľudskej lásky, ona ho nepretržite potláčala v svojej duši. Zapracoval mocný mechanizmus zničenia 
osobnej lásky. Ľudské zákony sa napĺňali, ale Božské – nie. Jednoducho potláčať pocit lásky v svojej duši je oveľa 
nebezpečnejšie než chuligánčiť, nenávidieť a preklínať. Takže v prvom rade musí znovu prežiť život a s pocitom, 
že pocit lásky v duši je nedotknuteľný. K nemu sa nedá prinútiť, tým viac–-potláčať ho. Nedá sa upraviť, jemu 
sa možno len podriadiť. Je treba presvedčiť svoju dušu a precítiť, že hlavným šťastím a blaženosťou sa javí 
nakopenie lásky k Bohu. Ale ľúbený človek a láska k nemu sa javia len prostriedkom na dosiahnutie toho. 

Porozmýšľam o dobrom – uskutoční sa naopak, ak rozmýšľam o zlom – uskutoční sa momentálne. 
Keď človek žije ideálmi, plánmi, nádejami, zaoberá sa tým, že isté šťastie je tu, teraz, v duši – to ho lieči na 
rozume. U jedného sa rúcajú plány a nádeje, ak on rozmýšľa o dobre alebo rozmýšľa zle. Druhého začínajú 
sústavne zrádzať a nespravodlivo sa k nemu správať. U tretieho sa zrúti osud a u štvrtého charakter, u piateho 
– zdravie, u šiesteho – vzťahy s blízkymi ľuďmi a ich zdravie. Mnohí z nás žijú spomienkami o 
predchádzajúcom alebo plánmi a nádejami na budúce. No minulé a budúce – to sú myšlienky, to je väčšie 
vedomie než pocity. Ale nastávajúce –to je láka v duši a rozvitie – to nie je odriekanie sa od nastávajúceho, ale 



túžba prejsť  v svetle budúceho. Rozvitie (rozvinutie) – to je keď nastávajúce sa stane zrkadlom všetkého, berúce 
rovnako i minulé i budúce. V konečnom rade minulé a budúce sa zlievajú v nastávajúce. Čas zmizne, vedomie 
sa zastavuje. Vedomie začína pracovať vtedy, keď začíname porovnávať jeden objekt s druhými, jedno bytie 
odlišujeme od druhého. Ak sa čas zastavuje, porovnanie je nemožné. Treba precítiť, že budúce sa tvorí 
s nastávajúcim, teda, akí sme my v nastávajúcom, také u nás bude budúce. Znamená, ak si chceme vybojovať 
niečoho v budúcom, musíme pretvoriť seba v nastávajúcom. 

Manžel nechcel žiť, pil. Prečítal vaše knihy, týždeň chodil plný šťastia a potom sa všetko vrátilo späť. 
Prečo? 
Na jemnom poli stav u neho je o 2 krát lepší než bol. Úroveň podvedomej agresie sa znížila o 1,5 krát. Keď ľudia 
odchádzajú po príjme, hovorím im: Máte teraz čisté pole, je to na povrchu, je to nestabilné. Viac- menej stabilné 
zmeny sa začínajú v 2-3 mesiaci. Niektorým ja hovorím – Reálne výsledky u vás budú približne za polrok práce 
nad sebou. Informácia, ktorú dám, pomáha vyzdravieť, ale hlavná možnosť sa tvorí v samotnom človeku. 
Pred pol rokom som sa stretával s jednou ženou. Jej syn bral veľmi silné narkotiká. Situácia sa zhoršovala. 
Rozprával som s ňou, objasňoval, v čom je príčina. Chápala ťažko. Na rozlúčke som jej povedal: má zmysel 
stretnúť sa o týždeň. Mal by som vidieť dynamiku zmien poľa. Pripravte sa napäto pracovať 1-3 mesiace. Na 
nasledujúce stretnutie neprišla. Rozhodla sa, popravde, že je toho dosť. Niekoľko mesiacov syn skutočne 
nepotreboval narkotiká. Nedávno opäť začal. V mnohých je nesprávna predstava o tom, čo je to naša duša, naše 
pocity a emócie. Naše myšlienky majú malú zotrvačnosť, pocity o stovky krát väčšiu, naša duša – v tisíce krát 
väčšiu. Je nutné vynaložiť ohromné množstvo síl, aby sme presvedčili svoju dušu dvíhať sa v správnom smere. 
Mnohí uvažujú takto: Všetko som pochopil a je to dostatočné. V takom prípade objasňujem: Predstavte si, že 
vám vzali zubnú kefku, jedenkrát počistíte zuby a hovoríte – všetko, stačí, odteraz budem mať zuby biele, 
čistejšie. Ale vy tak nerobíte. Zaoberajte sa tým každý deň. Je hygiena tela. Musí byť aj hygiena duše. 
Potom, ak má niekto zo spolužijúcich problémy, v prvom rade, pracovať nad sebou treba druhému 
spolužijúcemu, ale neskôr už obom spolu. Ešte jeden veľmi dôležitý moment.  
Východ z kritickej situácie nikdy sa nedeje  po priamej línii. Proces sa odohráva v obraze sínusoidy. Najskôr 
začína zlepšenie, potom vypláva karmická vrstva, a nehľadiac na prácu, výsledkov neuvidíme. Je to ako skúška. 
Nakoľko ľahšie človek ňou prejde, natoľko ľahšie je mu prekonať (vydržať) nasledujúci pád. Viem jedno – ak 
človek raz a navždy chcel zachrániť a zväčšiť lásku vo svojej duši, prekonávať hlbinné nároky k okolitému svetu 
a k sebe, skôr alebo neskôr kladný výsledok bude. 

Ak k vám prichádza pacient a hovorí, že mu lekári postavili diagnózu a naznačili liečenie, čo robíte 
v takom prípade? 
Nikdy sa nehádam s lekármi. Medicína sa zaoberá prácou s prostriedkami, ja sa snažím pracovať s príčinou. 
Čím silnejšie sa vnútorne mení v lepšiu stranu človek, tým menej potrebuje liekov a tým skôr sa on môže 
napraviť s ochorením. Z môjho pohľadu, lieky tiež, ak rozličné techniky ozdravenia (diéta, hladovanie, dýchanie) 
dajú podklad, pomáhajúci človeku vyzdravieť. Veľmi veľa závisí od neho samotného. 

Prikazujete špiritizmus, zaujatie ním? Dostavuje sa veľká láska k životným priestupkom pred Bohom? 
Za schopnosti človeka v základe zodpovedá jeho dvojník, nachádzajúci sa v záhrobnom svete. A časové body sú 
tu  roztiahnuté silnejšie, než v našom svete, preto je tam lepšie vidieť budúce. Duchovnosť, šľachetnosť, ideály 
sa u nás ukazujú cez kontakt s druhými svetmi. Každý z nás má kontakt so všetkými podstatami vo Vesmíre. 
Stupeň tohto kontaktu je určený vnútornou harmóniou a zápasom lásky k Bohu. Ak človek môže svojvoľne 
rozšíriť stupeň kontaktu so záhrobným svetom, tak jeho naviazanosť na schopnosti, intelekt sa rýchlo povyšuje. 
Pýcha, hrdosť tiež. A v konečnom dôsledku to môže priviesť k nepríjemnostiam a chorobám, radom  - 
i psychologickým. A opäť, ak sa človek stáva dobrodušným a napĺňa sa láskou, tak i bez zvláštnych techník 
stupeň kontaktu s druhými plánmi dostane, podľa toho, aj väčšie možnosti a schopnosti. 
Silná láska, ku komu tu je a k čomu tu je, nikdy nie je priestupkom. Priestupok je spojený s pošliapaním lásky 
alebo odrieknutia sa od nej. No ak my nevidíme Božské v človeku, ktorého sme ľúbili, začíname závisieť od 
vyšších momentov ľudského, zjavuje sa agresia ako želanie zachrániť to ľudské, alebo sa začíname zjednocovať 
s ním, stotožňovať seba s ním. Čím silnejšia je u nás láska k Bohu, tým väčšie prichádza hlbinné stotožnenie sa 
s Božským. 
Životné (živočíchy) stojí na druhom stupienku rozvoja. Odlišuje sa od človeka formou tela, úrovňou vedomia. 
Domáce životné žije menej, než majiteľ, umiera skôr. Preto sa láska k domácemu živému viaže oveľa menej 
závislosťou a pripútanosťou a podporuje a pôsobí na dušu človeka.  No ak majiteľ sa príliš silno priväzuje 
k akémukoľvek životnému, tak ono môže ochorieť a umierať tak isto, ako aj ľúbený človek. Všetko treba ľúbiť cez 



Boha a väčšiu časť lásky odovzdávať Bohu. Vtedy láska, nech by bola akoukoľvek veľkou, bude dávať ničím 
neskalené ľudské šťastie. 

Ako sa staviate k astrológií a individuálnym, dobre zorientovaným horoskopom? 
Predstavte si: astrológ nám zostaví dobrý horoskop – v zmysle presný – Vychádzajúc z tohto horoskopu, za dva 
roky  musíte zomrieť. Čo budete robiť? Uverili ste, že tieto dva roky nebudete šliapať pocity lásky v svojej duši? 
Budúce sa nie náhodou zakrýva. Ďalej: podľa horoskopu u vás v blízkom čase môže dôjsť k strate veľkého 
množstva peňazí. Robíte všetko možné, aby ste odvrátili toto a peniaze nestratíte. Ale môže sa stať, stratíte 
peniaze, prejdúc cez podvod alebo zradu, by ste sa zmenili k lepšiemu a nedostali by ste ťažkú chorobu, ktorá sa 
ukázala vpredu. Peniaze by ste zachránili a chorobu dostanete tiež. Pomôže vám astrológia zbaviť sa chorôb?  
Jedna žena, ktorá sa zaoberala zostavovaním horoskopov sa priznala: Horoskop bol absolútne čistý, ale človek 
umrel. Skutočne nemôžem pochopiť, prečo. Astrológia predpovedá, čo sa stane s vašim telom, no nehovorí 
o tom, čo sa stane s vašou dušou a v tom sa skrýva nebezpečenstvo. Nepočul som ani o jednom astrológovi, 
u ktorého by bola vysoká presnosť predpovedí i keď prichádzali oddelené zásahy. Plusom astrológie vidím v tom, 
že dáva pocit predpovede a pomáha prekonať pocit osobnej významnosti. Inokedy poznanie budúceho pomáha 
ľahšie prijať zraňujúcu situáciu, chápajúc, že je neodvratná, zlepšiť pri tom nervy i zdravie. No je to pre ľudí 
s pevnými nervami a so správnym svetonázorom. 
Všetci chceme poznať našu budúcnosť, nádejame sa, že to bude dobré. Ale poznanie budúceho bez kladných 
následkov je dostatočne ďaleko nie každému. K serióznej astrológií, si myslím je nutné stavať sa seriózne. 
Reálne je takej astrológie, z mojej strany videnia – okolo dvoch percent. 

Po prečítaní troch vašich kníh som sa stal fatalistom t.j. žijem tak – čo bude, to i bude. Je to normálne? 
Nepretržite ma prenasleduje želanie žiť ďalej od spoločnosti. Čo robiť? 
U vás na jemnom poli vidno veľké nepríjemnosti s deťmi. Je to zviazané s tým, že pripútanosť za ideály je u vás 
veľmi vysoká. Povýšená závislosť do duchovných hodnôt nedovoľuje správne prijať ich stratu: a to sa ukazuje 
na dušiach detí súčasných i budúcich a súčasne, na ich zdraví. 
Keďže duchovné hodnoty prichádzajú k nám cez spoločenský styk, tak vypojenie sa zo spoločenského styku na 
istý čas pomáha znížiť túto závislosť a zachrániť duchovné hodnoty bez nebezpečenstiev pre zdravie. 
A fatalizmus na istý čas je vám užitočný. Pomôže nerozmýšľať  o budúcom a nestrácať sily na plány, strachy, 
prežívanie. Tak vo vašej duši prebehne normálny proces. Treba pokračovať ďalej pracovať nad sebou.  

U mojej mamy som bola neželaným dieťaťom. V nastávajúcom čase, ak vzniká konflikt, tak sa zrazu 
zjaví silné neželanie žiť. 
Neželaným dieťaťom zvyčajne býva dieťa s povýšenou vnútornou hrdosťou, pýchou. A neželanie žiť – vo 
výsledku sporov a konfliktov – to je tiež príznak povýšenej hrdosti, pýchy. Úroveň závislostí od schopností, 
intelektu, ale tiež od druhej, oveľa tenšej vrstvy – ideálov, duchovnosti, šľachetnosti – je u vás vysoká. Prišlo to 
od matky a od babky, ale tiež z dvoch vašich predchádzajúcich životov. No, ale ako pracovať nad sebou, vy viete. 

V minulý váš príchod (20.februára) muž, smerom za mnou, aby ma odviezol na lekciu, prevrátil sa na 
aute. Čo to znamená. 
Do lekcie bola u muža možná smrť v poli. Závislosť od schopností o 2 krát vyššia nebezpečnej úrovne, za ideály, 
duchovnosť – o 3 krát vyššia t.j. budúcnosť bola zakrytá na 300 jednotiek. U vás poistka za ideály bola o 2 krát 
vyššia než kritická úroveň. Podvedomá agresia k mužom kolísala od 200-300 jednotiek. Teraz je u muža poistka 
za schopnosti okolo 80, za budúce okolo 100 jednotiek. Nedobre, ale oveľa lepšie, než predtým. Smrti v poli niet. 
Súdiac podľa všetkého, namiesto ťažkého ochorenia alebo smrti dali nešťastnú udalosť. Vaša podvedomá agresia 
po vzťahoch k mužovi má okolo 100 jednotiek. Nevidím príčinu v tom, že čítať knihy a chodiť na moje lekcie je 
lepšie človeku i keď len minimálne pripravenému. Proces očistenia ide pomimo našej vôle. „Blato“ z duší 
vychádza a prijateľne, akoby pripravenosť človeka pracovať nad sebou v pláne sňatia krívd (urážok) 
a opovrhnutia bola väčšia, než vrstva „blata“ vychádzajúca z duše. 
Pamätám si, ako sa na lekcií prihodila podobná situácia. Niekde v strede vystúpenia ku mne na scénu 
prekvapivo vyšiel mladý človek. Zašepkal, že jeho žena je tehotná, a že jej je teraz zle. Pozrel som cez neho pole 
manželky. Bol tam podklad opovrhnutia k mužovi – bol veľmi veľkým. Som muž – začal som objasňovať, ak 
u ženy prenikla  do duše silná krivda na otca alebo na muža, tak táto krivda atakuje ľúbeného muža, s ktorým sa 
žena stýka. Podklad agresie, obrátený ku mne sa rozostupuje a vracia nazad, a dáva zníženie sebapociťovania. 
Snímte dodatočne krivdy na milých mužoch, hlavne u otca a muža. O 10 minút som pozrel pole tej ženy 
a uvidel, že je všetko normálne. Podvedomá agresia z 200 jednotiek spadla na 50, poistka za ideály, za 



budúcnosť sa zmenšila o niekoľko ráz. Všetko toto blahodarne vplývalo na dieťatko. Ženy v sále nebolo, odišla. 
Asi o 10 minút sa vrátila a zaujala svoje miesto, spokojne presedela do konca stretnutia. 

Keď pozerám videokazetu s vašim vystúpením zaspávam. Je to dobré alebo zlé? 
Platnosť informácií na videokazete je vyššia než v knihách. Akúkoľvek informáciu nemožno prijať rozumom, ak 
pri tom nepracujú pocity. Nová informácia privedie k zmenám informačnej štruktúry organizmu, čím je 
merateľnejšia, tým ťažšie podlieha zmenám. Keď pri odovzdaní alebo prijatí informácií sily sa končia, človek 
začína zívať, alebo zaspávať. Čím väčšia miera pýchy, hrdosti a vyššia úroveň agresie, tým rýchlejšie človek 
zaspáva, keď pozerá videokazetu 
Niekto z pacientov  mi rozprával, že jeho susedia, keď začínajú pozerať kazetu s mojím vystúpením, spolu celá 
rodina zaspáva. A ich pes tiež. 
K tomu, keď človek spí, informácia prichádza ľahšie t.j. vo vedomí bdenia my pracujeme nad taktickou 
informáciou tejto minúty a vo vedomí hlbokého sna my vzájomne pôsobíme s informáciou strategickou, 
nevýhnutnou pre normálne vyskytovanie v budúcom.  Preto mnohým rodičom radím v záhlaví detí  držať 
Bibliu alebo ju klásť pod madrac. 

Prečo rád pozerám na oheň? 
Oheň a voda sa nekontrolujú vedomím, preto, keď človek pozerá na oheň alebo tečúcu vodu alebo počúva 
rytmickú hudbu, jeho vedomie sa odstavuje a môže ľahšie prekonať stresujúcu situáciu, odpútať sa od rôznych 
problémov, rodených vedomím. 

Domáce zvieratá, podľa vašich kníh, berú karmu majiteľa na seba a môžu ochorieť alebo zomrieť. 
Súčasne sa hovorí, že mačka, napríklad, si ľahne na choré miesto a zostane ľahšie, pes ležiaci na boľavom mieste 
pomáha zaceleniu rán. Ako sa k tomu stavať? 
Nuž, predstavme si dvoch priateľov, jeden výnimočne žiarlivý, druhý skutočne. A styk s druhým bude 
blahodarne vplývať na prvého. Ak druhý bude v mnohom závisieť od prvého, a bude jemu otvorený, tak sa začne 
stávať oveľa viac žiarlivým a od jeho žiarlivého priateľ a môžu k nemu pritekať i choroby. Stýkajúc sa my všetci 
prijímame priateľ od priateľa informáciu na jemnom poli  alebo preberáme „blato“ očisťujúc tých, ku komu sme 
pripútaní alebo začíname chorieť chorobami tých, koho ľúbime. Ak v prvom prípade prevzatý negatív pomáha 
zmeniť sa na lepšiu stranu blízkemu človeku, tak v druhom prípade „blato“ preteká na nás, človek sa nemení 
i keď sa cíti odľahčenie a zatiaľ nastupuje oveľa horšie obdobie. Preto ak my nezmenšujeme rozdiel medzi sebou 
a ľúbeným človekom, vnútorne púšťame jeho slobodu, vôľu t.j. odstránenie od nás, to blahodarne pôsobí na 
oboch. To isté je so zvieratami. Ak ľúbime domáce zviera, ale dovoľujeme mu v akomsi stupni vnútorne 
nezávisieť od nás, tak ono dostáva od nás „blatovú„ energiu a vracia nám čistú. Zviera ľahšie prekonáva 
závislosť od ľudských hodnôt. Jeho energetická konštrukcia sa odlišuje od ľudskej, i keď na oveľa hlbších  
úrovniach takého rozdielu niet. Podobne, to isté sa deje i s rastlinami. Ak sadíme rastliny, pestujeme, polievame, 
vzniká intenzívna energovýmena. Keďže povýšená agresia a choroby vznikajú ako hypertrofovaná závislosť od 
rôznych vrstiev vedomia (to čo nazývame intelektom – to je jedna z vrstiev vedomia) tak rastlín, u ktorých sú 
vyššie  vrstvy vedomia nerozvinuté, oveľa ľahšie prekonávajú negatívnu informáciu. Preto, sadiac na záhrade 
rozličné rastliny, my si v akomsi stupni pestujeme domácu apatieku (lekáreň). Pobyt v prírode vplýva na nás 
liečivým pôsobením, pretože energetika priestoru je tým lepšie zharmonizovaná, než v meste. Vo veľkých 
mestách je priestor zakódovaný povýšenou orientáciou na schopnosti, intelekt, ľudské  hodnoty. Ak sa človek 
zaoberá duševnou prácou a periodicky sa neodpútava od mestskej atmosféry, to môže časom dať negatívne 
dôsledky.  
Informačnú štruktúru priestoru som ostro pocítil pred jeden a pol rokom, keď som bol v Izraeli. Necítil som sa 
dobre. Prišla aktivácia veľmi vysokej karmickej úrovne, závislosť od ktorej som žiadno nemohol sňať. Sláva 
Bohu, v momente príjmu pacientov vchádzam v stav vnútornej odpútanosti, dostatočný preto, aby sa moje 
problémy nepredávali pacientom. No môj východ na každú novú úroveň je sprevádzaný stratami, 
nepríjemnosťami, chorobami. 
Mal som nepretržitý šum v ušiach, žiadne modlitby nepomáhali. Neďaleko od mesta Ejlata, kde som žil je 
rezervácia, predstavujúca sa ako pustatina, no nie je piesočinou, ale s bizarnými horským reliéfom. Môj známy 
mi odporučil pocestovať sem, ja som s radosťou súhlasil. 
Takže, my ideme po trase, zvedavo ležiacej niekoľko kilometrov do trasy Jordániou, veľkolepými horami 
s bizarnými tvarmi. Okolo obšírneho teritória s riedkymi stromami a zvädnutým krovím. Takže, zišli sme 
z trasy, prejdúc niekoľko kilometrov, začali púť po teritóriu rezervácie. Vôbec som netušil, že pusté miesto môže 
byť tak nádherné. 



Nádherná krajinka vyvoláva v duši určité pocity. Ak krajinné plány sa nepretržite menia, značiteľne sa 
odlišujúc jeden  od druhého, tak v duši vzniká ohňostroj pociťovaných obrazov, dávajúci ohromný pôžitok. 
Dobrý dizajnér a architekt, upraviac dve alebo tri izby príbytku, odovzdá v každej svoj štýl, svoj charakter, 
svoju energetiku. Prechádzajúc z jednej izby do druhej, sa nachádzaš v rôznych priestoroch. Keď priestor mení 
svoje charakteristiky, to rozkmitá energoinformačnú štruktúru človeka a rozširuje jeho poznávacie možnosti. 
Ja veľmi jednoducho rozoznávam dobré predstavenie od zlého, dobrý obraz alebo nie. Nakoľko sa priestor a čas 
na scéne odlišujú od priestoru a času sály, natoľko zaujímavejšie je pozerané predstavenie. Nakoľko priestor 
obrazu pruží, odoláva (kladie odpor) a oddeľuje seba od okolitého prostredia, natoľko vyššia je  hodnota obrazu. 
Mnohí ľudia robia chyby, zariaďujú chatu príslušenstvom svojho bytu, a jeho energetikou. Konštrukcia chaty, 
jej priestor musia sa v koreňoch odlišovať od bytu, kde človek žije sústavne. Vtedy sa on ľahšie môže oslobodiť 
od svojich problémov a priviesť seba do poriadku. 
Zabočil som. Vráťme sa do pustatiny. Okolo štyroch hodín sme sa pohybovali po rezervácií. Potom sme cestovali 
domov. Vyšli sme na trasu, a vtedy ma rýchlo zasvrbili uši. Konečne mi došlo, že celý ten čas, keď sme sa 
nachádzali v pustatine, šumu nebolo, on jednoducho zmizol. Vtedy som pochopil, prečo je modlitba mnohých 
ľudí neefektívna. K Bohu treba ísť čistí, stratiť sa pre všetkých a všetko zatlačiť. K Nemu sa treba obracať, cítiac 
seba drobunkým dieťaťom, ktoré ničoho nemá, okrem želania ľúbiť. Mnohí sa modlia, vnútorne pevne  sa držiac 
svojich starostí, plánov na zajtrajší deň, opovrhnutia, žiaľov a krívd. A ešte sa aj modlia nie podľa toho, aby sa 
zdvihli nad všetko a odriekli sa od všetkého a pritom sa zmenili vnútorne, ale preto aby vyprosili zdravia, 
blahoprajnosti a iných ľudských hodnôt. Ak v osnove modlitby ležia čisto koristnícke dôvody, ona, v lepšom 
prípade, bude neefektívna.  
Vráťme sa k zvieratám, s ktorými sme začali. Ako by nám nechceli pomôcť tí, čo sa nachádzajú vedľa. A tí, ktorí 
nás ľúbia, to je iba podklad. Ak zachraňujeme zlobu a obhajujeme svoju nenávisť, ak sa nechceme odpútať od 
svojho ľudského „ja“ tak žiaden, ani najlepší podklad nám nepomôže. A my len uškodíme tým, ktorí chcú 
pomôcť nám zvonku i zvnútra.  

Vážený S.N. blahorečíme vám za vnuka, od rodovej traumy nezostalo nič. Ak môžete, pomôžte nášmu 
synovi (17r.) zviazal sa so zlou kompániou, obávame sa jeho osudu. Ako mu možno pomôcť? 
Podobná trauma u vnuka bola zviazaná s rodinnou karmou. Rodičia začínali pracovať, pomáhajú im dedko 
a babka, a fyzický stav sa môže meniť veľmi rýchlo. Syn nemá len rodičovskú karmu, ale i karmu 
predchádzajúcich životov. Závislosť od princípov, ideálov, t.j. duchovných hodnôt druhej úrovne je veľmi 
vysoká. Preto sa môže pociťovať neželanie učiť sa, čítať  knihy, príťažlivosť k bezduchovnému správaniu, 
tendencia rozrušenia svojho osudu t.j. postupné, merateľné odrieknutie sa od duchovných hodnôt. Tu rodičom je 
treba pracovať dlhšie. Najskôr sa upraví do poriadku prvá, oveľa ľahšia vrstva rodinnej karmy. A ak je úsilie 
sústavné, po prejdení istého času začínajú sa meniť oveľa hlbšie vrstvy. U dieťaťa môžu zlepšenia nastúpiť nie 
naraz. A tiež, istý čas budú pády, nebojte sa toho. Ak ste sa začali modliť, zabudnite na akékoľvek strachy. 
Strach skrátka prečiarkne všetko vaše úsilie. A potom, nehľadiac na nevážne parametre, spoločné pole syna bude 
oveľa lepšie. Takže pokračujte pracovať ďalej. 

Čo robiť, ak sa dieťa nechce učiť? 
Neželanie učiť sa – to je to isté, ako vysoká teplota u dieťaťa. A svedčí o veľkom vnútornom nešťastí 
(nešťastnom živote). Preto liečiť treba v prvom rade nešťastie premenami v sebe. Neodhadujte, že za týždeň sa 
vysporiadate s takým problémom. Treba počítať so serióznou prácou nad sebou. 
Spomínam si, na jedno z prvých stretnutí v New Yorku ku mne prišla žena, ktorá mala problém s dcérou. 
Povedal som, že situácia je zlá. Povýšená orientácia na intelekt, schopnosti a kariéru začali rozrušovať osud. Pre 
takú orientáciu na kariéru a schopnosti treba 5krát väčšie zápasy lásky a orientáciu na nakopenie lásky. Žena 
začala nad sebou pracovať, ale o mesiac jej dcéra opustila učenie „Nechcem sa učiť – povedala matke – 
a nebudem!“ Modliť sa súhlasila, ale učiť sa – nie. Celý rok nechodila do školy. Potom opäť nastúpila do školy 
a pokračovala v učení. Prednedávnom som sa s nimi opäť stretol. Teraz vznikol iný problém. Viete – hovorila 
dcéra – robila som o tom istom čase skúšky na Kolumbijský inštitút, jeden z najprestížnejších v Amerike, a aj na 
vyššiu školu. Zistilo sa, že úspešne prešla skúškami v oboch miestach. Chcela by som vedieť, či môžem bez 
uškodenia sebe sa učiť na Kolumbijskom inštitúte alebo mám ísť radšej na vyššiu školu? Skúškami ste prešli. 
Stav je harmonický. Nároky u mňa nie sú. Teraz sa môžete spokojne učiť v Kolumbijskom inštitúte – odpovedal 
som jej. 

Syn 12 rokov, štvrtý rok – konkrétnej diagnózy niet – silne znížená imunita, 4-tý rok subfibrilárna 
teplota. Celý ten čas, prinútený nenavštevovať školu. Označte prosím, autora. 



Ak sa teplota drží dlho, značí to nešťastie s budúcimi deťmi. A v poli vášho dieťaťa je možná smrť dvoch detí 
a nenarodený tretí. Poistka za schopnosti 250 -300 %. Za budúcnosť, za ideály – okolo 700. Povediac 
jednoduchým jazykom, vnútorná úroveň hrdosti, pýchy je obrovská. Od ťažkej choroby a smrti dieťaťa 
zachraňuje dobrodušnosť, ktorá je v jeho charaktere. Prišlo to od vás, ale i podklad hrdosti, pýchy prišiel od vás. 
So svetonázorom, hlavne počas počatia dieťaťa aj Vás bolo všetko dosť nedobre. Chronicky ste neprechádzali 
skúškami na poníženie schopností, intelektu, vedomia svojho ľudského ja. Podklad vzťahov k mužovi bol veľmi 
vysoký . A odsudzovať ľudí ste mali radi. Preto, aby u vášho syna boli deti, treba, aby bola ponížená jeho hrdosť, 
pýcha, a to sa dosahuje cez zníženie imunity, vysokú teplotu, slabosť. Treba na istý čas odstaviť pripútanosť na 
schopnosti, intelekt, kariéru. Iba, ak sa táto závislosť posilní, chlapec môže zahynúť. Zhoršenie stavu prerušuje 
návštevu školy a zachraňuje chlapca. Akákoľvek žena musí začať odtiaľ, že odpúšťa a sníma opovrhnutie 
mužmi, začínajúc skoršími udalosťami, modliac sa nielen za seba ale i za potomkov. Spomeňte si na všetky 
chvíle, kedy ste v sebe potláčali pocit lásky, prežívajte všetko nanovo s chránením tohto pocitu. 
Prechodiac životom, prijímajte akékoľvek poníženie ako drahocenný liek pre seba i syna. Učte sa odstaviť 
vedomie, odstráňte žiale, strachy, kritiku, analýzu situácie. Počas práce nad sebou vedomie sa do vás nemá 
miešať. Pokiaľ možno, menej rozmýšľajte. Utiahnutosť, hladovanie, dýchacie a iné techniky odstavenia môžu 
pomôcť v tejto práci. 
O mesiac, poldruha potom, ako začnete pracovať nad sebou, možno potichúčky pripravovať syna k novej 
informácií a dávať ju postupne, nevnucujúc, ale pokračujúc. V období od 10 do 14 rokov sa aktívne formuje 
osud dieťaťa, ale tiež charakter, zdravie a osud jeho budúcich detí. V tomto čase, keď u budúceho rodiča prebieha 
formovanie, dedko a babka budúcich vnukov majú na nich veľký vplyv než ich dieťa, t.j. budúci rodič. Podľa 
toho za zdravie vnukov dedko a babka často zodpovedajú vo väčšom meradle, než rodičia. 
Správne vychovávaný svetonázor a charakter zachraňujú nielen naše deti, ale i vnukov. Agresívne emócie 
rodičov počas pohlavného dospievania dieťaťa, odzrkadľujú zápas tých síl, ktoré sú rozhodujúce u dieťaťa na 
sformovanie šťastného osudu, odkrytie jeho možností. 
Miera možností človeka, dobroprajnosť jeho osudu v značnom stupni vyjasňujú sa vnútorným stavom jeho 
rodičov do počatia – v čase tehotenstva, ale tiež v období pohlavného zrenia.  
Tiež skorý pohlavný život výrazne odpojuje duchovný potenciál dieťaťa, seriózne zužuje realizáciu jeho 
životných možností v budúcnosti. Zvyčajne snaha k skorému pohlavnému životu sa prejavuje u tých detí, 
ktorým  pre prežitie nie je vhodné rýchle obmedzenie duševného potenciálu t.j. rodičia ktorí ich pošpinili za 
duchovné hodnoty cez sústavné žiale, strachy, odsúdenia a krivdy. 
V SŠA je u detí tendencia k skorému sexuálnemu životu veľmi vysoká, je to zahrnuté v poli. Tu prichádzajú 
ľudia s veľmi vysokým duchovným potenciálom, a americký pragmatizmus, povýšená orientácia na materiálne 
šťastie na istý čas zachraňujú ich stav. No tento povýšený pragmatizmus postupne odoberá deťom tie jemné 
duchovné štruktúry, z ktorých sa formujú ich budúce možnosti. Ak deti od narodenia nemajú mocného 
DUCHOVNÉHO potenciálu, tak taká tendencia im odoberá ich mnohé možnosti. V prvom rade by mali rodičia 
pochopiť prostú pravdu. Od detstva máme snahu zbaviť dieťa všetkých chorôb a pri tom neobraciame pozornosť 
na jeho charakter, jeho vzťah k ľuďom a k okolitému svetu, zabúdajúc, že sa tu rovnako tvoria korene budúcich 
ochorení a budúceho životného nešťastia. Čím skôr privedieme k poriadku dušu dieťaťa, tým šťastnejším 
a zdravším robíme nielen dieťa, ale i samých seba. 

Sergej Nikolajevič, vydám sa? Mám šancu? 
K dnešnému ránu šancí u vás nebolo. Teraz je, ale neveľká. Naplánujte si, v priemere 2 roky serióznej práce nad 
sebou. Nešťastie ide aj po otcovej, aj po matkinej línií. Je tu i žiarlivosť, i pýcha, hrdosť, aj ohromný podklad 
nárokov k ľuďom. Myslím, istý čas bude lepšie vôbec nerozmýšľať o manželstve. Je to dosť silná dávka. Najskôr, 
skutočne všetky sily napriamte na vnútorné zmeny, tiež ak vzťahy s mužom sú v nedohľadne, a on pretŕha 
zväzok prvý. Hlavné – učte sa myslieť láskou a pociťovať lásku. Učte sa byť dobrodušnou vo vzťahu k mužovi, 
nachádzajúcemu sa pri vás, neodovzdávajte mu nároky, ale aj súčasne buďte vnútorne odstránenou od neho. Ak 
toto môžete urobiť – tak otázka manželstvo – to je otázka času. 

Existuje mnoho príbehov, kedy po prečítaní vašich kníh sa u ľudí zlepšuje charakter, odchádzajú 
choroby, zrovnáva sa osud. Ak  je predsa ešte dosť podobnej literatúry, ale tam sú výsledky nulové. Nemohli by 
ste objasniť príčinu? 
Čestne poviem, takého silného pôsobenia som ani sám neočakával. Prvú knihu som písal preto, aby sa mi ľahšie 
pracovalo s pacientmi, tiež ako profilaktický stred od ochorení a nešťastí. Najskôr som obyčajne pracoval. 
Pacient nič nerobil, ale ja som na neho pôsobil, sústavne hľadajúc nové a nové ciele korekcie jeho stavu. Potom 



som si stanovil: ak mi pacient nechce pomáhať pracovať nad sebou, efekt je oveľa horší. Boli nutné roky 
trýznivej cesty na oveľa vyššie úrovne. Keď som uvidel karmické štruktúry a začal s nimi pracovať, uvidel som 
to, čo bolo pre mňa odhalením. Znetvorené línie osudu a zdravia sa ukazovali byť zviazané s agresívnymi 
emóciami človeka. Ale emócie v svojom prípade s charakterom a svetonázorom. Po prvé – pochopil som, že 
pacient nielenže mi musí pomáhať, on musí byť lídrom (vodcom) v práci nad zmenami charakteru, ale ja môžem 
iba mu pomáhať energeticky. No bola to ešte taká chirurgia na úrovni poľa. 
Popísal som človeku čas (dátum), situáciu, kedy sa urážal, nenávidel alebo žiarlil, on sa modlil a ja som sedel 
oproti, položil si ruky na kolená a zatvoril oči, vnútorným zrakom hľadiac, ako sa mení jeho pole a farba jeho 
aury. Ak pole začínalo žiariť, znamená – modlil sa správne a blahodárne zmeny v jeho duši prebehli. Keď som 
videl, že sa situácia zhoršuje, zastavil som pacienta a spolu s ním sme rozobrali, v čom jeho cesta nebola 
správna. To, že karmické štruktúry sú podriadené zmenám ma priviedlo ešte k druhému odhaleniu. Zdá sa že 
to, čo nazývame biopoľom a dušou človeka, jeho podvedomím – je to jedno a to isté t.j. energetické pôsobenie na 
telo človeka, my vplývame i na jeho dušu. Ale keďže na energetickej úrovni sme zviazaní priateľ s priateľom, 
stáva sa veľmi dôležitým, kto vplýva t.j. žiadosti predkladané tomu, kto lieči, sa stávajú omnoho vyššími. Čím 
hlbšie a jemnejšie preniknutie k duši druhého človeka, tým väčšiu zodpovednosť nesie liečiteľ a tým čistejšia 
musí byť jeho duša. 
A tretie, veľmi dôležité odhalenie. Videl som, že všetky metódy vplývania na dušu človeka, logické, 
psychotronické, exorcistické, čarodejnícke, psychické (hypnóza, sugescia) dajú dočasné zlepšenie situácie. Pri 
veľmi mocnom vplývaní, čím lepší fyzický stav tela, tým horší stav poľa. 
Zhod „blata“ prechádza na potomkov, čo nedávalo záporných následkov pri neraz akomsi hlbokom preniknutí do 
duše, je to kajanie sa a modlitba t.j. ako vedec som prišiel k záveru, že plné ozdravenie tela a duše nie je možné 
bez religiózneho vedomia, bez pochopenia “lásky k Bohu“ 
Keď sa práca týka fyzického a duchovného zdravia človeka, vedecký svetonázor, akým by len bol 
vysokorozvinutým, je nutné spojiť s religióznym svetonázorom. V hlavnom získava palmu víťazstva práve ono 
Štvrté odhalenie, ktoré som urobil 
Matka zmeniaca svoj hlbinný stav, môže ubrániť svoje dieťa od nastávajúcich a budúcich ochorení, zlepšiť jeho 
charakter a osud. Za týmto záverom sa skrýva oveľa viac 
Piate. Mnohé nevyliečiteľné ochorenia sú neprístupné lekárom, preto, že príčina sa tvorí nie v chorom človeku 
ale v jeho deťoch a vnukoch. On trpí za tie nešťastia, ktoré odovzdal svojím potomkom. 
K šiestemu odhaleniu som prišiel náhodne. Zavolala mi známa, ktorá bola vo veľmi zlom stave. Pole bolo celé 
nedobré. Skôr by som jej povedal – Pomodli sa za tú situáciu, kde si urážala, tiež tú situáciu, kde si nenávidela 
atď. Najskôr som ju chcel vyburcovať, prečo sa urážala a nenávidela. Objasnil som jej, že jej urážky a nároky – 
to je výsledok toho, že sa nesprávne stavala k svetu. Všetko som hovoril podľa toho, aby sa jej vedomie 
nevzpieralo, keď sa začne modliť. A tak som veľmi chcel prejsť ku konkrétnej práci, ale zrazu som uvidel, že pole 
mojej známej sa už stalo čistým. Zdá sa, nemal som vplývať na ženu energeticky, ona si nemala spomínať na 
svoje mnohopočetné urážky. Ukazuje sa, že správny svetonázor môže liečiť nielen akési energetické  pôsobenie. 
Znamená, že v knihách popísané správne vnímanie sveta môže pomáhať človeku na vyzdravení bez mojej 
prítomnosti. 
Siedme. Zistil som, že ovládanie duchovnými hodnotami, hlavne vyššími, takými, ako morálka, mravnosť, 
ideály, princípy nesie v sebe kladný zmysel a nemôže mať záporných výsledkov. Ukázalo sa- môže mať. Všetko, 
čo staviame vyššie lásky k Bohu, postupne dáva záporné výsledky. Pochopil som, podľa čoho prichádzame na 
tento svet, podľa čoho žijeme a prečo. Preto, aby sme nakopili lásku k Bohu, zväčšili Božské v svojej duši 
naplňujúc podľa toho celú nádobu ľudského šťastia. 
Mnohé knihy, ktoré som čítal, boli zostavené ľuďmi, opisujúcimi cestu poznania, cestičku idúcu hore. No tam 
nebola ich skúsenosť. Preto mnohé stupienky chýbali. Môžme sa vyzdvihnúť na päť stupňov, ale ak 
nasledujúcich päť nie je, pokiaľ neochoriem a neodstránim sa od tej informácie, ktorú som dostal. Ešte z detstva 
som pociťoval v sebe veľké schopnosti. Ak nemôžem naučiť ľudí tomu, čo nosím v sebe, tak nemôžem rozvinúť 
osobné vnútorné možnosti. Podľa mňa hlavným vždy bola nevyhnutnosť odovzdať to, čo som pochopil 
a precítil, druhým. 
Ale koľkokrát preto, aby som odovzdal informáciu, ich bolo treba nakopiť v systéme a toto bolo ťažké, začal som 
znateľne brzdiť realizáciu svojich schopností. Myslel som, že nič nemôžem získať, ale prišiel opak. Pre to, aby sa 
niečo dostalo, najskôr, zdá sa, treba sa učiť niečo odovzdávať. 

Mám rád svojich rodičov, no od 11. rokov sa mi začalo zhoršovať videnie. Ako si myslíte, prečo? 



Vonkajšie parametre a kresba poľa nie je zlá. No vnútorná, hlbinná – nedobrá, povýšená závislosť od vzťahov, 
ideálov, ľúbeného človeka. V predchádzajúcich životoch bolo veľa odsúdenia a nárokov k tým, cez koho ste 
dostávali poníženie vzťahov, ideálov, vyšších hladín vedomia. V tomto živote ďalej nesilnejúca žiarlivosť 
a nároky môžu dať seriózne výsledky. Počas pohlavného dospievania prebieha zvýšený kontakt nielen 
s potomkami t.j. s budúcnosťou, ale i s predchádzajúcimi životmi. V tejto chvíli môže dôjsť k vyostreniu 
akýchkoľvek ochorení. V prvom rade sa treba naučiť ľúbiť, nepripútavať sa  a neviazať na ľúbeného človeka. 
Ľúbiť a každú sekundu byť pripravený stratiť toho, koho ľúbite. 

Zmenila som meno, i rodinu, pracujem podľa vašich kníh, no dochádza k plnému rozrušeniu osudu, niet 
práce, muža, bytu, sme chorí s dieťaťom dosť nepretržite. Čo robiť? 
Šancí byť zdravým a vyžiť u dieťaťa bolo okolo 2%. Poistka za schopnosti o 8 krát vyššia než smrteľná úroveň. 
Poistka za ideály – o 7 krát t.j. budúcnosť bola mnohonásobne zatvorená. Úroveň pýchy, hrdosti o 20 krát 
vyššia než norma. Príčina: charakter a svetonázor matky. Teraz je možnosť prežiť a byť zdravým u dieťaťa – 
okolo 60 %. Pýcha, hrdosť je 2 krát vyššia než norma. Osobné pole nie je zlé. Svetonázor u vás sa oveľa zlepšil, 
charakter po predošlom – ťažký. Je tu povýšenie – doteraz stredné. Ešte pol rok bude nedobre. Ak dokážete 
zachrániť lásku a ísť ďalej – všetko prekonáte. 

Môj syn (21 rokov, invalid) sa často pýta „Ľúbiš ma?“ Pri modlitbách plače. 
V predchádzajúcich životoch (v druhom, treťom, štvrtom) príčinou choroby a smrti vášho syna bola žiarlivosť. 
Závislosť od ľúbeného človeka je obrovská. Strach stratiť ľúbeného človeka – podobná. Jeho  potomkovia do 
štvrtého kolena sú napustení ohromnou závislosťou od vzťahov s ľúbeným človekom. U neho je poistka za 
vzťahy o 9 krát vyššia než smrteľná norma t.j. takú skúšku v živote by nevydržal, cez ľudí by sa neočistil. Preto 
bola zrazu daná choroba. Keď sa človek modlí, on sa upína k Bohu a v ten moment choré i nechoré sa odstraňuje 
od ľudského šťastia, od všetkého toho, čo je mu drahé. Ale keďže závislosť od ľudského šťastia je u neho veľmi 
silná, tak slzy -  to je výsledok duševnej muky pri takej rozlúčke. Nech sa častejšie modlí, duša postupne 
privykne. No, a Vám sa treba modliť, spomínajúc svoje tehotenstvo. Vaše hlbinné zmeny a vnútorné 
odrieknutie od toho, čo je drahé, môže veľmi pomôcť Vášmu synovi. 

Mohol by som sa zbaviť kožných ochorení? Ako sa staviate k Pravoslávnej cirkvi? 
U vás je veľké nešťastie s budúcimi deťmi. So vzťahmi, schopnosťami – je to viac menej normálne. Ale s tým, čo 
leží v ich kostre – duchovnosť, šťastný osud, ideály – dosť nedobré. Prijať očistenie cez zradu, nespravodlivosť, 
krach ideálov, v momente napísania otázky môžete na 10 % - ale treba – minimum na 50 %. Silná podvedomá 
agresia po vzťahoch k mužom otvára program sebazničenia. Podvedomá agresia ku vzťahom k sebe je okolo 300 
jednotiek. Kožné problémy zväzujú, odstavujú okolo 200 jednotiek. Ostatné prechádza na močovopohlavný 
systém a na deti. Je treba seriózne popracovať nad sebou, inak sa problém s deťmi a so svojím  zdravím 
nevyrieši. K Pravoslávnej cirkvi mám dobrý vzťah. 

Je možno jednoznačne určiť príčinu psoriázy? Alebo je to pre každého konkrétne? 
Jednoznačne stanoviť nemožno. Koža blokuje program sebazničenia. U niektorých také blokovanie sa realizuje 
cez onkológiu alebo ťažšie problémy s črevným traktom alebo močovopohlavnou sústavou. Zovšeobecniť to, čo 
som videl – tak môžem povedať: psoriáza – to nie je téma žiarlivosti ale povýšenej hrdosti, pýchy a podľa 
pravidla, vtedy, keď tá pýcha, hrdosť poškodila deťom, nastávajúcim i budúcim. Toto vnútorné odrieknutie sa 
od lásky k ľuďom, keď sú osobné princípy a ciele, osobný šťastný osud a schopnosti sa javia dosť značnými. 

Naša dcéra chcela ísť do kláštora. Dievča – múdra, vzorná. My to prijímame tragicky. Odkiaľ je taký 
program? Ako k tomu došlo? Zdá sa nám, že je to rodové seba zničenie. Je to tak? 
Samozničenie zaťažuje dušu, ale v kláštore sa duša očisťuje. Sú to rôzne veci. U vašej dcéry sa zatvorila 
možnosť mať deti a ona to pociťuje. Závislosť od schopností je u nej okolo 200 jednotiek, a od duchovnosti 
a ideálov – okolo 700. S takými parametrami je normálny život nemožný, a ona to tiež pociťuje. Tu veľmi veľa 
prišlo od oboch rodičov t.j. od vás. V prvom rade treba odpustiť priateľ priateľovi vzájomné krivdy do počatia 
a v čase tehotenstva. U vás je dosť silný vzťah k svetu a orientácia na vedomie. Vám obom treba robiť to, čo 
robia mnísi v kláštore: odriekať sa od problémov svojho tela a svojho poznania, zaoberať sa blahotvornými 
zmenami v svojej duši. Nakoľko privediete do poriadku seba, natoľko smiete pomôcť svojej dcére a oživiť duše 
vnukov, vtedy,  môže byť, dievčati v menšom stupni bude nutné odstraňovať sa od všetkého ľudského šťastia pre 
to, aby sa normálne rozvíjalo ďalej. 

Majú vzťahy ku karme klasické a zázračné meridiány? Ak majú, tak aké? 
Pre to, aby sme sa normálne rozvíjali, musíme spolupôsobiť s okolitým svetom. Všetkých našich šesť zmyslov je 
na to prispôsobených. No je to len vonkajšia, krajne povrchová vrstva výmeny. Bez energetickej výmeny, bez 



jemného energetického kontaktu s celým Vesmírom my existovať nemôžeme. Keďže ochorenie sa začína na 
jemnom poli, práca energetických kanálov sa narušuje prvá, ale potom sa už prejavujú narušenia funkcií 
orgánov, žliaz atď. Pôsobením na energetické kanály môžeme liečiť človeka od akéhosi ochorenia dosť efektívne. 
No ak pri tom u pacienta tiež nedochádza ku blahotvorným zmenám v duši, záporné výsledky, poviem, už 
nebudú v podobe choroby ale vo forme nepríjemností v osude, probléme s potomkami, môžu spolupôsobiť. Čím 
harmonickejšia je vo vnútri duša liečiteľa, pôsobiaceho na kanály, a čím väčšia je pripravenosť pacienta zmeniť 
sa na stranu dobrodušnosti, tým menšie záporné výsledky bude mať také pôsobenie.  

Sergej Nikolajevič, pomôžte, prosím, zbaviť sa dotieravých myšlienok, že v smrti svojej babky 
a nasledujúcich smrtí príbuzných a mne blízkych ľudí je moja vina. Teraz mám dosť zložité vzťahy s mamou, je 
ťažko chorá. 
Jedna žena mi povedala – Teraz chápem, že za choroby svojej dcéry som vinná ja a celá zodpovednosť leží na 
mne. Taký postoj k situácií sa javí ako pomalé sebazničenie – vysvetlil som jej. 
Keď hovoríme „ja“, tým rozumieme naše telo a naše vedomie, ale keďže my všetci nosíme Boha v duši, tak naše 
vyššie „ja“ je otvorené v Bohu a v láske. Ale druhotné ľudské „ja“ – je z vedomia t.j. času, priestoru a hmoty. 
A ak večné „ja“ pozostáva z lásky, tak ľudské „ja“ pozostáva zo súhrnu situácií, v ktorých prebýval fyzický obal 
t.j. naše ľudské „ja“ – to je súhrn skutkov, pocitov, a myšlienok, z ktorých sa formuje charakter a svetonázor 
človeka.  
Preto hovoriť „som vinný“ človek nemá právo. Vinnými sú moje nesprávne svetopohľady, charakter, zlá 
výchova, nesprávny vzťah k prečítaným knihám a získanej informácií. Je ich treba zmeniť, a stále sa tým 
zaoberať. Pri správnej práci nad sebou dochádza k zväčšeniu Božského v duši. To sa pociťuje ako sústavné 
šťastie a radosť, ktoré nezávisia od ničoho, akoby sa nemenila amplitúda ľudských vzletov a pádov. Človek, ktorý 
začal žiť pre zväčšenie Božského, pomáha nielen sebe ale dokonca na fyzickej úrovni svojim príbuzným. Pacienti 
mi často hovoria, že po stretnutí so mnou sa mení fyzický  stav a osud nielen u nich, ale i u všetkých 
príbuzných. Často už na nasledujúci deň. Spočiatku mi bolo  ťažko uveriť v takúto silnú energetickú 
zviazanosť, ale potom som pozoroval desiatky a desiatky podobných príhod, tak som to prijal ako fakt. 
Všetci príbuzní, ako je pravdou, sú spojení akousi spoločnou tendenciou, hlbinným charakterom 
a svetonázorom. To dáva záštitu každému, na istý čas ho poisťuje. Toto kladie na človeka aj veľkú zodpovednosť 
za svoje skutky t.j. my môžeme odpovedať za špinu, nanesenú nielen našim deťom, ale i celej rodine. Ideme ako 
alpinisti v skupine, je tu nezmyselné tešiť sa alebo protestovať. V živote každého národa, celého ľudstva, v živote 
Zeme a Slnka dochádza k periodickým žblnknutiam koncentrácií na tých alebo iných cennostiach. A, ak 
negatívna tendencia rodiny vchádza  do rezonancie s tým žblnknutím, táto rodina vymiera. Takže to, že zrazu 
začali umierať príbuzní, to značí, že je načase obracať sa k Bohu a pracovať nad sebou. 

Vážený Sergej Nikolajevič, ak si akési liečenie samo „pľuje do rúk“, mám sa k tomu stavať ako ku 
skúsenosti, alebo Boh dáva možnosť akosi odľahčiť naše jestvovanie? 
Nedávno sa mi jedna žena zdôverila – Viete, bola som u vás na seminári. Po seminári sa u mňa začalo rýchle 
zhoršenie zdravia : silnejšie bolesti v črevách , podobné bolesti som mala pred štyrmi rok mi, ale vtedy som ich 
vyliečila. Teraz lieky prestali pomáhať. Lekári mi hovorili, že je to akási infekcia, ktorá sa nachádza v črevách 
a periodicky sa vyostruje. No tento krát bolesti neodišli, na dôvažok sa začalo zhoršovať zdravie synovi. Zašla 
som za ženou, ktorá sa zaoberá mágiou a liečením, tá mi pomohla, môj stav sa zlepšil. Povedzte prosím,  
nenarušila som niečoho? 
Nie, žiadnych narušení nevidím – odpovedal som – Viete, v takej situácií by som tiež, ako vy, bežal 
k energetičke. Ale predovšetkým – je to odročenie, nie liečenie. Ale nie vždy liečiteľ jednoducho zhadzuje 
chorobu z jedného miesta na druhé. Teraz si predstavte: liečiteľka v predchádzajúcom živote bola neuveriteľne 
žiarlivá, ale ona začala odpúšťať, naučila sa zachraňovať lásku a prekonala svoju žiarlivosť. A svoju skúsenosť 
v prekonaní žiarlivosti vám podvedome odovzdala. Ak príčina vášho problému bola zviazaná so žiarlivosťou, tak 
nastúpi zlepšenie bez akýchkoľvek negatívnych následkov. Ale ak sa Váš svetonázor pri tom nezmení a Vy 
začnete žiarliť s novou silou, tak môžete dostať oveľa ťažšie ochorenie, ktoré liečiteľka nevylieči. Preto správny 
svetonázor a konanie vážnej medicíny, to skôr alebo neskôr dáva zdravie. Ale inokedy sa človek začne dvíhať 
v pravdivom smere, ale jeho podvedomie je úplne inertné, v takom prípade doplniteľné liečenie pomáha skôr 
vysporiadať sa so situáciou. 
Stala sami nasledovná príhoda. Jedna pacientka rozprávala, že jej matka má rakovinu. Matka prečítala moje 
knihy, vzdala sa tabletiek a i akéhokoľvek iného liečenia. Pozrel som pole ženy a oznámil jej dcére, že treba 
obnoviť medikamentózne liečenie a pokračovať v ňom niekoľko mesiacov. Teraz nemôže napraviť inerciu 



(zotrvačnosť) svojho charakteru a hlbinného svetonázoru. Reálne zmeny v hlbinnej energetike sa začínajú 
o mesiac alebo až tri. Takže nech pokračuje v liečení, meniac seba tieto tri mesiace a potom organizmus sám 
ukáže, čo treba robiť, hoci niekedy hlbinné zmeny prebiehajú smrteľne. Nedávno mi pacientka rozprávala, že 
u jej matky, ktorej bolo 80 rokov, zistili rakovinovú opuchlinu. Nehľadiac na žiadne liečenie, opuchlina 
pokračovala rásť. Potom, ako starenka prečítala moje knihy a prezrela svoj život, opuchlina rásť prestala, ale 
nestratila sa. Žena sa pýtala, v čom to je? 
Naše vedomie je mnohovrstvové – vysvetlil som, keď sa mení náš charakter a svetonázor, začínajú sa zmeny 
prvej vrstvy podvedomia. Ak zmeny prebiehajú stabilne a človek sa zrieka všetkého, čo je mu drahé kvôli láske 
k Bohu, nastáva prežiarenie druhej vrstvy. 
Hovorím: prvé dve vrstvy – to sme my a naše deti, do štvrtej vrstvy – naši vnuci, do siedmej pravnuci. U každej 
vrstvy je svoja inercia (zotrvačnosť), preto treba čas na to, aby si hlbinne očistila svoju dušu. To čo pociťovali 
náš otec a matka, dedkovia a babky, prichádza ako časť našich pocitov teraz, v tejto sekunde t.j. meniac seba, 
meníme karmu predchádzajúceho života, predchádzajúcich životov a karmu rodičovskú. To ale nie je všetko. My 
tiež žijeme pocitmi našich detí a budúcich vnukov a pravnukov. Veľa ráz som vysvetľoval pacientom: Teraz sa 
vám nechce žiť, stratili ste chuť a zmysel života, no to nie sú vaše emócie, ale Vášho dieťaťa. Všetko toto teraz 
sedí v jeho podvedomí a môže ho priviesť k smrti. Preto veľká časť takých emócií sa vracia k vám. Vy ste ich 
v mladosti odovzdali svojmu dieťatku, v ňom sa zväčšili a teraz sa vracajú k Vám. Takže sa meníte nielen 
v nastávajúcom, ale i v minulom. 
Opuchlina sa nestratila – vysvetľujem žene – pretože u vašej matky je program agresie ku vzťahu k láske za 
nesprávneho vzťahu k svetu, prenikla do úrovne pravnukov. Ona jednoducho musí pokračovať ďalej pracovať 
nad sebou, aby zmeny boli viac kardinálnejšími – no – aj modliť sa za svojich vnukov. Vráťme sa k otázke, 
položenej písomne. Akékoľvek lieky, tabletky a energetické zásahy vplývajú na konkrétneho človeka, ktorý začal 
kurz liečenia, ale nie jeho detí a vnukov. Ak sa problém týka len mňa, osobne, ale nie mojich potomkov, liečenie 
môže byť efektívne. 
V poslednom čase sa náš zväzok  s potomkami posilnil. A takých prípadov sa stáva málo. Preto si myslím, 
začínať treba od práce nad sebou. Ak pociťujete, že vaše zmeny nie sú dostatočné, nehľadiac na posilnenú prácu, 
vtedy treba zapojiť lieky. Vráťme sa, jedna žena sa ma spýtala. Skôr som pila špeciálny čaj a odvary na očistu 
organizmu. Nedávno som začala čítať vaše knihy a u mňa sa začala taká očista. Má zmysel pokračovať v pití 
očisťujúcich odvarov? 
V princípe, organizmus sám sa musí očisťovať od škvary – povedal som – najlepšie lieky a odvary to sú akési 
barly. Predstavte si: človek sa naučil chodiť a pýta sa „mám sa liečiť barlami“  

Vy píšete, v svojich knihách, že vás akoby viedli, vám dovoľujú dostávať informáciu t.j. zdôrazňujete, že 
ste vykonávateľ a nie autor a spolu s tým sústavne hovoríte – ja som urobil, prišiel som k záveru. Nezdôrazňuje 
toto vašu osobnú dôležitosť? 
Áno, pociťujem, že som vo veľmi veľkom stupni viac vykonávateľ než autor. A bolo prianie povedať, že „ja“ tu 
naozaj toľko netreba, som iba prostredník medzi čitateľmi a niečím vyšším. No v nájdení systému tých poznaní, 
ktoré som spomínal, mne nikto priamo nepomáhal. Je to práca, ktorá som robil 30 rokov. V tých sledovaniach, 
o ktorých som napísal vo svojich knihách, boli prechmaty, chyby, nesprávne závery. Ak som len 
sprostredkovateľ, komu teda budem pripisovať chyby? Najskôr som chcel vydať svoje knihy pod pseudonymom, 
neskôr som premýšľal: tá informácia je veľmi dôležitá, a ako vykonávateľ som sa neobával chýb a zahmlení. 
Preto som sa rozhodol, že sa nebudem schovávať za pseudonym, a to my dovoľuje byť viac úprimným. 

Pomáha váš systém v biznise a prichádzajú k vám na príjem veľké biznismeni? 
Biznis – je to časť nášho života a nášho osudu. A práca nad sebou dáva zmeny vo všetkom, takže, i v biznise. 
Veľkí biznismeni ku mne na príjem neprichádzajú. Majú dosť pragmatický dôvod ku všetkému, ale ak môj 
systém považujú za ako rýľ na dobíjanie peňazí, to môže byť nebezpečným tak pre zdravie tak i pre peňaženku 
takého človeka. Aha, aká zvláštna príhoda sa stala. Spomínam si, ako ku mne na príjem prišiel človek. Počúvajte, 
som rozumný, energický – hovoril – mal som peniaze, a všetko väčšie, teraz už pol rok sedím v Moskve bez 
kopejky. Len vziať metlu a ulice zametať. Robil som stovky pokusov niečo zmeniť a pretrpel plný krach vo 
všetkom. Je to a visí to nado mnou ako akési prekliatie. 
Pozrite na seba – odvetil som – na svoj charakter, na svoj vzťah k ľuďom, svoj vzťah k sebe. Tak toto aj je vaším 
prekliatím. Zmeňte sa, zmení sa váš život. O niekoľko mesiacov opäť ku mne prišiel na príjem. Pole u neho bolo 
nedobré. Zmeny u vás idú veľmi ťažko. Stále sa dosť upínate na predošlý svetonázor, staršie zvyky. 



Počkajte, porozprávam vám, čo sa so mnou stalo – začal – hovorili ste, že veľké urýchlenie všetkých procesov 
zhŕňa sa do trvania niekoľkých dní po seanse  a preto je dobré sa od všetkého odpútať a zasvätiť celý ten čas 
práci nad sebou. Tak som spravil. Ale ďalej bolo nasledovné. Asi o týždeň neskôr sa u mňa v izbe rozoznel 
zvonček. Boli to ľudia, ktorým som pred dvoma rokmi požičal veľkú sumu peňazí. Našli ma v Moskve, a peniaze 
vrátili. Ešte v ten týždeň som si v banke dohodol veľmi veľkú sumu, ktorú mi dávali na dlh bez percent. 
Pochopil som, že sa „popohlo“ a chcel som ešte lepšie upevniť svoju pozíciu. Zašiel som k babke, ktorá robila 
zariekanie pre šťastie. Dlho sa vedľa mňa modlila, prevádzala akési rituály, niečim ma posypala, potom dala 
zarieknutý piesok a povedala mi, aby som ho rosypal po izbe. O niekoľko dní som zašiel do banky, mne odopreli 
pôžičku. Potom, výsledkom niekoľkých chýb, tie peniaze, ktoré mi vrátili, som stratil. Teraz je moje položenie 
ešte horšie, než keď som za vami prišiel po prvý raz. Takže tak, kajám sa a som pripravený pracovať ďalej. 
Vaše zmeny sú príliš povrchné – povedal som tomu človeku – Ambície, orientácia na šťastný osud prevýšili 
lásku. Aby peniaze prišli k vám, je treba vnútorne bežať od nich. Skúste sa reálne zmeniť po druhý raz. Ibaže 
teraz to bude dlhšie a ťažšie. Potom asistent rozprával, že tento človek dlho chodil po miestnosti, ticho sa sám so 
sebou rozprával. 
„Takže treba obratom očistiť karmu. Zavriem sa v izbe na týždeň, alebo  i na dva. Celé dva týždne budem 
hladovať. Tak, to je málo. Čo ešte? Odpojím všetky myšlienky, všetky plány a žiale. Tak, cítim, to je stále málo. 
Čo ešte môžem spraviť? Ako mám karmu rýchlejšie očistiť? Zavesiť sa? Nie, to je priskoro.“ Viac som ho 
nevidel, no dúfam, že správne pochopil, v akej náprave treba pokračovať.  
Vo všeobecnosti, k pojmu biznis už skôr bol u mňa sovietsky postoj. Blato obohatenia, krádež druhým – to sú 
všetky moje predstavy. Potom sa začali potichúčky meniť. Spomínam si, sovietski korešpondenti mali interview 
s japonským miliardárom. Starček v prilbe a v pracovnom odeve obzeral jednu zo svojich lodeníc. Načo 
pracujete? – udivili sa korešpondenti – veď máte balík peňazí. To je váš cieľ, mať peniaze, aby ste nepracovali – 
vysvetlil miliardár – a pre mňa hlavný je práca, možnosť realizovať seba, stať sa múdrejším s vyššou úrovňou. 
Peniaze sú bočný produkt mojej práce nad sebou. 
Nebudem odvádzať čitateľov rozhovormi o biznise. V mojich sledovaniach hlavné – zdravie človeka a jeho 
potomstva. Možnože v nasledujúcej knihe popíšem túto tému podrobnejšie. 

Nakoľko nebezpečný je mobilný telefón? 
Pozrel som sa, k čomu dochádza v jemnom poli počas rozhovoru. Prvých 30 sekúnd energetika organizmu 
blokuje negatívne vplyvy a potom ochrana plynule začína padať. Po jednej minúte telefónny rozhovor môže 
škodlivo útočiť na zdravie. Pričom, ako je bežné, najsilnejšie zo všetkého sa ochudobňuje nie oblasť hlavy, ale 
oblasť močovopohlavnej sústavy. Po troch minútach rozhovoru nastáva deformácia poľa v oblasti hlavy, 
v oblasti hrude (t.j. dochádza k zníženiu imunitného systému) a tiež v oblasti prvej čakry. Takže, súdiac podľa 
všetkého, rozhovor po mobilnom telefóne viac než 1 minútu je neželateľný. 

Už niekoľko mesiacov mám skľúčenú náladu. Cítim, že budú nepríjemnosti. A oni sa skutočne začínajú. 
Prečítal som knihy, pracujem nad sebou. No niečo sedí vo mne čo nemôžem prekonať. V čom môže byť príčina? 
Pred mesiacom som konzultoval s mladým človekom. Začína sa u mňa skleslosť, ktorú nemôžem prekonať – 
hovoril on. Pred rokom boli nešťastie – objasnil som mu – a dostatočne vážne. Počas mesiaca ste boli skúšaní 
strachom, obavami (starosťami), nespokojnosťou so sebou. Je zaujímavá zákonitosť. Pripusťme, v nastávajúcu 
chvíľu žijete emóciami, ktoré prišli z predchádzajúceho, pripusťme, že sú to emócie radosti, optimizmu, 
dobrodušnosti. A práve teraz u vás sú ohromné nepríjemnosti, stres, ktorý vy nemôžete prekonať. U vás 
dochádza k výbuchu nespokojnosti, nenávisti a ochablosti. Z tohto množstva agresívnych emócií Vy pociťujete 
iba 10 %, rýchlo sa rozptyľujú na vonkajšej úrovni. A celý ten čas ste sa držali zápasu starých emócií. Cez rok, 
v tomto čase, v hlbinu odíduce podvedomé pocity sa zdvíhajú nahor a na čistom, bezoblačnom podklade sa u nás 
začína pesimizmus, ochablosť, výbuchy nespokojnosti s okolitým svetom. Ak vy to neprekonáte, začína sa 
rozrušovať nielen váš vnútorný stav, ale i zdravie, vaša práca. T.j. akýsi stav podomlel (ako rieka) v čase. Od 
neho akoby idú kruhy v minulé i v budúce. Takže, ak ste zakúsili príchod pesimizmu, pozrite 
v predchádzajúcom, aké stavy boli u vás v tento deň a mesiac a vnútorne ich prežijete správne.  
Je ešte jedna zaujímavá zákonitosť. Pripusťme, v predchádzajúcom živote vo veku 40 rokov sa u vás začali 
nepríjemnosti a nešťastia. Trvali 2-3 roky. Celý ten čas ste sústavne šírili negatívne emócie. Ešte o 5 rokov 
neskôr ste začali ťažko chorieť, ale potom zomreli. A v tomto živote v 40. rokoch, nehľadiac na neprítomnosť 
(nedostatok) nepríjemností, u vás sa zhoršuje vnútorný stav. Nevedno, odkiaľ „vyplával“ agresívny pocit. 
A nehľadiac na to, že u vás je teraz správny svetonázor a vy začínate pracovať nad sebou, plne sa vyrovnávať so 
situáciou sa vám nedarí. Aj toto môže trvať 2-3 roky. Ak nad všetkým mávnete rukou a prestanete pracovať, tak 



zopakujete osud v predchádzajúcom živote. Ak sa ale nebudete vzdávať tak prejdete niekoľkými trýznivými 
rokmi a o 5 rokov už nebude chorôb a smrti. Ale ak dokážete seriózne pracovať, tak vaše hlbinné zmeny zasiahnu 
vrstvu predchádzajúceho života a za niekoľko mesiacov prejdete takou skúškou, i keby nepochopiteľnou, nakoľko 
zmena bola seriózna. 
Pred pár dňami som hovoril s jedným človekom. Pred rokom som bol u Vás na príjme. Povedali ste mi, že sa mi 
narodí dieťa. Dieťa sa nedávno narodilo, ale mám taký zvláštny pocit. Chcel by som, aby ste ho  pozreli. „Dievča 
alebo chlapec? Dievča. Dištančne som pozrel pole. Čudné, vám sa mal narodiť syn. Podľa energetiky je duša 
chlapca. Aj ste mi hovorili, že sa mi narodí chlapec – povedal on. Čudné, ak sa pole dieťaťa pozmenilo, znamená, 
je pridružený program, ktorý je pre chlapca nebezpečný. Ale žiadnych nebezpečných zmien v poli dieťaťa ani vo 
vašom nevidím. 
Mám pocit, že dcéra môže zomrieť – pomaly povedal človek. Vy naozaj cítite stav, ktorý je zakódovaný na veľmi 
jemnej úrovni pre mňa – povedal som. Pri diagnostike vidím oveľa silnejšie vrstvy. Skúsime pozrieť 
v predchádzajúcich životoch. 80-90% udalostí v našom živote je stanovených poslednými 3-4 životmi. Dve 
hodiny som bojoval nad touto záhadou. A nakoniec som pochopil, v čom to je. Viete, keď pozerám pole, tak zrazu 
vidím štruktúru nenávisti, opovrhnutia, krivdu t.j. agresiu vo vzťahu k druhým. Agresia vo vzťahu k sebe 
častejšie než iné, nebýva vidieť. Ale “podrezáva“ zdravie a osud závažne. Vy ste v predchádzajúcich životoch 
mnohé vybojovali, ale pocit vašej osobnej významnosti prevýšil nebezpečné hranice. Pred narodením dieťaťa 
vám dali skúšku, ktorú ste nevydržali. A namiesto skúšky lásky dali skúšku skľúčenosti a sebazničenia. 
V treťom živote ste mali syna, ktorý zomrel po narodení. A zakaždým, hlavne v treťom a v druhom živote ste 
nemohli zachrániť lásku v dostatočnom stupni. V tomto  živote ste začali pracovať nad sebou. Situácia sa oveľa 
zlepšila. No do konca nie je prekonaná. Treba pokračovať v práci nad sebou a modliť sa nielen za deti, ale 
i vnukov a pravnukov. Obyčajne, v niekoľkých  predchádzajúcich životoch ste potláčali lásku v niekoľkých 
budúcich pokoleniach potomkov, tieto tendencie sú prítomné. 
Odkiaľ treba začať? spýtal sa pacient. Predstavte si, že v tomto živote vaše dieťa umrelo a snažte sa zachrániť 
lásku k Bohu, nehľadiac na nič. Vtedy dievča bude žiť. No a pokračujte meniť sa, oveľa dôkladnejšie, čím skôr. 
Je tretia zákonitosť. Môžeme sa v tomto živote ukázať na tom mieste, kde sme žili skôr. A vtedy, neočakávane, 
skúšame výbuch predošlých emócií. Pričom ak emócie boli zápornými, tak následky pre nás môžu byť 
nepredstaviteľné. Vyskúšal som si to na sebe. 
Pred niekoľkými rokmi som pobudol v Pime. V jednu noc som sa prebudil s jasným pocitom, že začínam strácať 
rozum. Začal som sa modliť, ale nič nepomáhalo. Prešla hodina, situácia sa prudko zhoršila a už som zle 
vnímal, čo sa deje. Keď zakúšaš strach, diagnostikovať je veľmi ťažné. Horúčkovite som kreslil perom po liste 
papiera, chcel pochopiť, čo je so mnou. Koniec koncov, akosi som sa rozpamätával. V predchádzajúcom živote 
bolo u mňa silné odsúdenie a opovrhnutie k ľuďom, prežívajúcim v teritóriu Talianska. Spravodlivosť, 
duchovnosť, ideály boli pre mňa nadovšetko. No ak som skôr atakoval celý národ na povrchovej úrovni svojich 
emócií, tak teraz útok išiel po hlbinnom, veľmi nebezpečnom vrstvení. Priniesť škodu skupine ľudí svojou 
agresiou je neodpustiteľné. Znamená, tento proces musí byť vo mne uložený. To mohla byť smrť vo výsledku 
zranenia hlavy alebo rozpad vedomia, ktoré zaplo agresiu. K ránu, som skutočne takmer zišiel z rozumu. Ale 
začal som sa modliť a kajať, že som opovrhoval a odsudzoval celý národ. O 5 minút som bol v krásnej nálade, ale 
za 10 – zaspal. Myslím, že schopnosti k takej diagnostike nie sú u každého. No ak sa začne pracovať dlho pred 
kritickou situáciou, meniac svoj svetonázor a charakter, tak možno prejsť akúkoľvek situáciu s oveľa menšími 
problémami. 

Nakoľko je pre manželstvo dôležitá svadba? Ak sa manželia chcú vziať, ale nedôverujú cirkvi, možno 
vykonať obrad doma? 
Pozrel som manželské páry do svadby a po nej a videl zlepšenie karmických štruktúr. Myslím, že je to zviazané 
s nasledovným. Keď sa pár sobáši, mladí ľudia vidia v sebe iba ľudské a závislosť od tohto ľudského sa časom 
bude zvyšovať,. Kresťanstvo je založené na tom, že láska k Bohu je vyššie než akési ľudské hodnoty a spomienka 
Krista akoby to dokazovala. Ale na pocit lásky u Krista nemohla vplývať ani zrada, ani urážka, ani fyzická smrť. 
A keď v procese zjednotenia duší ľúbiacich sa ľudí existuje rituál obrátenia sa k Bohu, tak to im pomáha uvidieť 
Božské druh v druhovi a zmenšiť závislosť od ľudského. Znamená, menej bude sporov a zmien, zrád a urážok. 
A znamená – zdravšie budú deti. 
Späť, jeden známy mi rozprával, že jeho žena začala jeho meniť, a žiadne bitie a dohováranie nepomáhalo. 
Odviedol ju do kostola a zosobášili sa. Potom sa všetko ukončilo. Takže, v mnohých obradoch, ktoré sa nám často 
zdajú, že stratili zmysel, vnútorný význam sa ochraňuje po ďalšie dni. Ale videl som aj rodiny, ktoré po sobáši 



sa rozpadali a problém zachraňoval veľmi mnoho, pretože manželia sa k sobášu stavali len ako ku krásnemu, 
módnemu rituálu, nechtiac sa meniť vnútorne a podľa predchádzajúceho orientujúc sa na ľudské ako na hlavné. 
No kde svadobník prevádza obrad svadby – v kostole alebo v izbe, ja myslím, nie je podstatné (Späť, teraz som si 
spomenul ešte na jednu historku spojenú so sobášom. Po 17. rokoch spoločného života manželia sa chceli 
zosobášiť, v hlavnom, podľa priania ženy, muž ktorý sa veľmi zabával. Po  sobáši, ako sa veselil muž, tak 
i pokračoval, no zato žena oveľa ľahšie a spokojnejšie sa začala k tomu stavať.) 

Vzlety pocitov vlečú utrpenie, ale je možno modlitbou zavčasu zamedziť požiaru utrpenia? 
Jeden človek skúšal vzlet lásky, nádherných pocitov, ale láska zostala nedostatočnou, pocity nerealizovanými 
a všetko toto on uskutočnil v tvorivosti a stal sa šťastným. 
Druhý sa zaľúbil, no láska sa nekonala a on sa obesil. I v tomto, aj v druhom prípade- útrapy. Ale skutočne 
rôzne v stupnici i v kvalite. Utrpenie budeme mať vždy. Ale ak sa ľudská láska začala obracať v Božskú, tak 
človek, trpiac, stáva sa šťastným a robí šťastnými druhých. 
A ak sa ľudská láska zamkla v sebe, tak utrpenia sa stávajú neúnosnými mukami. Vtedy je človek nútený 
odsudzovať za nešťastie seba i druhých. 
Dnes pred tým, ako diktujem text piatej knihy, som dve hodiny sedel pri telefóne. Mali mi zavolať tí, ktorí boli 
na predchádzajúcom seminári. Prinesiem všetky tie otázky a moje odpovede na ne. 

Prvý telefón. U pacienta bol problém s videním, s črevami, s močovo pohlavnou sústavou. Všetko toto sa 
prakticky nezmenilo, nehľadiac na to, že prešli dva mesiace. Sú u vás zmeny – hovorím – a dostatočne značné. 
Chcem ešte raz zdôrazniť, čím silnejšie sa koncentrujete na želateľný výsledok, emocionálne začínate prežívať, 
báť sa alebo rozčuľovať, tým horšie bude pre vás. Koncentrácia nemôže prekážať láske v duši. Uvedomte si: 
zdravie duševné je oveľa dôležitejším než zdravie fyzické. Ak duša vyzdravela, tak telo skôr alebo neskôr bude 
zdravým tiež. Koncentrujte sa nie na odstránenie chorôb a fyzických problémov, ale na osobné zmeny, na 
správne prechádzanie tých situácií, ktorá vám dajú dnes. 

Druhý telefón. Mladá žena hovorí, že sa jej oveľa zlepšilo seba pociťovanie, zostal mäkší charakter. No 
má problémy s mladým človekom. Jasnovidka jej povedala, že na páre je prekliatie. Chcela by som od vás počuť – 
hovorí dievča – či s ním môžem pokračovať vo vzťahu? Nemám právo dávať takú radu – odpovedám – verte 
svojim pocitom. Dobre, takže ešte jedna otázka. Pred dvoma týždňami mal môj pes epileptický záchvat. Dovtedy 
žiadne problémy so zdravím u psa neboli. Pes alebo sučka? pýtam sa. Sučka. Povedzte jej meno prosím. Dievča 
hovorí meno – prezývku, ja na diaľku pozerám pole psa. Vidím v oblasti prvej Čaky t.j. tam, kde sa nachádzajú 
genitálie, silnejšiu deformáciu poľa. A blokovanie ide aj v oblasti hlavy. Príčina, skutočne, v majiteľke. Jej 
hlbinný svetonázor sa odovzdal psovi a posilnil tak, ako sa posilňuje v deťoch. Na seminári som vám vysvetľoval 
– začínam – čo je to poistka za ideály. To nie je len sústavné opovrhnutie okolitým svetom a sebou, keď hlavným 
cieľom sa stáva nie hromadenie lásky v duší, ale myšlienkami nakreslený obraz. To nie je len neschopnosť prijať 
zradu, krach ideálov, rozbitie plánov a nádejí. Závislosť od niečoho rodí strach stratiť to, čo je nám drahé, 
a odrieknutie od lásky kvôli záchrane ideálu. 
Takže, v poslednom čase ste sa začali báť o svoju budúcnosť, podrobovať analýze a pochybnostiam možnosť 
vašich vzťahov s mladým človekom. Snívali ste o jednom a dostávate druhé. No vo vnútri vás to k nemu ťahá. 
Ak vy pôjdete za láskou, môžete dostať trpkosť vo vzťahoch a ideáloch. Chceli by ste zachrániť vonkajší stav, 
ubúdajúc z neho vnútorne. Vaše vedomie začína požierať lásku. A tento proces sa posilňuje vo vašom psovi. 
Vedomie sa blokuje problémami s hlavou. Poznáte starogrécku legendu? Vrchné božstvo Chronos požieral svoje 
deti, pretože mu bolo predpovedané, že bude zabitý svojim synom. Jeden z jeho synov, Zeus, bol ukrytý, zostal 
nažive a porazil svojho otca Chronosa. Chronos – to je čas. Hmota sa rodí priestorom, priestor sa rodí časom. 
Vedomie v hlavnom pozostáva z času. Vo Vesmíre čas rodí väčšie materiálno a priestor. Vesmír všetko veľké 
rozpína, všetko silné sa vracia nazad, k prvopríčine. A vo Vesmíre sa hromadí všetka väčšia láska, ktorá začína 
dobiehať čas a v konečnom čase ho predbieha. Agresia vo vzťahu k láske v svojej duši – to je vždy agresia po 
vzťahoch k potomkom. Chronos požieral svoje deti, pretože podľa neho bolo vedomie vyššie než láska. 
Nepodobajte sa jemu, nepožierajte svoje budúce deti. 
Vo vzťahoch s mužom vám treba starať sa len o jedno: ťahá vás k nemu alebo nie? Budete bojovať s pocitmi – 
zmrzačíte svoju dušu. To je prvé. A druhé – nech i sto prekliatí bude na ľúbenom človeku, vy vnútorne sa 
pripojíte od ľudského k Božskému, vyliečite všetky jeho choroby a prekliatia. To, čo nazývame prekliatím, 
chorobou alebo nešťastím je výsledok hlbinných problémov v charaktere a svetonázore. No, a ako sa lieči 
charakter a svetonázor – vy už viete. 



Tretí telefón. Všetko som robil, ako ste hovorili. No za istý čas po seminári som rozbil auto. Teraz sú 
nepríjemnosti oveľa horšieho plánu. Zvláštne – myslím si a pozerám jeho pole – vyzerá celkom nedobre. Jeho 
vnútorný stav je oveľa lepší, než pred 2-3 mesiacmi. Je tu akási záťaž, ale nemôžem pochopiť aká. Človek 
pokračuje. Mesiac po seminári sa mi narodil syn. S ním je všetko normálne. Pozerám pole syna a všetko sa mi 
rozjasnieva. Možná smrť alebo nešťastie. Program sebazničenia 7 krát vyšší než smrteľný. Rozrastá sa hrdosť, 
pýcha t.j. akúsi nepríjemnosť, neúspech chlapec prijať nemôže. Akási zraňujúca situácia bude prechádzať nie 
zachraňovaním lásky ale s ťažkou nespokojnosťou so sebou a vnútorným neželaním žiť. Chlapca treba naučiť žiť 
s láskou a zachraňovať ju, keď sa rozrušuje všetko ostatné. Keďže program hrdosti, pýchy ide po otcovskej línií, 
otcovi treba 10 násobne rozrušiť stabilitu všetkého ľudského, čo by on, prejdúc tými skúškami, dal synovi 
správny smer. Všetko toto objasňujem otcovi chlapca. Teraz vy viac-menej správne prechádzate tými 
situáciami, ktorá u vás vznikli. Preto je pomalé a dostatočne trýznivé, ale očistenie aj tak prichádza. Preto, aby 
ste očistili dieťaťa, to je nedostatočné, preto sa situácia nezlepšuje, ale zhoršuje. Hovoril som na seminári, že 
dieťa je ťažko „zablatiť“ ale neľahko aj očistiť. Ako to robiť, som objasňoval, takže len pokračujte pracovať ďalej. 

Štvrtý telefón. Volá žena, ktorá má problémy s vnučkou. Stav sa o niečo zlepšil –hovorím – aj keď 
analýzy sú dosť zlé. Vaša dcéra vnútorne dokonca neodpustila nároky k mužovi. Áno, súhlasím, zostala oveľa 
mäkšou, ale niektoré momenty v postoji muža, v jeho vzťahu k nej ona prijať nemôže. Chápte – objasňujem – 
v takej práci sa buď človek mení kardinálne, alebo sa nemení. Toto nie je obchod, kde ste si za 200 gramov 
klobásy zaplatili a Vám ju zvesili. Prechod od ľudskej logiky k Božskej je veľmi ťažký, no nevyhnutný a tu 
polovičné miery nepoužívajú. Dobre, poviem jej – pokračuje pacientka – ale mám ešte jednu otázku. Vaše knihy 
som priniesla rodičom a povedala som im o vašom systéme. Potom mi ochorelo ucho, takmer že som neohluchla. 
Lieky nepomáhajú. Tieto dve udalosti môžu byť spolu spojené vzájomne? Áno, zväzok je prítomný. Vnútorne 
ste tlačili na rodičov, keď ste im knihy dávali. Pociťovali ste seba vyššie než niekto – to už je agresia vo vzťahu 
k druhému. Ale keď toto vchádza do vzťahov ľúbených ľudí – rodičia, deti, muž – tu sa aj plusy aj mínusy 
posilňujú mnohonásobne. Agresia sa rozrastá, prevracia sa v program sebazničenia, je brzdená problémami 
s ušami. Informácia v knihách je veľmi seriózna. Tvrdo niekoho strkať nemožno, to môže byť nebezpečným. Od 
vás si knihu so záujmom vezmú vtedy, keď uvidia, že ste sa hlbinne zmenili. Takže najskôr treba presviedčať nie 
rodičov ale seba, svoju dušu preto, aby ste zmenili svoje ľudské „ja“. Na dôvažok, nedávno som natrafil na jeden 
z najnebezpečnejších prameňov pýchy, hrdosti. Pýcha, povýšenosť vo vzťahu k tomu, koho ľúbime. Rodičov 
a deti  ľúbime vnútorne vždy. Či o tom vieme alebo nie. Ak ste v myšlienkach ponižovali, brali seba nad svojich 
rodičov, vedzte, že vaša pýcha, hrdosť o niekoľko krát prevyšuje nebezpečnú úroveň. Takže, kto od detstva 
nedovolil sebe zle rozmýšľať o rodičoch, nepocítil strach, pochlebovanie a obdiv (poklonkovanie) pred nimi alebo 
pýchu, povýšenosť alebo opovrhnutie, má o niekoľko krát väčšie možnosti než druhí. Práve nedávno, mnohokrát 
vidiac, nakoľko nebezpečné sú nároky k rodičom, som pochopil, v čom je hlbinný zmysel biblického úslovia „Cti 
otca svojho i matku svoju“ 

Piaty telefón. U môjho vnuka je situácia oveľa lepšia – hovorí žena – skôr sa nechcel rozprávať a tiež, 
keď sme mu čítali poviedky, nechcel počúvať a zapchával nám ústa rukou. Bol skutočne nezvládnuteľný. Knižky 
ani teraz počuť nechce, ale zato sústavne prosí, aby sme mu spievali piesne. Ale, keď zabúdame slová, on nám 
ich napovedá. Viete – hovorím ja - u vašej dcéry orientácia na vedomie je naozaj o 10 krát vyššia než láska. 
Súčasne, úroveň vnútornej pýchy, hrdosti je obrovská. U dieťaťa je podvedomá agresia vo vzťahu k samému 
sebe o 1.5 krát vyššia než smrteľná úroveň. Ale pokiaľ jeho vedomie je zabrzdené, program akoby spal. Ak v ňom 
začnete rozvíjať logické myslenie, program ožije a zabije ho. Preto on nielenže nechce pozerať televízor a čítať 
knihy, ale tiež hovoriť. Čím menej vy budete hovoriť a rozmýšľať, tým ľahšie to bude pre dieťa. Racionálne 
poznanie sveta je pre neho nebezpečné, ale pociťované – nevyhnutné. Dajte mu farby, nech sa jednoducho hrá 
s rôznymi farebnými vzťahmi, to už bude užitočné. A rytmická hudba, a ak je možné veľa vodných procedúr 
a pobyt v prírode – všetko toto on potrebuje. Ale prečo on inokedy hryzie svoje ruky? Cez ruky u dieťaťa sa 
aktívne rozvíjajú schopnosti a vedomie. Ale pre neho je to v nastávajúcom čase prameň nastávajúceho 
nebezpečenstva. Deti často môžu seba biť rukami po hlave, biť hlavou o stenu, ale príčina je tá istá. Akoby nie 
ťažko prekonávať významnosť vedomia, druhej cesty niet, a i keď neveľmi, ale dvíhať sa vpred treba.  
Žena položila slúchadlo, ale ja som rozmýšľal o tom, ako nebezpečné je nepoznanie svetových zákonov pre 
akúkoľvek spoločnosť a hospodárstvo. My od prvých tried učíme deti logike, analýze a ponáhľame sa posilniť 
v nich racionálne myslenie, ale potom sa čudujeme, odkiaľ je nenávisť a agresia vo vzťahu k druhým ľuďom, 
nepochopenie, sebazničenia a depresie. Ale v načatej škole dieťaťu v prvom rade treba divadlo, hudbu, cvičenie, 



plávanie, turistické pochody, názorné poznanie sveta. Nehovoriac už o správnom prijímaní života. Ale 
hodnotová orientácia, osvojená v detstve, mení sa ťažko a trýznivo. 
Zabúdame, že sú upevnené nielen v našich myšlienkach, ale aj v našich pocitoch a v našich emóciách. Javí sa 
nám, že ak my meníme svoje myšlienky, tak sa úplne meníme sami. A iba za istý čas s údivom zistíme, že vo 
vnútri sa nič nezmenilo. Myšlienku je nutné zopakovať stovky a stovky ráz a potvrdiť s skutkoch, aby za ňou šli 
spočiatku vrchné a až potom hlbinné vrstvy pocitov.Myšlienky a pocity, také prchavé s pohľadmi (obrazmi) 
majú zreteľnú konštrukciu a ohromnú zotrvačnosť. A s nimi vyrovnať sa býva oveľa ťažšie, než s fyzickým 
telom.  
Spomenul som si ešte na jeden telefón, ktorý bol pred niekoľkými dňami. No najskôr rozpoviem predhistóriu. 
Pred troma mesiacmi som sa rozprával so svojim známym. Vieš, u teba sa situácia rýchle zhoršila (povedal som 
mu,  telefonoval z druhého mesta) A čože som takého stváral? veselo sa zaujímal priateľ.  Zatiaľ ničoho, súdiac 
podľa všetkého, vytvoríš v budúcnom. Vnútorne si už reagoval na tú situáciu, ktorá sa odohrá u teba za tri 
mesiace. Teda u mňa v jeseni budú akési nešťastia a ja zavčasu neprejdem skúškami? Oveľa horšie. U teba, 
súdiac podľa všetkého, budú veľké udalosti. Ale ty si sa vnútorne už zlomil. Závislosť od šťastného osudu, 
schopností a ideálov rýchlo vzrástla a podvedomá agresia primerane tiež. V čom sa to môže pre mňa premeniť? 
zaujímal sa. V tvojom prípade – nie je to choroba, ale najskôr všetkého  - smrť – povedal som svojmu známemu. 
Zmeniť možno niečo? Možno. Prileť sem, porozprávame sa. V najlepšom prípade môžem priletieť na jeden deň. 
Ak môže byť, urobíme seansu po telefóne? Nedostatočne vážne si sa postavil k tomu, čo som povedal. Skús 
napriek všetkému priletieť. 
Rozmýšľal som, že ak on dokáže priletieť aj keď len na jeden deň, tak sa u neho objaví šanca prežiť. Bude to 
v akomsi stupni odstránenie od svojej práce, šťastného osudu a tým spôsobom, závislosť od ľudského šťastia sa 
zmenší. Keď priateľ priletel, spýtal sa, ako treba pracovať. Mal by si si sám posedieť niekoľko hodín v prázdnej 
izbe a pracovať tak, ako popisujem v knihách a na vystúpeniach. No len oveľa viac vážnejšie než si pracoval 
skôr. Je to to, čo sa týka minulého, ale ako pracovať s budúcim? V myšlienkach si preber všetky svoje méty 
a plány, od rozbitých do maximálne možných. Začínaj u najmenších. Koncentruj sa na ne. Skús si plne 
predstaviť seba, celú stupnicu tvojej radosti a šťastia. Potom postupne prechádzaj všetko k veľkým darom 
osudu. Skoncentruj sa na tom šťastí, ktoré sa javí vyšším pre teba. Vži sa doň, precíť seba v ňom. Ale potom 
začni potichúčky znehodnocovať význam tohto šťastia. Predstav si, že si rýchlo ochorel, zostarol a umrel t.j. 
tvoje ľudské šťastie  zostalo, ale ty si sa rozsypal. A precíť, že v tejto chvíli máš oveľa väčšie šťastie, ktoré si 
nosil v sebe a netušil o ňom. Je to to, čo zjednocuje teba s Tvorcom.: pocit lásky, ktorá nezávisí od ničoho. 
Sústreď sa naň, odhoď všetko ostatné, zabudni na všetko. Potom si predstav, že sa rozrušilo všetko ľudské 
šťastie, ku ktorému si sa utiekal, ale ty si zostal nažive. A opäť sa sústreď na pocit lásky k Bohu vo svojej duši. 
Potom si predstav, že sa rozpadlo všetko, čo tebe bolo drahé a rozpadol si sa sám. A opäť sa sústreď na pocit 
lásky k Bohu. Ale potom sa plynule vracaj nazad k svojim cieľom, a precíť, nakoľko sú druhotnými v zrovnaní 
s láskou k Bohu. On, naozaj, chcel popracovať nad sebou. No sú stereotypy, ktoré je zložité prekonať. Sme 
presvedčení, že vidíme očami a počujeme ušami. No v konečnom my vidíme a počujeme našou dušou. Ale mozog 
a oči sa javia len ako sprostredkovatelia. Ak naša duša sa ukáže byť hluchou, tak my, vidiac i počujúc, 
nepočujeme a nevidíme. Ak sa chce človek zmeniť, zapájajúc iba rozum, tak v lepšom prípade k žiadnym 
zmenám nedôjde. Je to naozaj, jeden z hlavných omylov (chýb). Človek sa kajá, modlí sa, prezerá svoj život, no 
zmeniť sa pri tom nechce. Ale blahotvorné zmeny sa začínajú len vtedy, keď my pociťujeme seba druhotnými vo 
vzťahu k láske. Keď my pociťujeme seba plne bezbrannými pred láskou a nemáme v úmysle obhajovať sa pred 
ňou. U môjho známeho blahotvorné zmeny nastali. No zistená ľahkomyseľnosť v prieskume istých hodnôt 
všetko sleduje  (si všíma) 
Pred niekoľkými dňami mi opäť zatelefonoval. Pokračujem pracovať nad sebou – povedal- na sebe vidím, že 
systém pracuje – A ako? zaujímal som sa. Včera večer sme išli autom po ceste. Prechádzali sme križovatkou na 
zelené svetlo. Nestihli sme si všimnúť, ako na červené nám oproti vyletelo auto. V rýchlosti 80 kilometrov sme 
narazili doňho. Sedel som na mieste spolujazdca, a pripútaný som nebol. No vzduchové vankúše predo mnou 
a pred vodičom zapracovali. Z auta zostali volant a kolesá. U nás s vodičom – ani jedného škrabanca, takže ten, 
kto vyletel na červené svetlo, je živý, no odvezený do nemocnice. 
Mimochodom, u vás s ním sú háčiky rovnaké, iba u neho sú o 2-3 krát vyššie a súčasne, i agresia vyššia. Keby 
bolo naopak, v autách by ste si vymenili miesta. 
Ale mohlo vplývať na vzniknutú haváriu to, že som si pred týždňom kúpil byt a mne sa nie zle vydarila práca? 
úzkostne sa spýtal priateľ. Pokrčil som plecami. Práve o tomto sme v lete hovorili. Mnohí ľudia si kúpia byt, ale 



potom začínajú chorieť alebo zomierať, zdá  sa, že je to urieknutie alebo prekliatie, ale toto bol ten istý 
mechanizmus. Mimochodom, zaujímal som sa – ako teraz prebieha práca nad sebou? Áno, teraz cítim, že sa 
reálne začínam meniť – on odpovedal. 
Rozmýšľal som, akým mocným a neotrasiteľným zdá sa nám náš okolitý materiálny svet a akým je 
v skutočnosti krehkým a bezbranným. A nakoľko on závisí od jemných polí. Zdá sa nám večnosťou a veľkou 
realitou. Cheopsova pyramída existujúca tisíce rokov pred našim príchodom. A zdá sa nám ilúziou, mávnutím 
krídiel babôčky pocit lásky, vzíducej ale potom rozpustiacej sa v našej duši. My hovoríme „Láska prechádza 
(odchádza)“- ale v samom výsledku prechádzame (odchádzame) my, preletiac ako babôčky mimo jasného svetla. 
Z bodu pohľadu večnosti – láska – jediná realita, ale všetko ostatné – ilúzia. Naše telo a vedomie ustavične nás 
prinucujú (nútia ) veriť v to, čo je istá realita – je to to, čo sa podobá na naše telo a na naše vedomie.  
A nakoľko my počujeme hlas svojho istého „ja“ otvoreného v nekonečnej láske, natoľko ľahšie nám je uchrániť 
a nerozrušiť tú ilúziu, ktorú my nazývame „reálnosťou“ 
Skoré úrovne pocitu lásky. U jedného -  ako svieca, u druhého – ako lampa, u tretieho – ako Slnko. Od čoho 
závisí rýchlosť vytekania lásky? 
Nakoľko láska závisí od ľudského šťastia, natoľko ona začína slabnúť a zmenšovať sa. 

Sergej Nikolajevič, vôbec sa nemôžem sústreďovať. Stav vnútornej triašky a rozčúlenia. Rozpad vo 
všetkom a všetko toto spolu v tomto týždni (seminárnom) a druhé. Keď sa chceš odpútať od človeka, 
predstavuješ si jeho stratu, zmieruješ sa, tak lapáš (chytáš) seba v tom, čo sa javí ľahostajné a odchádza láska. 
Čo robiť, ak je tento človek manžel? 
Počas seminára prebieha vnútorné preorientovanie nadhlbinných emócií človeka, jeho energetiky. Nakoľko silne 
človek závisí od pozemského šťastia, natoľko ťažko je mu urobiť tento prechod. Tu aktívne vedomie môže len 
prekážať. Pre to, aby ľahšie sa prešlo k láske, umocňuje sa destabilizácia vedomia. Vnútorná triaška – to je 
strach stratiť ten bod opory, na ktorom ste skôr stáli. Rozostrené vnímanie, oslabenie pamäti, neodolateľné 
želanie zaspať atď. to sú faktory, spôsobujúce zníženie závislosti od vedomia t.j. od všetkých ľudských hodnôt.  
Druhá otázka, zadaná vami, týka sa nás všetkých. Vzbĺkajúca ľudská láska je zásobovaná  Božskou, no človek 
má dvojakú podstatu – vo vnútri Božskú ale zvonku ľudskú, tak dvojaký je i pocit lásky, zakúšanej človekom. 
Vnútorná vrstva, ktorá od ničoho nezávisí a druhotná – vonkajšia, keď naše pocity závisia od toho, nakoľko 
človek je bohatý, mladý, pekný, duchovný, spravodlivý, poriadny, dobrý. Proces uvedomenia si prvotnosti 
Božskej lásky prichádza takto: 
U človeka je malá nepríjemnosť a strata. On je rozčúlený, nespokojný 
Dochádza k utláčaniu ľudskej lásky, a toto dáva pocit nešťastia 
Potom nasleduje ešte väčšia nepríjemnosť. A opäť strácame lásku vonkajšieho poľa. Ale potom nasledujú ešte 
väčšie nepríjemnosti a bolesti. Najskôr sa rozpadajú situácie, potom sa rozpadáme my samy. A zrazu, keď sme 
my prakticky všetko stratili, vrátane osobného ľudského „ja“, neočakávane všetko vôkol sa ožiari žiarou, teplom 
a láskou. Voda v kaluži sa skončila a my, pozrime, nachádzame prameň t.j. vychádzame na Božské vtedy, keď 
strácame ľudské. Pri styku s Božským ľudské musí byť utlačené, závislosť od neho zmenšená.  
A keď my samy dobrovoľne sa obraciame k Božskému, na istý moment, na istú chvíľu dochádza k otupeniu 
všetkých ľudských pocitov, pretože sa pokúšame zjednotiť, zrásť ľudské a Božské, ale toto je neprípustné. Ak 
človeku dajú rýchly dotyk s Božským, bez náležitej prípravy, on jednoducho môže umrieť. Preto nakoľko on dlho 
a namáhavo veľkú časť svojej lásky ľudskej pretavuje v Božskú, stýkajúc sa s Božským, nosiac ho v sebe, on 
súčasne zachraňuje ľudské a pri kontakte s Božským ľudské už nezomiera a neutláča sa. Iracionálne vedomie sa 
dopĺňa racionálnym. Veda dopĺňa relígiu. Čím viac v duši sa zjavuje Božského, tým je možné ďalšie rozvinutie 
ľudského. 
Hovoriac jednoduchým jazykom, vnútorná pripútanosť k manželovi, závislosť od ľudského v ňom a súčasne, 
závislosť od ľudskej lásky je povýšená. Preto kontakt s Božským je zúžený na minimum. Ak orientácia na 
Božskú lásku v duši rastie, tak s ňou zviazaná povrchová vrstva ľudskej lásky sa rozrušuje čiastočne a vnímanie 
nepretržitého šťastia a radosti sa zachraňuje, nehľadiac na nič. 
Raz  mi pacientka porozprávala svoju historku. Zomrel mi syn, ktorého som veľmi ľúbila – rozprávala - 
zármutok bol natoľko nevydržateľný, že som pociťovala, že zchádzam z rozumu. Vtedy som hodiny začala 
chodiť po ceste a modliť sa. A zrazu, v akúsi chvíľu som pocítila také šťastie a blaženosť,  ktorú som nepocítila 
nikdy v živote. Zomrel mi syn ale v duši som vnímala nevysvetliteľné šťastie. Bolo to tak úžasné 
a nepochopiteľné pre mňa, že som začala bojovať s týmto pocitom. A o niekoľko dní som ho zvládla. Teraz, 
pohovoriac s vami som pochopila, nakoľko som nemala nárok. (právo) 



V odlišnosti od fyzického sveta – objasnil som – v svete duchovnom všetko možno napraviť dodatočne. Takže, 
prežite nanovo tie okamihy a proste odpustenie za to, že, odriekajúc sa od Božskej lásky, ste škodili duši syna 
a svojej vlastnej. Božské v človeku dozrieva mučivo, a žiť v dvoch logikách, ľudskej a Božskej je spočiatku veľmi 
ťažko. 
Vráťme sa, po tomto rozhovore, som ešte istý čas veril, že udalosti, vznikajúce vo fyzickom poli sú neopracované 
(nevratné). Potom som prišiel k záveru, že všetko stojí oveľa inak t.j. nevratnosť udalostí sa nejaví ako zákon ale 
nadovšetko pravidlom. 

Spomínam, ako jedna žena na príjme sa so mnou podelila so svojimi strachmi (starosťami). Mám dcéru 
ktorá bola skôr veľmi nadaná, všetko sa jej darilo. A tiež ezoterické schopnosti mala. Ale teraz sa nič nedarí, 
hlupáčik, trochu je okrúhla. Skutočne úplná skaza. Teraz nie je schopná ničoho. 
To nie je skaza, ale silný anjel chrániteľ (ochranca) – povedal som – u vašej dcéry schopnosti nikdy nezmizli. 
Oni sú teraz zakryté pre to, aby sa u nej narodili zdravé deti. Uvidel som nechápavý výraz ženy a pokračoval. 
Ak sa schopnosti u nej teraz neutlmia, jej závislosť od nich môže sa posilniť, láska začne odchádzať z duše 
a vtedy jej budúce deti sa nezjavia na svete. Dievča teraz robia bezbrannou a zraniteľnou, aby sa silnejšie 
utiekala k láske a tento impulz odovzdala deťom. Žena chápavo prikývla. Už chcela odísť, keď som si spomenul 
na ezoteriku. Takže, aké schopnosti mala vaša dcéra ohľadne diagnostiky a liečenia? Dáma sa v rozpakoch 
usmiala. Bolo to u nej len jeden krát, cestovali sme autom a môj muž náhodou prešiel psa. Vystúpili sme z auta 
a ja vidím, že pes už zomiera. Vnútornosti boli vonku a krv sa roztekala po asfalte. Dcéra podišla k psovi a stála 
bez ducha nad ním. Akoby všetko vstrebávala. A v mojich očiach črevá a krv sa vcucli dovnútra, zlámané rebrá 
sa spojili, roztrhnutá koža sa zrástla, pes vyskočil a odbehol. No čo už – povedal som s ľahkým úsmevom – 
nadané dievča. 
Potom keď pacientka odišla som pozrel, čo sa odohrávalo vo chvíli oživenia psa. U dievčaťa došlo k prudkému 
pripojeniu k vyšším úrovniam. Pripojenie k nim vo chvíľke istého času spôsobilo veľmi vysokú úroveň 
schopností. Mohol som tie úrovne len diagnostikovať a i to akoby nejasne a zahmlene.  
Ak by som pracoval v kontakte s takou úrovňou trebárs polrok, šanca prežiť by u mňa nebola. No ktože vie, čím 
sa ukončia moje sledovania? V mladosti som mal zvláštne vnútorné vnímanie nekonečných možností. Skutočne, 
každý prežíva ten pocit v detstve a v mladosti. No potom naň zabúda. Ale ja si spomínam na ten pocit doteraz. 
Mimochodom, nedávno som bol  s priateľmi  v saune. V jednom z nich sa niečo zmenilo a ja som spočiatku 
nemohol pochopiť, v čom to je. Zrazu sa neočakávane všetko rozjasnilo. 
Počúvaj, ty si bol úplne šedivý a teraz máš polovicu vlasov čiernych. 
Vidíš chĺpky na hrudi – ukázal on,-  tiež boli všetky sivé ale teraz – ani jedného sivého chĺpka 
Odkry svoju veľkú tajnosť – poprosil som – ľuďom o tom porozprávam vo svojej knihe 
Zaľúbil som sa, prestal piť, začal športovať – krátko odpovedal priateľ 
Opäť som si spomenul, že láska musí predbehnúť čas. A keď sa to stane, skutočne, viac nebude nenávratných 
procesov. 

Vážený Sergej Nikolajevič, prečítala som všetky vaše knihy, fyzické a emocionálne zmeny sú jednoducho 
ohromujúce, no po predchádzajúcom celkom chýba osobný život. Povedzte, v akom stave pokračovať pracovať? 
U vás bola veľmi silná závislosť od vzťahov, ideálov, ľúbeného človeka. Išla ona nie ako žiarlivosť, nenávisť 
a krivda k mužom, cez ktorých dávali očistenie, ale ako neželanie žiť, odrieknutie od svojej lásky. To sa 
odovzdalo duši dieťaťa oveľa viac, než u vás. Nakoľko lepšie u vás budú vzťahy k mužom, natoľko 
nebezpečnejšie pre dieťa.  
Takže pokračujte pracovať nad sebou a modlite sa za deti, vnukov. Taký mechanizmus je dostatočne rozvinutý, 
vidím problémy v osobnom živote pre nesprávnu hlbinnú orientáciu detí. 
Spomínam si, ako mi jedna žena udivene rozprávala o svojich problémoch. 

Muža nemám. Jedna vychovaná dcéra. Zaobstarala som si príbeh (vzťah) : dcéra ochorela. Rozlúčim sa 
s mužom – dcéra vyzdravieva. A tak sa to opakuje. 
Druhý príklad. Nedávno moja známa prosila – Pozri, prosím, moju priateľku. Ale čo sa stalo? Tu je fotografia 
jej muža, odišiel z domu. Muž prichádza domov, plače, hovorí že ju ľúbi, ale potom opäť z domu odchádza 
a stráca sa. Všetci hovoria, že je to skaza, no nik ju sňať nemôže. 
Ustato pozerám do stropu. Informácia sa zakrýva. Ale čo to značí? – pousmiala sa známa. To značí že jej 
nemožno pomáhať. Charakter má veľmi tvrdý, hrdosť, pýcha obrovské. Najskôr pred všetkými, príčina nie je 
v mužovi, ale v nej. Áno, a súdiac podľa energetiky, s mojimi knihami je málo zoznámená. 



Áno, ona sa tak kriticky stavia k tvojim knihám. Pomáhať možno tomu, kto chcel vstať a pokúsil sa vstať – 
odvetil som – tomu, kto leží a požaduje, aby ho viezli, je pomáhať nebezpečné.  Takým spočiatku osud bičom 
pomáha, ale keď u nich dozrieva úprimné prianie vstať a ísť, vtedy už im možno pomôcť. 
Ako zaujímavo sa všetko deje – rozmýšľal som – Periodicky počujem rady pre dôvody mojich kníh. Mnoho 
rozhovorov, akoby príhoda bez preskúmania – koniec jeden a ten istý: Boha ľúbite nado všetko. Zakaždým 
vysvetľujem – že moje knihy, to nie je román o akýchsi stavoch (situáciách) ale pomôcka prežívania. Každá 
kniha je v prvom rade orientovaná tak, na pomoc tomu, kto prečítal predchádzajúce knihy a nemohol sa 
vyrovnať so svojimi problémami.  
Zatiaľ nemám síl premýšľať o literárnej dôstojnosti (kladoch) kníh. Radšej niečo poviem tri krát, čo ak neudelím 
tomu dostatočnej pozornosti a s niekým, niečím sa stane tragédia. Teraz predo mnou leží poznámka, ktorú som 
nemohol prečítať na vystúpení. Na konci otázky je telefón. Je napísaná bratom mladej ženy. 

Moja sestra bola vrelou uctievačkou vašich kníh a ponúkala prečítať vaše knihy mnohým príbuzným. 
Nedávno ukončila život sebevraždou, zanechala 5 mesačného syna. Čím to možno objasniť? 
Cez písmo som vyšiel na pole mne píšuceho brata, potom na pole zomretej sestry, zatiaľ pozrel, ako sa situácia 
otvára v čase. Potom som zavolal bratovi nešťastnej a objasnil, čo som uvidel. U vašej sestry v predchádzajúcich 
životoch úroveň pýchy, hrdosti bola obrovská. V dvoch predchádzajúcich životoch vo výsledku sústavných 
nárokov k manželovi jej už zomreli deti. Ona cítila, že nosí v sebe program skazy (záhuby) vlastných detí 
a cítila, že informácia, uložená v mojich knihách jej pomáha. Ale program sa ukázal ako silnejší a merateľnejší. 
Podvedome žena pociťovala, že nemôže prekonať mechanizmus sebazničenia vlastného dieťaťa a obrátila ho proti 
sebe. Naozaj, u dieťaťa je pole dosť nedobré. Úroveň hrdosti, pýchy a neželanie žiť pri nešťastiach je oveľa vyššie 
nebezpečného. Ak tí, ktorí obkolesujú dieťa, nájdu v sebe sily modliť sa aj za seba, aj za neho, to dieťa môže 
zachrániť sebe zdravie a život. 

Vážený Sergej Nikolajevič, čítala a čítavam si ako nutnosť vaše knihy. V práci (pracujem v škole) som 
nenašla dobré vzťahy s riaditeľom, hoci úprimne, neprežívam k nemu zla. Ale na tejto pôde sústavne vznikajú 
prístupy plného zapierania osobných schopností k vyučovaniu. V následnom čase som prijala riešenie odísť zo 
školy po ukončení učebného roka. V čom je karmická príčina? 
U vás je podvedomá agresia vo vzťahoch k mužom – predstavuje okolo 400 jednotiek. Poistka za ideály, 
zatvorenie budúceho o niekoľko krát prevyšuje nebezpečnú úroveň. Zlá situácia s deťmi, s vnukmi a pravnukmi. 
Od 20  do 24 rokov u vás prebehol výbuch krívd (urážok), nárokov a opovrhnutia k mužom. Liečením na 
poníženie ideálov ste neprešli. Preto ľúbený muž intuitívne pociťuje u Vás nebezpečenstvo a chce sa ochrániť 
zvonku. Aj vaše prianie odísť z pedagogiky sa objasňuje nie konfliktom s riaditeľom. Čím silnejšie je pedagóg 
orientovaný na duchovnosť, ale nie na lásku, tým nebezpečnejšie je to pre neho a pre žiakov. Vy ste prečítali 
moje knihy, no vnútorne ste sa nemohli zmeniť. Spomeňte si na svoje vzťahy s rodičmi a začínajte od nich. 
Pochopte jednu jednoduchú vec – pre to, aby sme zmenili svoje ľudské „ja“ je nutné vyjsť za jeho hranice. 
Človek v jemnom poli zaujíma celý Vesmír. Vyjsť za hranice Vesmíru možno len cez lásku k Bohu. Znamená, 
ak vy úplne nesnímete agresiu po vzťahu k láske, tak sa nemôžete hlbinne zmeniť. Ale vo vzťahu k sebe je 
hlbinná nespokojnosť vo vás prítomná. Z mladosti zostalo mnoho opovrhnutia k mužom, tiež i k rodičom. 
Takže, pokračujte pracovať. A nakoľko vaša práca bude mať výsledky, natoľko sa k vám bude meniť vzťah 
mužov a druhých ľudí. 
Viete je hádanka: Ako určiť nastávajúcu aristokratku? Podľa toho, ako sa oblieka, ako si maľuje nechty, akými 
vôňami sa vonia, akú má chôdzu alebo ako sa správa vo vzťahu k druhým ľuďom? Správna odpoveď je 
nasledovná: Aristokratku možno určiť podľa toho, ako sa k nej správajú druhí ľudia. 
Pred niekoľkými mesiacmi z druhého mesta mi zavolal známy. Podobne : u mňa sa situácia začína rúcať – 
povedal – v práci samé nepríjemnosti, so susedmi spory, priateľ s priateľom sa teraz nezdravím. 
Význam naskočil – odpovedal som – diela prebehli príliš dobre. Podklad pýchy (povýšenosti) a opovrhnutia 
k ľuďom, pocit prevahy nad nimi – všetko toto driemalo, kým boli nepríjemnosti. Úspechov prišlo veľa, ktoré si 
vnútorne mohol vydržať, ale koncentrácia na pocite osobného významu, prinesená z predchádzajúceho života 
nebadane sa aktivizovala a teraz sa zapája mechanizmus rovnováhy. O desať dní sme si zavolali. Ale, pole je už 
príliš dobré – povedal som - Pochopil som to pred dvoma dňami – potvrdil môj známy – susedka sa prvá začala 
zdraviť. 

Som vydatá, detí nemám. Pred mesiacom som sa prihlásila k Vám na príjem. Pred štyrmi dňami som 
uvarila vajcia na tvrdo a dala do chladničky. Pričom som vajcia varila dlho. Včera som rozbila natvrdo uvarené 
vajce, ale z neho sa vyliala vtáčia krv. Ako to môžete vysvetliť? 



Je to akoby zviazané s dušami vašich detí. Je to akoby znamenie, zatiaľ nielen vám, ale i mne. V čase príjmu 
duše nenarodených detí často dávajú akési znamenie, aby získali pozornosť. Potrebujú narodenie alebo očistenie. 
Akoby ma to zastavilo pre podrobné prezretie problémov, aby som pomohol deťom narodiť sa alebo sa očistiť. 

Ako ešte možno pochopiť, som ja poistený za ideálmi alebo nie? 
Ak vy nemôžete povedať slovko „nie“, keď vaša duša protestuje – to už je poistka za ideály. Ak je vám 
nepohodlné vyskúšať človeka, ktorý vás oklame v peniazoch, to znamená – vy závisíte od ideálov. Ak dávate 
tvrdé hodnotenie ľuďom alebo udalostiam, znamená – princípy sú pre vás dôležitejšie než láska. Ak je u vás taký 
postoj k svetu, tak problémy máte zabezpečené. 

Máme veľké problémy s deťmi. No moja žena nechce čítať vaše knihy, a nechce pracovať nad sebou. Čo 
robiť? 
Ak niekto nechce prijímať informáciu, naozaj, on v akejsi príčine k nej nie je pripravený. Urážať sa na ženu 
a nútiť ju čítať moje knihy nemožno. To znamená, že treba pracovať Vám. Po druhé: ak sa začínate vnútorne 
meniť idúc, v správnom smere, tak dieťa intuitívne sa pripojí k vám a viac závisí od vás než od matky. 
Často som videl ako k prijatému otcovi alebo matke dieťa sa začína ťahať veľmi silno a prakticky prestane 
závisieť od karmy fyzických rodičov. Skutočne, preto sa vyskytuje obyčaj vyberať krstnú mamu a otca. Vtedy 
dieťa akoby intuitívne môže sa uzatvoriť od „blata“ vychovávateľov a vnútorne sa pripútať k viac čistému 
človeku. 

Ak moji rodičia umreli, ako môžem sňať ich hriechy? 
Všetko čo pociťovali vaši predkovia a to, čo ste pociťovali vy v predchádzajúcich životoch, je zakódované 
v nastávajúcom momente no vašich hlbinných pocitoch a vo vašom charaktere. Nakoľko hlboko sa zmeníte, 
natoľko zmizne ten negatív, ktorý sa vám odovzdal od predkov. 

Ako nemám závisieť od ľúbeného človeka, ak sa mi on veľmi páči? 
V dobrom sa naučte vidieť zlé, v zlom dobré, ale potom ľúbte – to i druhé rovnako. 

Keď prvé dieťa dovŕšilo rok, môj muž dostal novú prácu a doma prakticky prestal bývať. Pred rokom som 
porodila druhé dieťa a teraz sa začala prakticky tá istá situácia. S čím to môže byť zviazané? 
Po roku dieťa začína chodiť a hovoriť. Ak v tú chvíľu závislosť matky od ľudských hodnôt je neveľká, dieťa sa 
aktívne rozvíja, a nie je to nebezpečné pre jeho zdravie a život. Ak ale je matka pohrúžená v ľudskom, tak dieťa  
môže ochorieť alebo jeho rozvoj sa zabrzdí. Alebo treba zobrať hlavný prameň pohrúženia do ľudského t.j. vzťah 
s mužom. Takže, niet muža a niet prvého kroku odrieknutia od Boha, podvedomého zbožňovania blízkeho 
človeka. Nedostatok blízkeho človeka vedľa - to je poníženie vzťahov, ideálov, osudu. A pri zachránení 
dobrodušnosti toto vyrovnáva vnútornú energetiku u matky a dieťaťa. 

Keď sa zaľúbim, tak strácam všetok apetít. Prečo? 
V energetike na jemnom poli sexuálny pocit a pocit hladu vyzerá rovnako. Rozvoj človeka sa zakladá v tom, aby 
od zvieracích pocitov prešiel k ľudským a potom – Božským. Keď sa človek zaľúbi, vytvára sa ohromné 
množstvo energie. Koncentrácia na sexuálnom aspekte nedovoľuje pocitu správne sa rozvinúť. Keď vy 
prestanete jesť, koncentrácia na telesnom, sexuálnom sa oslabuje. A vtedy sa vaše pocity rozvíjajú v správnom 
smere. T.j. organizmus intuitívne vchádza v správny režim jestvovania. 

Prečo, keď ma zbožňuje muž ja plačem? Skutočne, je to zlé? 
Lepšie plakať, než nenávidieť. Ak ste ešte nemohli prekonať seba, tak agresia nevýhnutne sa bude hromadiť. 
A vyslobodiac, bude ubíjať muža alebo Vás. Keď vy plačete, agresia  -zjaviac sa rozruší a nikomu neprinesie 
škodu. Často maličké deti plačú od krivdy (urážky) – to je obranný mechanizmus utvorený prírodou. 
Žena sa musí báť svojej sily, ale nie svojej slabosti. Láska neprichádza cez silu, ona prichádza cez slabosť. 

Odkiaľ je u mňa silnejšia alergia na zvieratá? 
Vždy so skupinou priateľov som sa chystal cestovať k južným moriam. Boli tam žraloci a deti mam  poprosili 
preveriť, či by niekoho z nás mohol zožrať žralok? 
Žralok zje toho, u koho je vysoká podvedomá agresia vo vzťahoch k zvieratám – povedal som – niekoľko ľudí 
z našej skupiny výrazne riskuje. Národ sa znepokojuje. Dobre ale odkiaľ je taká silná agresia k zvieratám? Sám 
neviem – rozhodil som rukami – poďme, skúsime pozrieť. O niekoľko minút som dostal nápad. 
Akéhokoľvek človeka vnímame dvojako:  ako duchovný obal a ako fyzické telo. Ale zvieratá vnímame len ako 
fyzické telo. Preto, ak u nás je agresia k telu človeka, tak u nás bude podvedomá agresia i vo vzťahu k zvieratám, 
hoci o tom nemusíme mať tušenia. No dobre, ale u kohože je agresia k telu človeka? Opäť som sa usmial a široko 
rozhodil rukami. Akože u koho, deti? U žiarlivcov. Ak ste v predchádzajúcich životoch žiarlili a v tomto živote 
posilnili hlbinné agresívne pocity, tak s akýmkoľvek zvieraťom môžete mať problémy – i alergie, i choroby 



zvierat, ktoré prejdú k vám dosť rýchlo než k druhým ľuďom, a objektom agresie zo strany zvierat sa tiež môžete 
stať. Žraloky zvyčajne nikdy nenapádajú človeka, nachádzajúceho sa v člne. 
V jednom z časopisov som uvidel fotku a príhodu o tom, ako ohromný žralok sa vynoril z vody vedľa jachty, 
schytil mládenca, stojaceho vedľa okraja a vtiahol ho pod vodu. Dištančne som ho pozrel : bola tam poistka za 
vzťahy o 7 krát vyššia smrteľnej. 
O istý čas som uvidel ešte jednu fotografiu. Na nej bol zobrazený muž, ktorého pre  očami od úžasu 
zmeravených jeho priateľov prehltol žralok, potom, nečakane, ho vypľuvol a ukryl sa. Skúsil som pozrieť na 
jemnom poli, čo sa tam prihodilo. 
Podarilo sa nasledovné: U muža závislosť po vzťahoch bola o 4 krát vyššie smrteľnej úrovne. Keď ho prehltol 
žralok, on sa rýchlo rozlúčil so životom, s celým svetom, so vzťahmi, takže u neho hlbinná žiarlivosť a agresia 
zmizli ako dym. Takého človeka jesť už nemožno. Žralok jednoducho zvracal a, nechápajúc, čo sa deje, sa ukryl. 
Zaoberáme sa tým, že v jemnom poli sme všetci rovnakí, ako korene stromu. Nám sa zdá, že prejavujeme 
agresiu vo vzťahu len k tomu jednému objektu, no zabúdame, že keď agresia odchádza ku našim koreňom, tak 
my začíname atakovať všetko živé a neživé vo Vesmíre. Myslím, že tým sa zaoberať netreba. 

Ako sa zdržať odsúdenia? 
Dohliadnite na svoju reč. Možno povedať „špinavý ako sviňa“ ale možno povedať „špinavý ako prasiatko“ Aká 
fráza prináleží chorému človeku a aká zdravému? Myslím, že pochopíte. 

Môj priateľ sa zaujíma o váš systém. On ma diagnostikoval  a povedal, že moja budúcnosť je uzavretá na 
100%. Nakoľko to je pravda? 
Váš priateľ sa mýli. Pre to, aby hovoril o akýchsi parametroch, je nutné vojsť do jemnej štruktúry človeka 
a spolupôsobiť s nimi, berúc informáciu. To môže byť nebezpečné pre diagnostika i pre pacienta. To je prvé 
Druhé. Celý môj systém i moje sledovania vznikli podľa toho, ako som uvidel v poli človeka karmické štruktúry. 
Mnoho rokov pred tým som skúšal preniknúť na túto jemnú úroveň, no nič sa mi nepodarilo. Aby hovoril 
o práci podľa mojej metódy, je nutné prejsť túto cestu, ktorú som prešiel ja. Preto, ak niekto hovorí, že pracuje 
„metódou Lazareva“ tak tento človek buď sa mýli alebo akosi cielene blufuje. Rozmýšľam, je jasnovidectvo oveľa 
vyššej úrovne, než ja, a je takých mnoho. No oni pracujú každý so svojím prameňom, a im sa skutočne netreba 
zaoberať mojou metódou a mojou rodinou. Ľahkosť, s ktorou sa čítajú parametre z akéhokoľvek objektu, je veľmi 
klamlivá. Osem rokov som pracoval na rozhraní svojich možností, no a teraz sa pravdivo orientujem nie úplne 
vo všetkom. 
Experimentovať s vnútorným pohľadom do duše druhého človeka by som neradil 

Pacientke, ktorá prišla ku mne na príjem, som dal dve otázky. 
Dlho mi rozprávala o tom, že jej muž nemôže zarobiť peniaze, že vedie seba neporiadne vo vzťahu k nej, že 
zmizne z domu, že život s ním stratil všetok zmysel. Spýtal som sa „Je vám s ním otupne? Udivene sa na mňa 
pozrela, otáľajúc povedala – Nie –Vás k nemu ťahá? Krátka mučivá pauza – Áno – Všetko, Odiďte. Vidím 
v meravej figúre a v očiach rozpaky. Potom sa jej tvár rozsvieti. Radostne sa usmeje. Poďakuje mi a odchádza. 

U dcéry je ťažké ochorenie, postihujúce nohy. S čím to môže byť zviazané? 
U nej v troch pokoleniach po ženskej línií je podklad agresie po vzťahu k mužovi, téma hrdosti, pýchy. Preto, 
aby porodila dieťa, jej je nutné periodicky prijímať poníženie všetkého ľudského od muža. Možnosti prijať také 
očistenie – prakticky niet. Preto jej dajú ustavičné poníženia, maličkými porciami ale sústavne. Toto alebo 
nevyliečiteľná choroba, alebo ťažký úraz končatín. Nakoľko rodičia, hlavne matka a babka sa dodatočne naučia 
prijímať poníženie ľudského, prichádzajúce cez ľudí a naučia sa zachraňovať lásku, akoby sa nič nestalo, 
odpúšťajúc všetkým, chápajúc, že nik nie je vinný, vidiac vo všetkom Božskú vôľu, natoľko dcére bude lepšie. 
Ešte jedna vec. Nohy sú zviazané s osudom. Blokovanie prišlo na nohy – znamená – v predchádzajúcich 
životoch bolo príliš mnoho nespokojnosť so sebou, situáciou, svojím položením. 
Skutočne, v prvom rade treba sňať nespokojnosť so svojou chorobou. 
Choroba tela – to je vakcína proti bolesti (chorobe) a rozpadu duše. 
Viete čo je 100% žena? spýtal som sa pacientky. Porozprávajte – zasmiala sa. Tá  žena, ktorá vie, že muž má na 
100% pravdu a pritom mu hovorí „Súhlasím s tebou, láska moja (ľúbený)“ 

Chtiac pomôcť ľuďom, no keď toľko pomáham, zostane zle fyzicky – slabosť, lámanie. 
Vy pomáhate, riadite sa nie láskou ale duchovnosťou, morálkou, ideálmi. A každý váš skutok posilňuje 
orientáciu na duchovnosť a ideály. Láska môže presne napovedať, komu možno pomáhať, alebo kto sa musí 
napraviť sám. Vedomie nikdy nenapovie, v tomto poli nie je. 



Môj manžel mi často hovorí, že vo mne žijú dvaja ľudia. Jeden dobrodušný, poriadny, morálny 
a duchovný, druhý – tvrdý, nenávistný a opovrhujúci. Nikomu som nikdy nekonala zlo. Vždy som viedla seba 
korektne. Mňa iba rozčuľujú niektoré veci v ľuďoch. No cítim, že manžel má pravdu. Vo mne je akási 
rozdvojenosť. Čím to možno objasniť? 
U vás zachraňujú hlbinné zápasy lásku, a vy ste človek dostatočne dobrodušný. No vaša výchova, prečítané 
knihy vás zorientovali tak, že ciele, princípy a ideály sa zdajú byť vyššie než láska. Tento proces u vás ide 
s mravnosťou a časom môže rozrušiť i vašu dobrodušnosť, i vašu lásku. Prežite nanovo život a zmeňte vzťah 
nielen  k udalostiam a ľuďom, zmeňte svoj vzťah k prečítaným knihám, kde princípy boli dôležitejšie než láska 
v živote. Prezrite rady, ktoré ste dostávali v detstve a mladosti. Čím harmonickejší človek, tým nebezpečnejší 
jeho nesprávny svetonázor. Najskôr pre druhých ale potom i pre neho samého. 
Socialistickú revolúciu robili ľudia v osobnom duchovní a principiálni. Bolo im nutné prijať tézu, že rady 
svetlého budúceho budú zabíjať t.j. princípy a ciele sú dôležitejšie než láska v živote, tak postupne z ľudí 
morálnych a duchovných sa prevracajú v katov ale potom v obete. 
Kirov bol jedným z najváženejších ľudí, pretože všetci videli jeho principiálnosť, čestnosť a poriadnosť. 
Premýšľal som o fakte, ktorý ma zarazil. On vysídlil 10tisíc rodín inteligencie z leningradských izieb a dal sem 
robotníkov. Ale ľudí s vyšším vzdelaním presídlil do barákov, kde zomierali. Ak by on bol menej principiálnym, 
títo ľudia by prežili. 
V Kryme prebiehala občianska vojna, veľmi ťažká s krviprelievaním z oboch strán. Sovietsky náčelník Frunze 
povedal, že chce zastaviť krviprelievania a zanechal hodnosť dôstojníka, že život bude uchránený všetkým, ktorí 
sa vzdajú dobrovoľne. 60 000 bielogvardejcov sa po tomto vzdalo 
Mýliac sa poriadny človek môže stvoriť oveľa viac bied než posledný darebák. V osnove všetkých omylov  - sú 
ľudské ciele postavené vyššie než život a láska, keď ľudské prekrýva a chce udusiť Božské. 
V jednom z činov Fridricha Engelsa som prečítal úsmevnú frázu. Keď sa hovorí o triednych veciach 
proletariátu, o žiadnej morálke a mravnosti nemôže byť ani reči. 
Celý čas si musíme pripomínať, že akékoľvek ľudské hodnoty nemôžu byť samocieľom. Láska k Bohu rodí lásku k 
okolitému svetu a k ľuďom. 
Láska k ľuďom rodí morálku a mravnosť. Morálka a mravnosť rodia duchovnosť, dobrý osud a ideály 
Duchovnosť vytvára rodinu, schopnosti, intelekt, blahoprajný osud 
Preto v prvom rade my žijeme, aby sme nakopili lásku k Bohu, a to je hlavné, čím sa máme riadiť vo všetkých 
svojich činnostiach. 
Vtedy láska a život budú dôležitejšie než iné ciele a úlohy. A žiadne merateľné projekty  teórie neprivedú 
k úmrtiu ľudí a celého človečenstva. V ostatných prípadoch my sústavne budeme sa vrhať tak k peniazom, tak 
k princípom a ideálom, tak k morálke a mravnosti, zbožňovať ich a potom dochádza k nevyhnutnému krachu 
a smrti toho, za čo sme sa modlili. 

V práci mám podriadenú, od vzťahu s ktorou pociťujem diskonfort. Z jej strany pociťujem akúsi agresiu 
vo vzťahu ku mne. Mohol by som ju prepustiť? 
Ak sa chcete zbaviť traumatizujúceho faktora, bez zmeny seba, dostanete dvakrát viac. U vás mimochodom, je 
vnútorná úcta (obdiv) pred ženami. Preto vám dajú ženu, cez ktorú táto orientácia sa znižuje. Pri správnej 
práci nad sebou traumatizujúci faktor musí ísť sám t.j. žena sa vnútorne stane mäkšou vo vzťahu k vám alebo 
sama bude chcieť odísť. 

U mojej matky je leukémia. Veľmi som to prežívala, potom som si povedala: Ak umrie, to znamená, že je 
to vôľa Boha. Potom u matky sa rýchlo zlepšil stav. Dve tieto okolnosti majú vzájomný vzťah? 
Problémy matky sú zviazané s vami, vy začínate správne viesť seba, prestanete ubíjať lásku strachmi, žiaľmi 
a ďalej, stav vašej matky sa zlepší. 

Modlila som sa tak “Hospodin, prosím o odpustenie za to, že som ľúbila  dcéru viac než Teba“ Ale 
u dcéry po tom bol prístup neželania žiť. Prečo? 
Za lásku prosiť odpustenie nemožno. Prosiť odpustenie možno  za to, čo potláčalo lásku a potom pokánie 
nemožno obracať v nespokojnosť so sebou. Treba prosto silnejšie pociťovať Božské v sebe a v druhých t.j. 
nemožno sa odriekať od ľudského, ale treba v ľudskom všetko viac ľúbiť a vidieť Božské. 

Máme si so ženou nasadiť obrúčky, istý čas  my chorieme. Zložíme prstene – vyzdravieme 
Vnútorne ste príliš priviazaní priateľ k priateľke a ľudské je oveľa viac, zacláňa Božské. Keď si dávate obrúčky, 
proces závislosti od ľudského sa rýchlo zvyšuje. Často sa pripútavame za ľudské cez agresiu po vzťahu k láske 



v prvom rade, mali by ste odpustiť druh druhovi a sňať všetky predchádzajúce krivdy, ale hlavne – keď liečenie 
išlo cez poníženie vzťahov a ideálov. 

So mnou sa vytvára budúca mystika, dochádza k akýmsi divým nezmyslom, neobjasniteľným. Cítim, že 
je to upozornenie (výstraha) len nechápem, v čom to je? 
Pozrel som pole toho človeka a v prvej chvíli som nič nemohol pochopiť. Pre jeho nesprávne konanie mohli 
umrieť ľudia v druhých svetoch, hlavne veľké nebezpečenstvo hrozilo jednému z nich. Rébus bol 
nerozlúštiteľný. Začal som pozerať pozornejšie. Muž sa pre niečo odriekal od lásky k tým ľuďom a oni sa 
usilovali  k nemu. Ešte akýsi čas na hranici svojich možností som chcel ustanoviť, čo sú to za ľudia. Potom sa 
nečakane všetko rozjasnilo. Boli to duše jeho budúcich detí, ale nevedno prečo, nie od jeho ženy. Všetko som 
pochopil. 
Máte ženu? Mám. Ženu ľúbite? Áno. Máte milenku? Mám. Milenku ľúbite? Áno. S milenkou deti nechcete 
mať? Nechcem. Podobne, deti by ste mali mať. 

Žijem na dedine, mám v hospodárstve kravy a svine. Raz som začal kŕmiť svine. A zrazu jedno prasiatko 
veľmi bezočivo začalo liezť vpred. Rozhneval som sa a šľahol ho prútom. Potom prasiatko ochorelo, ani 
pozornosť ani silné stravovanie nepomáhali. Potom prasiatko úplne prestalo jesť. Zašiel som k energetičke, ktorá 
žila v našej obci. Predaj prasiatko – povedala – vtedy ono vyzdravie. 
No takéto nikto nekúpi – povedal som, u neho koža v kostiach zostala. 
Ale ho predaj svojmu synovi, za jeden rubeľ. Prišiel som domov, všetko som povedal rodine a na nasledujúci deň 
v prítomnosti príbuzných syn mi dal slávnostne rubeľ, a ja som vyhlásil, že som mu predal prasiatko.  A práve 
po tomto som kŕmil zvieratá ako predtým, to prasiatko sa rýchlo zotavilo a o mesiac neskôr dohnalo v raste 
a váhe ostatné. Ako toto možno objasniť? 
Vedci hovoria, že elektrón je súčasne i častica i vlna. Akýkoľvek objekt, majúci konkrétnu formu a povrch, 
súčasne je rozvinutý v čase a priestore. Akákoľvek emócia je tiež rozvinutá v priestore a čase. Čím silnejšia 
emócia, tým dlhšie  v zotrvačnosti trvá v budúcnosti. Vaša emócia ubíjala prasiatko, lebo ono bolo vám otvorené 
a záviselo od Vás ako od hospodára. Keď ste ho „predali“, ono prestalo závisieť od vašej energetiky. A preto 
vyzdravelo. 

Keď sa obraciam k Bohu, začínam zívať. Prečo? 
My Boha poznáme cez lásku a vedomie tu prekáža. Ak my nemôžeme odhodiť, odstaviť vedomie, tak my buď sa 
nemôžeme modliť alebo naša modlitba bude prázdna a bezmyšlienková. Ak vy zívate, znamená – vedomie nie je 
odstavené  a ide intuitívne blokovanie. Preto, keď sa modlíme a premýšľame nad textom modlitby, tým menší je 
efekt. Čím  menej slov v modlitbe, a čím viac je podobná na báseň, tým lepšie. V básni myšlienky prechádzajú do 
pocitov. V modlitbe treba dosiahnuť to isté. 

Čo najsilnejšie zo všetkého prekáža v modlení? 
Nesňatá agresia po vzťahu k láske, neumenie otvoriť svoje ľudské „ja“, zabudnúť naň, keď sa obraciame k Bohu. 

Akých pacientov je najťažšie zo všetkého liečiť? 
Tých, ktorí sa sústavne boja a pochybujú o niečom. Tých, ktorí chcú mať garancie. 

Skutočne mi bude lepšie, ak sa budem modliť? 
Tí, u ktorých je príliš aktivizované vedomie vysokým postavením, veľkými peniazmi. Tí, ktorý vykonali 
priestupky proti láske. Človekovi hnevlivému a neporiadnemu vyzdravieť je oveľa ťažšie než poriadnemu 
a dobrodušnému. 

Môj otec bol veľmi dobrý a poriadny človek a nikomu neurobil zo. A zrazu sa u neho prejavila rakovina 
a za istý čas on umrel, žiadne lieky nepomohli. Bolo by možné objasniť, prečo? 
Mne na príjme žena raz ukázala kresbu jedného svätého. On zomrel na rakovinu – povedala. Je zvláštna 
tendencia. Mnohí svätí zomierajú práve na rakovinu. Prečo k tomu dochádza? 
Oni nevedeli, že nemožno ponižujúco a s opovrhnutím premýšľať o sebe. Ježiš Kristus hovoril – ja prebývam 
v Otcovi a Otec prebýva vo mne t.j.  v ňom Božské bolo vyššie ľudského a prestávalo závisieť od ľudského. Naše 
vyššie „ja“ prebýva v Bohu a Boh sa nachádza v každom z nás. 
Povrchová nespokojnosť so sebou, situáciou, v ktorej sa nachádzaš, pobáda k aktívnym činom. Hlbinná 
nespokojnosť so sebou, opovrhnutie k sebe, samozničenie je agresia po vzťahu k láske a k Bohu a ona musí byť 
odstavená. 

Chcela som vidieť syna lepšieho, múdrejšieho, krajšieho. A čím viac som chcela, tým viac nervóznym 
a zlým sa stával. 



Žili ste ideálmi, t.j. budúcim ale to znamená, šla sústavná nespokojnosť s nastávajúcim. Čím silnejšie ste 
poisťovali ideálmi syna, tým rýchlejšie tieto ideály v ňom sa rozrušovali. Každý z nás nosí Boha v sebe, 
a nakoľko my vieme vidieť toto Božské a učíme seba vidieť ho oveľa väčším, natoľko chápeme, že naše dieťa je 
skvelé teraz, v tejto chvíli a v túto sekundu a čím viac je v nás lásky, tým krajším sa stáva naše dieťa. 
Krása sa rodí od lásky, ale nie od ideálov. 

Dcéra od detstva nemôže jesť ovocie, plody, zeleninu. Silná alergia. Odkiaľ to môže byť? 
V dvoch predchádzajúcich životoch žila v Indií a bola vegetariánkou. Orientácia na duchovné hodnoty sa stala 
nebezpečnou. Pre prežitie ide povýšená orientácia na materiálne, prízemné. Nakoľko rodičia dodatočne snímu 
agresiu vo vzťahu k láske, keď ich liečili ponížením duchovnosti, natoľko dotyk s duchovnými hodnotami pre 
dievča bude menej nebezpečným. 

Sníval sa mi strašný sen. Rozpoviem po poradí. Mala som muža a pochopila, že ma zmenil, rozišli sme 
sa. A práve nedávno ho v sne vidím bez rúk, bez nôh, znetvoreného, poloslepého, ničoho nevnímajúceho. Vo sne 
sa radujem  a plačem od šťastia a hovorím. Nakoniec som ťa našla. Sláva Bohu. A zrazu všetko zmizlo. Ako 
možno pre mňa objasniť tento sen? 
Schopnosti sú zviazané s rukami. Nohy – s osudom. Tvár s ideálmi. Oči s intelektom. Chápanie s vedomím. Vy 
ste ľúbili muža pre schopnosti, duchovnosť t.j. postupne vedomie pre vás začalo znamenať viac, než láska. Dali 
vám záchranu – destabilizáciu vedomia cez zmenu muža. Vy ste túto záchranu neprijali a odriekli ste sa od 
lásky, súdiac podľa všetkého, mali ste umrieť alebo ochorieť v lepšom prípade. V sne je vedomie zabrzdené, 
a skúšku na záchranu lásky je vydržať preto ľahšie. Vy ste touto skúškou prešli, preto teraz máte šancu prežiť 
a byť zdravou. 

Ako určiť, nakoľko efektívne pracujem nad sebou? 
Podľa vášho vnútorného stavu a podľa toho, ako sa k vám začínajú správať ľudia. Vnímanie prítomnosti 
Božského vo všetkom – to je znak, že blahotvorné zmeny sa začali. 

Pracujem nad sebou, no nepociťujem žiadnych zmien. Ako mám určiť, koľko som už urobil? 
Zistiť netreba, pokračujte pracovať. 

Mám epilepsiu. Nakoľko si na seba pamätám z detstva, sústavne ma mučí skleslosť. Keď sa začínam 
modliť, pociťujem okolo seba zamknutý kruh. Prečo? 
Skleslosť je hlbinná nespokojnosť so sebou a s osudom t.j. je to sústavná agresia vo vzťahu k láske. Epilepsia aj je 
výsledok hlbinnej skleslosti. Obracať sa k Bohu treba vtedy, keď ste sa odriekli všetkého ľudského, od všetkých 
problémov, prežívaní, strachov a skleslosti. Ak sa ľudského držíte príliš silne, možno začínať s autogénnym 
tréningom. Možno si hovoriť „Všetko je dané Bohom, a ja to v duši prijímam. Nikoho a ničoho neopravujem, ja 
všetko prijímam. Nežialim za minulým, neprežívam v nastávajúcom, nebojím sa budúceho. Mňa absolútne nič 
neznepokojuje. Všetkým odpúšťam. V mojej duši je radosť, svetlo a láska. Pre prvý krok je toto dostatočne 
efektívne. 

Opustil ma  muž s maličkými deťmi. Teraz deti vyrástli a hovoria, že im vzali detstvo a odsudzujú otca 
Čo im mám povedať? 
U vašich detí závislosť od ľúbeného človeka, ideálov a vzťahov omnoho prevýšila nebezpečnú úroveň. Zachrániť 
ich možno cez poníženie vzťahov a ideálov. Ak by u nich neodňali detstvo, tak by im odňali život. Keď oni toto 
pochopia, myslím, oni odpustia otcovi. 

Včera som počul o tom, že v Rusku začala epidémia novej formy tuberkulózy, ktorá sa nedá liečiť. Na 
sledovania sú nutné obrovské peniaze, ktorých niet. Čo možno robiť v tomto prípade každému z nás? 
Tuberkulóza  - to je silná, tvrdá krivda (urážka) na seba a na osud. To je nespokojnosť s krajinou, v ktorej žijem, 
krivdy na úradníkov, urážky na celý okolitý svet. V Rusku k dnešnému dňu dochádza k najsilnejšej 
destabilizácií vedomia. Pre toto, súdiac podľa všetkého, nemožno vyjsť na novú úroveň myslenia. Aby sa urobil 
rozhodujúci krok, Božskému je nutné „otriasť“ všetko ľudské. Nie náhodou Moisej 40 rokov viedol svoj národ 
po pustatine. Ešte nedávno sa Rusko modlilo za chudobu. Plány, princípy a ciele – to bolo hlavné božstvo 
Ruska. Nič sa nestalo. Rusko sa vyliečilo socializmom a vyzdravelo. Teraz sa krajina snaží modliť za bohatstvo, 
a hlavným božstvom sa u nás stal osobný blahobyt. My aj týmto musíme vyzdravieť. Pre to, aby u nás boli idey 
a peniaze, nemusíme vnútorne závisieť ani od jedného ani od druhého. Nakoľko rýchlo v našich dušiach 
prebehnú blahotvorné zmeny, natoľko rýchlo Rusko utvorí spoločnosť, v ktorej peniaze nebudú zabíjať 
duchovnosť, alebo princípy a ideály nezačnú privádzať k biede. A nakoľko my nebudeme pociťovať vnútorné 
zákonitosti toho, čo sa deje s Ruskom, natoľko bude viac nevyliečiteľných chorôb a epidémií. 



Často sa ma pýtajú. „Čo by sa malo urobiť, ak urážka neodchádza?“. Veď chcem odpustiť človeku, no keď si 
spomeniem, čo urobil, všetko, zastavenie – je to nad moje sily. 
Vám netreba mu odpúšťať – objasňujem – keď pochopíte, že on nie je vinný a že on nemá pre čo, krivda (urážka) 
sama začne odchádzať. Nakoľko vy budete vidieť a pociťovať Božskú vôľu vo všetkom, natoľko ostro pocítite 
druhotnosť a ilúziu ľudskej vôle. A vtedy oveľa menšie úsilie bude nutné vynakladať na to, aby krivda (urážka) 
odišla z vašej duše a duší vašich potomkov. Aby ste videli vo všetkom Božiu vôľu, je nutné pracovať nad sebou 
ťažko a dlho. Ak nám zrazu odovzdali veľkú prémiu, my ľahko v tom vidíme Božiu vôľu a blahorečíme Bohu. 
Keď o niekoľko dní nám túto prémiu ukradli, pociťovať v tomto prípade Božiu vôľu je príliš ťažké. Ale keď o pár 
dní nás pre nič zbili na schodišti, tu uvidieť Božské vôkol a primerane vnútorne zachraňujeme lásku ku 
všetkému, čo je vôkol nás, natoľko Božské začína sa rozvíjať v našej duši. Nakoľko vidíme Božské v každom 
človeku a vnútorne zachraňujeme lásku k nemu, natoľko sa približujeme k Božskému, a vtedy u nás sa 
nerozpadá, ale aktívne rozvíja všetko ľudské. Príkladov možno uvidieť mnoho. Pridávam tento príklad, ktorý je 
všetkým známy. 
Skôr som chcel pochopiť, prečo je tak napísaný Nový Zákon. 
Štyri evanjeliá a v každom vyložená vlastná verzia povznesenia a záhuby Krista. 
Nielen všetky jeho zozbierané príbehy a poučenia a ustavične ich nasledovať? Potom som pochopil: často 
situácie, vzájomne zviazané udalosti nesú tú informáciu, ktorú spočiatku nemôžeme pochopiť (vidieť zmysel), 
no ktorú prijímame našimi pocitmi a podvedome akosi robíme závery. Skúsme z bodu pohľadu  ľudskej logiky, 
pozrieť na konanie učeníkov Ježiša Krista a ich charakter. Ak sa spýtame seba, kto bol najzbabelejší 
(najbojazlivejší) z Apoštolov, tak zistíme, že to bol Apoštol Peter. On sa trikrát malodušne odriekol od svojho 
učiteľa. A súčasne je jediný, kto sa pustil brániť svojho učiteľa. Neobvyklá zmes bojazlivosti a hrdinstva. Keď 
Kristus išiel po vode, práve Peter sa pohol k nemu oproti a práve Peter zapochyboval a neuveril v Krista, 
následne sa začal topiť. Čo dostávame: neviera v Petrovi bola omnoho silnejšia viery: zbabelosť omnoho silnejšia 
než hrdinstvo. Tak prečo vtedy práve jemu Kristus dal hlavnú úlohu medzi všetkými svojimi nasledovníkmi? 
Teraz sa obzrime k Judášovi. Súdiac podľa všetkého, on bol najbojovnejším a najprincipiálnejším zo všetkých 
Apoštolov. Čím viac je u človeka vôle, intelektu a duchovnosti, tým tvrdšie on môže reagovať na akúkoľvek 
nespravodlivosť. Ale konanie Krista pred ukrižovaním, z ľudského bodu pohľadu, bolo nelogickým 
a nespravodlivým. Začal robiť to, čo robili veľmi bohatí ľudia. Dovolil umývať sebe nohy drahocenným olejom. 
Judáš utvoril u seba v duši obraz neuveriteľne talentovaného, múdreho a nezištného učiteľa. A zrazu sa tento 
obraz rozpadol. A Judáš už nechcel slúžiť tomu, kto zradil a urazil jeho ideály. Všetci učeníci kritizovali Ježiša 
Krista za nevhodné konanie, no práve najsilnejší a najrozhodnejší Judáš túto kritiku doviedol do konca. Nutné 
bolo zastaviť morálny stav učiteľa, zachrániť jeho svetlý obraz pred tými, ktorí mu uverili. Ale pre toto bolo 
treba jeho zničiť. A 30 strieborniakov tu nebolo banálnym želaním obohatiť sa, ale výrazom tendencie ktorá sa 
vyskytuje v duši každého z nás. 
Ak sú urazení najsvätejší, tak vtedy pľuvajú na celú duchovnosť a treba žiť peniazmi t.j. skutok Judáša bol 
symbolickým odrieknutím sa od pošliapanej duchovnosti s nájdením nového bodu opory – v peniazoch ako 
zmyslu všetkého. Ukončujú život sebevraždou obyčajne hrdí ľudia. No prečo Judáš chcel skončiť život? Naozaj 
tak skoro bol rozčarovaný i s peniazmi? No za taký krátky čas byť rozčarovaný pre peniaze nemožno. 
Znamená, bola akási druhá príčina. No potom aká? 
Porovnajme ešte raz týchto dvoch Apoštolov, pričom každý z nich zosobňuje dve tendencie. Tak principiálny, 
múdry a rozhodný človek došiel k životnému krachu a sebevražde. Bojazlivý, malomyseľný, pochybovačný stal 
sa hlavným kazateľom a nositeľom myšlienok kresťanstva. V čomže je príčina prihodiaceho sa a v čomže oni sa 
tak výrazne odlišovali? 
Ukazuje sa – jedným. Keď sa Kristus spýtal učeníkov „Azda som takým, za koho ma považujete?“ Všetci 
učeníci začali hovoriť, že ho považujú za proroka, jasnovidca atď. Oni videli v ňom iba ľudské, a iba jediný 
Peter uvidel v ňom Syna Božieho t.j. pociťoval Božskú podstatu za pokrývkou ľudského. Nakoľko my uvidíme 
Božské v druhom človeku, natoľko Božské dozreje v našej duši. A vtedy slabé, choré ľudské začína sa utužovať 
a rozvíjať. 
Tragédia Judáša je v tom, že pociťujúc seba vodcom v zrovnaní s druhými, on sa viac sústredil na svojich 
schopnostiach, intelekte, duchovnosti. A ľudské oveľa silnejšie zacláňalo v ňom Božské. On začal žiť a klaňať sa 
ľudskej logike. A v Kristovi on videl iba ľudské. A keď ho jeho ľudské oklamalo, on sa od neho odriekol. 
Čo sa udialo potom? Judáš uvidel, ako viedol seba Kristus po tom, ako bol zatknutý. On uveril, že keď sa začína 
rozrušovať ľudské Ježiša Krista, tak to bude iba bolesť. A muky, nenávisť a urážka. A keď pokrývky ľudského 



začali opadávať z Krista, namiesto nenávisti, zúfalstva a strachu Judáš uvidel tú istú lásku, ktorú videl skôr. 
Ľudské sa rozrušovalo a Judáš nakoniec uvidel Božské. A vtedy on pochopil, že zradil  nie ľudské, ale Božské a že 
on  obnovoval nespravodlivosť, a rozdupával  (šliapal) Božské v svojej duši. A to ho popohnalo k sebevražde. 
Judáš bol podobný rozrušujúcej sa hore – Peter  - rastúcemu pahorku. Kristus vedel, že pri takom svetonázore 
Judáš je odsúdený na vodcovstvo a odrieknutie sa od lásky. Judáš bol nositeľom tendencie, ktorá žije do 
dnešných čias v každom z nás. Preto mu Kristus povedal „Choď a rob to, čo myslíš“ A súčasne Kristus videl, že 
slabý, pochybujúci Peter je ten, kto vie vidieť Božské, môže viesť za sebou ostatných. A v ňom ľudské bude 
rozkvitať, ale nie sa rozpadať, ako v Judášovi. 
Apoštol Pavel, ktorého nazývajú aj trinástym apoštolom, prešiel svoju životnú púť, začal ako Judáš, nevidel 
Božské v druhých ľuďoch, sledujúc len ľudskú logiku s príliš veľkou tvrdosťou, získal potom zjavenie, mohol sa 
dotknúť a uvidieť Božské v jeho okolitom svete. A potom on prešiel cestou apoštola Petra, prekonal cestu 
vedomia a precítil, že Boh je láska. 
My dnes čítame Bibliu, vysmievame a povyšujúco sa staviame k Judášovi. Potrebuje, kto je zlý, aby precítil seba 
dobrým. V takejto chvíli my prestávame pociťovať Božskú vôľu vo všetkom prichádzajúcom, prestávame vidieť 
Božské v každom človeku, stávame sa otrokmi ľudského a ideme k rozrušeniu a vražde. Jeden mohol prekonať 
v sebe ľudské a doviedol za sebou k šťastiu a spáse druhých. Druhý, nevedel, nevidel a to ho priviedlo k tragédií. 
Každú sekundu sa my buď odriekame od Božského alebo ideme k nemu. Buď potláčame svoju lásku alebo ju 
zachraňujeme a chránime. A tu veľmi mnoho závisí od každého z nás. 

Mám rozšírené cievy na nohách, problémy s gynekológiou, tŕpnu mi ruky a bolia od nedostatočného 
prítoku krvi. Hlavne sa zhoršuje stav v čase splnu mesiaca. 
Keď chladnú končatiny, je to problém žiarlivosti, pripútania sa ku vzťahom. Problémy s gynekológiou – to je 
výsledok agresie vo vzťahu k mužom v poli vzťahov a ideálov. Cievy – to sú krivdy (urážky) na seba, na osud, 
neželanie žiť, keď ľúbený človek dostáva nepríjemnosti v osude. Počas splnu mesiaca dochádza k aktivizácií 
podvedomia, a nakopenie krívd v predchádzajúcom živote, žiarlivosť, neželanie žiť posilňuje negatívne. 
V prvom rade snímte akúkoľvek agresiu vo vzťahu k láske, ktorú ste prejavovali v živote. Snímte nároky 
k mužom. Periodicky prežívajte situáciu opustenia všetkých, ktorí sú vám drahí a so všetkým, čo je drahé vám. 
Periodicky sa izolujte (uťahujte). Nakoľko dokážete vidieť Božské v tom, čo vám je drahé a odpútate sa od 
povrchného, natoľko zdravie sa postupne začne zlepšovať. 
Mimochodom, jednej žene s analogickými problémami som poradil – Predstavte si, že váš manžel odišiel, opustil 
alebo umrel a snažte sa zachrániť lásku v duši. O istý čas ona udivene spozorovala – Skúsila som to urobiť 
a mne začali horieť ruky a nohy. Správne – povedal som – energetika sa obnovuje, cievy sa rozširujú. No pre to, 
aby ste plne vyzdraveli, nutné je ešte presvedčiť svoju dušu o tom, že ľúbený človek vo vzťahu k pocitu lásky je 
druhotný. 

Vy píšete, že deti zodpovedajú za rodičov. Kdeže je tu spravodlivosť? 
Keď som prevádzal sledovania a videl desiatky a stovky faktov, hovoriacich o tom, že osud, charakter a zdravie 
detí závisia od ich rodičov, do hlavy mi neprichádzala myšlienka na to, že či je to spravodlivé alebo 
nespravodlivé. Sú fakty, ich je možné zovšeobecniť a skúsiť vybrať z toho úžitok.  
Rodičia môžu dobre vychovať dieťa, a vtedy bude mať dobrý charakter a šťastlivý osud. A môžu mu dať 
nesprávnu hodnotovú orientáciu, a to mu rozruší zdravie, charakter a osud. Deti tu veľmi silne závisia od 
rodičov. Akoby nás táto závislosť nepohoršovala? 
Druhý príklad. Vodič autobusu, kapitán lode, pilot lietadla nesprávne viedli seba a pre toto zahynulo mnoho 
ľudí. My sa nepýtame „Kde je spravodlivosť“ My jednoducho vieme, že je taká závislosť – je to fakt a preto, aby 
menej dochádzalo k tragédiám, je nutné oveľa viac síl a času prideliť na výchovu tých, od koho závisí niekoho 
život. Moje sledovania ukazujú, že nielen deti závisia od rodičov. Ak sa raz príčinou ťažkých a nevyliečiteľných 
ochorení  javí nesprávny vzťah k svetu, vedome i podvedome odovzdaný deťom. Keď ide reč o zákone 
celosvetovej príťažlivosti (tiaže), myslím, nikto v hlave nepomyslí, že je nespravodlivý. Prijímame ho ako fakt, 
a čím lepšie sa  mu naučíme, tým väčšie možnosti sa pred nami otvárajú. Ale zákony, pre ktoré jestvuje naša 
duša sme práve začali poznávať. 

Vy vo svojich odporúčaniach vyzývate modliť sa pre to, aby sme sa zmenili a prekonali choroby. 
Nerátate s tým, že pravoslávie, katolíctvo, moslimská viera sú pre vás oboznámené s touto otázkou? A už keď sa 
pýtať, ako sa modliť, lepšie je sa obracať ku kňazom ako k vám? 
Ja – som vedec a zaujímam sa sledovaním a analýzou faktov. A na ich kostre môžem povedať, že modlitba oveľa 
viac blahotvorne vplýva na dušu človeka a na jeho osud, než akýkoľvek autogénny tréning. Sugescia, hypnóza – 



to je fakt a som s nimi v styku. Nakoľko sa človek dokázal pred modlitbou odriecť, opustiť všetky svoje problémy, 
natoľko silnejšie bude blahotvorné vplývanie modlitby. A ešte jeden fakt. Ak človek nemohol niekomu, niečomu 
odpustiť alebo sústavne žiali po minulom, modlitba sa obracia v „otriasanie“ vzduchu. „Boh je láska“ je 
povedané v Biblií. Nakoľko často sme v živote potláčali v svojej duši pocit lásky a prejavovali agresiu k tomuto 
pocitu, odsudzujúc druhých ľudí, prichádzajúce udalosti alebo svoj osud, natoľko menej šancí je u nás očistiť sa 
cez modlitbu. A ak človek pred modlitbou spomína svoje hlavné životné situácie a prechádza ich so zachránením 
lásky, snímajúc akékoľvek nároky, tak taká modlitba lieči i jeho dušu, aj telo. 
Mnohí ľudia sa modlia a pri tom chorejú a umierajú. Jedným modlitba pomáha, druhým nie. (Ukazuje sa, že 
v tom je istá zákonitosť) Ich skúmanie dáva pochopenie toho, prečo jednému človekom modlitba pomáha 
a druhému nie. Ak pripustíme, že sa človek modlí pre to, aby si vyprosil u Boha zdravie, šťastlivý osud alebo 
ešte akési blahá, tak, v konečnom prípade, taká modlitba môže uškodiť. 
Myslím si, že mnohé z toho, čo som pochopil a poznal už bolo odkryté a povedané druhými vedcami 
a náboženskými predstaviteľmi. Nemám času a síl na to, aby som spoznával, čo sa hovorilo predo mnou a čo 
povedané nebolo. Ja musím pomôcť konkrétnemu človeku. On prezerá svoj život, stáva sa dobrým, opúšťa 
(stráca) všetky nároky, jeho stav sa zlepšuje, no choroba nakoniec neodchádza. On sa modlí, no hlbinné zmeny 
nenastupujú. Chcem mu pomôcť v prekonávaní seba. Objasňujem, že modlitba musí byť bez koristi. 
My sa modlíme nie pre to, aby sme dostali viac ľudského šťastia, ale naopak, preto, aby sme sa od neho odriekli, 
zmenšili závislosť a precítili, že je šťastie oveľa vyššie a oveľa dlhotrvajúce, než akékoľvek ľudské hodnoty. 
Človek sa začína modliť takto, a ja vidím, ako začína odchádzať choroba. Skutočne, on tiež nespoznal, prečítajúc 
všetko, Sväté knihy a všetky vedecké práce. Prečo by som nemohol pomôcť tým, čo už poznám? 
Vidím, že strach pred budúcim, strach umrieť, pochybnosť vo svoje sily bránia človeku  na ceste k vyzdraveniu. 
Prestaňte pochybovať o svojich silách – hovorím mu – vaše sily sú určené vašim želaním. Ak u vás je väčšie 
želanie zmeniť sa, vy prekonáte choroby. Prestaňte sa báť budúceho. Cez strach, nespokojnosť vyteká príliš 
mnoho energie. Ale vám je nutná teraz to, aby ste pracovali nad sebou. Nebojte sa svojej smrti. Vy stotožňujete 
svoje „ja“ so svojím fyzickým telom, a preto možný rozpad vášho tela vás tak straší a vysiľuje.  Vaše „ja“ ktoré 
je zviazané s vašim telom, neprichádza jediné. Vaše vyššie isté „ja“ sa nachádza za hranicami času. Je večné 
a prebýva v Bohu a v láske. 
Ale čo sa týka vášho telesného „ja“, ak je vám súdené umrieť, tak umriete a nik vás nezachráni ani liečitelia ani 
lieky. Preto prijmite hneď svoju možnú smrť. Začnite očisťovať dušu vrátane závislosti od toho, či prežijete 
alebo umriete. Ale rôzne vnútorné prežívania škodia aj duši aj telu. Človek sa uspokojuje a začína pracovať nad 
sebou viac plodotvorne. No niekto, niečo mu v tejto práci ešte bráni. Vidím, že orientácia na ľudské hodnoty, na 
vedomie je ešte príliš vysoká. Boh – to je láska, ale človek – to je vedomie – vysvetľujem. Nakoľko silnejšie sa 
odpútate od vedomia, natoľko viac v dušu príde lásky. Teraz, je prijateľné ak možno menej rozmýšľať, 
kritizovať, analyzovať. Cez toto prechádza vzbudenie vedomia. 
Pociťované sily, presvedčenia, obrany sú dávané láskou, ale nie vedomím. Preto, keď sa obraciate k láske 
a k Bohu, nedržte v mysli žiadnych myšlienok. Buďte plne úprimní a otvorení. Vám treba pociťovať seba slabým 
a bezbranným, asi ako narodené dieťa. Pred tým, ako sa obraciate k Bohu, preberáte si všetky svoje problémy. 
K Bohu nemožno ísť s problémami. K Bohu treba ísť s láskou. A keď sa obraciate v modlitbe k Bohu, postarajte 
sa v tú chvíľu zabudnúť na seba. A to, čo vy v túto chvíľu pociťujete, pomôže Vám lepšie než akýkoľvek liek. 
Podľa toho, ako ja idem ďalej a ďalej v sledovaniach ľudskej duše, presviedčam sa, že v niečom som nemal 
pravdu, niečo som nechápal,  a snažím sa prezrieť a opraviť svoje chyby. Dúfam, že osobný výsledok môjho 
posunutia vpred bude kladným. 

Ako bojovať s vírusovými ochoreniami? 
Nakoľko silne chorý je u človeka charakter a duša, natoľko silne sa to brzdí fyzickou a duchovnou bolesťou. 
Bolesť môže mať akýkoľvek pôvod, teda i vírusový. Pozoroval som energetiku skupín ľudí i celého ľudstva. 
Ukazuje sa, že periodicky dochádza k posilneniu tak i k oslabeniu akýchsi programov. Pripusťme, dochádza 
k povýšeniu závislosti od vzťahov, téma žiarlivosti a tiež povýšenie vnútorného agresívneho podkladu 
u mnohých ľudí. U ľudí s analogickou orientáciou môžu sa začínať rôzne ťažké ochorenia, napríklad 
reumatizmus, poly artritída, problémy so sluchom atď. Čím skôr budú odstavené silnejúce závislosti a agresia, 
tým menej ťažkých následkov sa ukáže potom. A teraz, pripusťme, neočakávaná epidémia chrípky môže vyvážiť 
veľkú skupinu ľudí a odvrátiť oveľa horšie následky. Aktivizácia povýšenej orientácie na akési ľudské hodnoty 
a následné ochorenie prichádzali v rôznych regiónoch.. Každý národ, každá civilizácia boli akoby jedným 
človekom: s rozličným charakterom, energetikou, úrovňou závislosti od ľudských hodnôt. Jeden ochorel 



a zomieral, druhý sa rozvíjal a prinášal potomstvo. Desiatky a stovky ľudí, a u každého jeho individuálna forma 
poznania sveta. Chyby jedného nebránili životu druhého. Periodicky vo všetkom ľudskom ako v jednom 
organizme, prichádzali výbuchy závislosti od ľudských hodnôt a vtedy mnohé civilizácie zahynuli ale prežili tie, 
u koho potenciál správneho smerovania bol najväčším. Rôznosť národov, hospodárstiev, civilizácií, ich 
izolovanosť spomaľovali chod rozvoja, no pomáhali prežiť v osobnom pláne. (poli)  
Teraz o všetkom ľudskom možno hovoriť ako o jednej civilizácií nielen preto, že sa otvorili hranice a dochádza 
ku genetickému zmiešavaciu, nielen rozvoj dopravy a turizmu, ale tiež i televízia, satelitné systémy, to je 
sústavné informačné premiešavanie. Priemyselné korporácie pracujú jedným a tým istým zákonom vo všetkých 
krajinách sveta, a ekonomicky sa všetko ľudstvo zväzuje do jedného celku. My už okolo 20 rokov sa správame 
ako jedna civilizácia. 
Zjednotenie na energetickej úrovni zvyšuje možnosti každého o stovky ráz. Zjednotené ľudstvo očakáva nárast 
nových možností a perspektív – to boli plusy. 
Teraz o mínusoch. Za každú chybu ľudstvo bude zodpovedať už nie časťou ale celkom. Preto, najskôr všetkého, 
ak sa budú zjavovať nové ochorenia, tak oni budú postihovať celé ľudstvo, nezávisle od úsilia medicíny. A za 
hrubé chyby v svetonázore ľudstvo môže zaplatiť nie smrťou akejsi samostatnej civilizácie alebo uhasením 
akéhosi národa, ale vlastnou smrťou a zmiznutím. My teraz môžeme hovoriť o tom, že všetci obyvatelia Zeme sa 
stávajú jednou národnosťou. Obrovské možnosti – obrovská zodpovednosť. 
Nie sme pripravení ani k jednému ani k druhému. A táto nepripravenosť, skutočne, bude skazou pričom oveľa 
väčšej miery. Ďalej. 
Každé náboženstvo zakladalo kostru akejsi civilizácie, zjednotené civilizácie oveľa plytšie (malicherne) a ktorých 
obraz sveta bol už plytší. Toto zjednotenie výrazne urýchlilo rozvoj tohto náboženstva. No a zosilnený konflikt 
s druhým náboženstvom, s druhou civilizáciou. Konflikt ekonomický, z ktorého často dochádzalo k vojnám je 
oveľa menej nebezpečný než konflikt ideologický. Na dnešný deň sa získava nasledovný obraz. 
To, že je ľudstvo vonkajšie rozdelené do niekoľkých náboženských civilizácií, môže priniesť aj úroveň konfliktu 
do spoločnej záhuby. Z druhej strany – spoločné zjednotenie na jemnom poli  a na poli úplne vonkajšom – odev, 
móda, počítače, predmety každodenného života – môžu byť nemenej nebezpečnými. 
Všetky urýchlenia narastajú veľmi rýchlo, ale človek sa ešte neadaptoval k navýšenej rýchlosti a možnostiam. 
Čím menej bude každý z nás pripravený k výrazne väčšej miere ľudských možností, v budúcom desaťročí 
a oveľa väčšej zodpovednosti za tieto hodnoty, tým silnejšie bude vonkajšie brzdené zjednotenie ľudstva ale 
oddelenie na úrovni ekonomickej  je nemožné, znamená, ono výrazne aktívnejšie bude prichádzať na úroveň 
duchovnú. To znamená prehĺbenie náboženských a politických konfliktov s narastajúcou tendenciou vojnových 
konfliktov, výsledok ktorých si ľahko možno predstaviť. Znamená, na prežitie všetkých a každého z nás treba byť 
pripraveným k tomu, čo príde za niekoľko desaťročí a začína prichádzať už teraz.  
Keď k nám spolu prichádza veľké množstvo ľudského šťastia – peniaze, šťastný osud, schopnosti, splnenie 
našich cieľov a nádejí, my prebývame v stave radosti a eufórie. Nevieme, že šťastie ubíja rýchlo nešťastia. Ak 
množstvo lásky v duši je menšie, než hrnúce sa šťastie, povýšená závislosť od ľudských hodnôt rozkladá dušu 
a zabíja telo veľmi rýchlo. Ideológia, svetonázor a charakter ľudstva v nastávajúcom čase, súdiac podľa všetkého, 
nedovoľujú každému človeku nahromadiť v duši množstvo lásky, dovoľujúcej nezávisieť od tej miery ľudských 
bláh, ktoré očakávajú ľudstvo v blízkej budúcnosti. A nakoľko viac každý z nás prikladá väčšie úsilie pre to, aby 
priviedol do poriadku svoju dušu, natoľko tým istým, on pomáha celému ľudstvu v prekonávaní budúcich 
epidémií, chorôb a vojen. 

U mňa v istom období života na ruke ostávali stáť akékoľvek hodinky. Ak sa nezastavili, láme sa 
náramok. 
Raz som konzultoval jedného mladého človeka. Povedal mi nasledovné: z vašich kníh som pochopil, že vnútorný 
stav človeka sa prejavuje na predmetoch, ktoré ho obklopujú. A ak je u človeka silný vnútorný program 
sebazničenia, tak sa lámu a rozrušujú veci, jemu prináležiace oveľa rýchlejšie. U mňa tento proces išiel ešte 
ďalej. U mňa veci začali starnúť rýchlejšie. Kúpil som si novú Tojotu v Arabských Emirátoch a priviezol sem. 
Auto malo niekoľko mesiacom od výroby. A zrazu sa začína kaziť. Mechanici pozerajú auto a pýtajú sa – Koľko 
má rokov? A neveria, keď odpovedám, že auto je nové. 
Historka, ktorú mi rozpovedal mladý človek  nie je mimoriadnou. K takým prípadom dochádza často. Čím hlbšie 
v nás vchádza program sebazničenia, tým rýchlejšie starne naše telo a všetko to, čo nás obklopuje. Program 
sebazničenia je výsledok povýšených nárokov k svetu. Oni sa v svojom rade javia výsledkom povýšenej 
závislosti od ľudských hodnôt. Ľudské hodnoty pozostávajú z hmoty, priestoru a času. Každý objekt vo Vesmíre 



nosí v sebe prvopríčinu  a je s ňou zviazaný. My všetci, všetko živé a neživé, nosíme v sebe Boha. No je 
i vonkajšie, s rôznym množstvom lásky, ktoré určuje rozličnosť jedného objektu. V hmote je určujúce množstvo 
lásky, v priestore  je ho viac. V čase ešte viac. Človek je ohraničený v svojom tele. Na počet tohto on sa aktívne 
rozprestiera v priestore a čase. Čím významnejšia miera jeho duchovných hodnôt, tým viac je v jeho 
duchovných štruktúrach priestoru a času. No  hlavná orientácia vždy musí byť na lásku, iba ona rodí i čas 
i priestor, i hmotu. Ak tá orientácia oslabuje, tak sa povyšuje závislosť od vonkajšej úrovne a vzniká agresia 
k láske. K Tvorcovi naša agresia neprejde, no v povrchové vrstvy lásky ona prechádza. Keďže láska rodí čas, 
priestor i hmotu, tak agresia k láske je agresia ku všetkému ostatnému t.j. to, od čoho my závisíme a za čo sa 
modlíme, sa začína rozrušovať. 
Prejdem k autorovi otázky. Ak sme orientovaní na lásku najviac zo všetkého, tak koľkokrát láska vychádza za 
hranice priestoru a času, my pociťujeme seba vnútorne jednotnými a všetkým, a u nás nemôžu byť 
nepríjemnosti niekým alebo niečím. Ak existujúca úroveň duchovných hodnôt sa začína prevažovať, my svoje 
isté „ja“ začíname prijímať už nie ako lásku, ale ako materiálne telo, žijúce v priestore a čase. A preto, aby sme 
prežili, sa zapája mechanizmus agresie. Čím vyššia úroveň duchovných hodnôt, tým merateľnejšia a jemnejšia 
agresia. 
Ak u človeka ohraničeného a uzemneného, agresia ide viac na vonkajšej, fyzickej úrovni, i láska trpí menej, tak 
u človeka duchovného – nielen na materiálnej – ale i na priestorovej úrovni, a na časovej tiež. Jednému sa 
nepáči, ako sused vedie seba, druhému – ako sused vedie seba a ako rozmýšľa a tretiemu – ako sused vedie seba, 
ako rozmýšľa a prečo sa vyskytuje na svete. 
Hodinky, ktoré tikajú na ruke, idú v určenom časovom režime. A ak vzniká povýšené agresívne želanie len 
kontrolovať situáciu, nielen na fyzickej, materiálnej, nielen na duchovno – priestorovej, ale i na časovej úrovni, 
tak hodinky sa správajú ako nezávislý „sused“ ktorý nesprávne seba vedie, nesprávne myslí, nesprávne sa zjavil 
na tomto svete a vôbec si  domov na tom mieste nepostavil. Agresia k času je agresia k hodinkám, od čoho sa 
môžu zlámať (pokaziť).  
Taká podoba (forma) agresie hovorí o vnútornom zápase duchovnosti a nadmernej závislosti od vysokých úrovní 
ducha a od veľkej miery hlbinnej agresie, ktorá môže dať problémy i tomu, kto nosí hodinky i jeho nasledujúcim 
pokoleniam. V každom prípade, u autora otázky už vidno na jemnom poli veľkú nepríjemnosť s vlastným deťmi. 
Hodinky sa môžu nielen lámať, ale i zmeniť svoj chod. 
Obyčajne pri narušení vyšších zákonov sa hodinky začínajú zrýchľovať. Pri pozitívnych zmenách chod času 
akoby sa spomaľoval. No zvyčajne sa spomaľuje nie sústavne, ale v začiatku kladných zmien, t.j. keď robíš silné 
trhnutie od ľudských hodnôt, vzniká brzdenie času. Začal som pracovať nad touto knihou, a prvý deň 
diktovanie a zápis trvali  okolo 5 hodím. Za tento čas moje hodinky zaostali na 3,5 hodiny. No už na druhý deň 
šli ako obyčajne a neoneskorovali sa. Bolo ešte mnoho rôznych situácií, rozpoviem o jednej z nich. 
Kúpil som nástenné hodiny do miestnosti, kde som konzultoval. Potom som uvidel, že sú  pokazené. Minútová 
ručička šla správne, a hodinová zastala na mieste. 
Chcel som ich napraviť, no  všetko bolo nemožné. O niekoľko dní som sa stretol s jedným mužom. Po príjme mi 
zavolal a s udiveným hlasom mi povedal, že jeho hodinky, ktoré stáli 700 dolárov začali ísť zvláštne. Hodinová 
ručička zastala na mieste a minútová pokračovala  ísť, akoby sa nič nestalo. Pochopil som, že príčina nie je 
v hodinkách, ale v mojom vnútornom stave. Začal som sledovať jemné pole a za istý čas som našiel príčinu. 
Zdá sa, že pri konzultáciách moja orientácia na zlepšenie fyzického stavu, osudu človeka bola povýšená t.j. 
ľudské začalo prevyšovať Božské. Vznikla agresia k času a hodinky začali reagovať takým zvláštnym časom. 
O niekoľko dní hodinky toho človeka, ako i moje hodinky prišli do normy a pracovali bez ďalších zmien. 

S.N. ako sa staviate k prácam Blavatskej, Rericha Andrejeva, „Ruža svetla“,. Naumkina „Kalagija“ 
Ak mám testovať prácu vyššie vymenovaných autorov, tak ich všetkých zjednocujú povýšená závislosť od 
ideálov, duchovnosť, šľachetnosť, pripútanie k ideám dobra, víťazstvu dobra nad zlom. V konečnom rade - oveľa 
silnejšia orientácia na vedomie, ktorá sa stáva hlavným cieľom. Boh je láska, človek je vedomie. Celý Vesmír – to 
je forma vedomia. Naše myšlienky pozostávajú súčasne z vedomia, času a hmoty. Vedomie delí svet na pravé 
a ľavé, svetlé a temné, povýšené a nížinné. Istá láska sa nepýta, neoceňuje a nekritizuje z jednoduchej príčiny :je 
za hranicami priestoru a času. V nej je všetko jedno: i nádherné i ničotné, i dobro i zlo. Agresia sa zjaví, keď je 
možnosť porovnať a oceniť situáciu. Porovnanie možno pri výskyte priestoru a času. A ak človek chce žiť 
ideálmi šľachetnosti, čistoty, chce vidieť svet len nádherným, tak on žije už nie láskou, ale vedomím. Čím 
silnejšie človek zbožňuje dobro, tým silnejšie on nenávidí a opovrhuje zlom. Čím silnejšie sa modlíme za dobro, 
tým rýchlejšie sa ono stane zlom. 



Žena sa zaľúbila do muža a kreslí jeho obraz len svetlými farbami. 
A čím viac sa nadchýňa jeho duchovnosťou, šľachetnosťou a krásou, tým viac povýšenia a opovrhnutia prežíva 
k druhým mužom, v ktorých vidí nízkosť, nedokonalosť. Čím viac je nadšená hodnotami vedomia, tým silnejšie 
oni vytesňujú lásku z jej duše.  
A v takúto chvíľu prichádza nebadane prechod. Hodnoty vedomia sa stavajú na prvé miesta, ale láska na druhé. 
Ideály spravodlivosti, duchovnosti, krásy, čistoty sa stávajú dôležitejšími než láska a život. 
Maličký nedostatok v ľúbenom človeku vyvoláva rozčúlenie a nespokojnosť. 
Sústavne narastajúca agresia v konečnom výsledku rozrušuje vedomie 
Dlho som premýšľal, v čom je zmysel nášho prvotného hriechu, ktorý nosíme v sebe od čias Adama a Evy? Ale 
vôbec som nemohol pochopiť situáciu: muž a žena, holí behajúc po lesnej čistinke, pojedli niečo, potom sa začali 
hanbiť, ale potom ešte zhrešili. No pravda, blahorečiac tomu, my všetci s vami na hriešnej Zemi žijeme a všetci 
sme hriešni pred Bohom už od narodenia.  
Nedávno som sa na toto podobenstvo pozrel skutočne inak. 
Človek prebýval v raji a bol bez hriechu,  pokiaľ neokúsil plody poznania, plody dobra a zla t.j. človek okúsil plod 
vedomia. Vedomie sa sformovalo, oddelilo sa od lásky, a v ňom sa vykryštalizovali čas, priestor a matéria. 
Zjavilo sa osobné, individuálne „ja“ a toto „ja“ začalo  porovnávať, oceňovať (hodnotiť) analyzovať. Zjavila sa 
hanba, ako výsledok hodnotenia situácie. Ľudské „ja“ začalo pracovať na sebe. Zjavila sa možnosť poznania, 
vedomie sa robilo samocieľom. Ľudské sa odčleňovalo z Božského. A toto dalo rýchle zrýchlenie rozvoja, no 
súčasne – skúsenosť. Hlavným cieľom je robiť vedomie, ale nie lásku. 
My zakúšame pocit lásky a v ňom sú vždy dve vrstvy. Božské a ľudské. Cez druhotné tiahnutie, želanie 
rozmnožovať sa, dostávame mocný impulz k rozvoju všetkého ľudského a živého. No ak v tomto impulze fyzický 
pôžitok sa stáva hlavným, tak sa robí mocné trhnutie do prospechu vedomia, ale nie lásky t.j. negatívny vzťah 
k svojim sexuálnym pocitom môže nebadane a rýchlo urobiť nás otrokmi všetkého ľudského. A vtedy Božská 
láska je vytesňovaná láskou ľudskou, žiarlivosťou, strachom, nenávisťou a opovrhnutím. 
Hovoriac jednoduchým jazykom: keď človek nemal individuálneho vedomia, láska pre neho vždy bola 
dôležitejšou, ľudské nezacláňalo Božské. Čím ďalej človek ide v rozvoji, tým krajším sa stáva jeho telo, jeho duch 
a duša. A tým väčšie skúsenosti  (pokusy) orientovať sa na vyššie ľudské hodnoty. A toto možno pri 
nepretržitom utiekaní sa k láske a k Bohu. 
Je nutné previesť postupnú prácu na zachránenie na navýšenie lásky. V biblií – v histórií nášho sveta sú dva 
hlavné hriechy. Prvý – je to hriech Adama a Evy, druhý , skutočne  - prvý, to je hriech, urobený anjelom, 
nakoniec sa obrátiaceho v diabla t.j.  je to hriech už akoby celého Vesmíru. Diablom sa stal najmúdrejší 
a najnadanejší anjel t.j. ten, ktorého vedomie bolo rozvinuté silnejšie než u druhých. 
My všekci nosíme v sebe prvopríčinu. A v kostre poznania leží láska. A pokiaľ anjel pociťoval svoju jednotu 
s Bohom – on bol anjelom. No potom vedomie sa chcelo oddeliť od lásky, a anjel objavil v sebe Boha, t.j. Bohom 
on nazval svoje druhotné „ja“, svoje schopnosti, svoj intelekt. 
Strom, ktorý je zbavený svojich koreňov, najskôr černie, potom sa rozpadáva. Takže diablom – to je nie 
osobnosť, je to tendencia k chybnému rozvoju. Koľkokrát by veľkým bolo ľudské, ono vždy bude druhotným vo 
vzťahu k Láske. 
Obyčajne väčšie (hrubšie) duchovné výdobytky boli spojené s náboženským poznaním sveta. V Budhizme, 
napríklad, výdobytky stavu Budhu sú prekonané závislosti od všetkých foriem vedomia. To dáva pocit zakúšať 
(prežívať) lásku z nás, keď on opúšťa toho, kto ho zradil? Podobný stav pociťujú ženy, ktoré ľúbia muža so 
všetkými jeho nedostatkami a prednosťami. Keď my ľúbime okolitý svet vo všetkých jeho prejavoch, tak naša 
láska prestáva závisieť od okolitého sveta a od vedomia v konečnom rade. Nakoľko my vidíme Boha vo všetkom, 
natoľko jasnejšie je Božské v našej duši. 
A keď my množíme svoje duchovné hodnoty, vychádzame na kontakt s vyššími plánmi, my ani na sekundu 
nemáme zabúdať, že teplý pocit lásky, ktorý sme nosili v svojej duši, bude vždy dôležitejší, než akékoľvek 
najmerateľnejšie a potrebné informácie. 

S.N. u muža po úraze sa začala epilepsia. V čom je príčina? Je to moja vina? 
Vy ste sa vnútorne vždy nadchýňala duchovnosťou manžela, robili ste ho ideálom. Súčasne, už ste nemohli 
prijať to, čo nezodpovedalo vašim ideálom. Podvedomá agresia je u vás povýšená. A to v akomsi stupni vplýva 
na zdravie a osud muža. 
Ďalej. Ak žena ľúbi v mužovi najskôr Božské, až potom ľudské, tak táto láska nezávisí od ľudského. Vtedy, kedy 
sa dielo týka lásky, nás málo zaujíma, je šľachetný váš muž alebo podliak, múdry alebo hlupák, krásavec alebo 



invalid. No ak žena ľúbi muža, preto, že on je bohatý, ona láskou pripútava jeho za peniaze o 10 krát silnejšie a 
on stráca peniaze, alebo zdravie, alebo život. Ak ho ona ľúbi preto, že on je dobrý rodič, ak sa on nebude zabávať 
(lumpačiť), môže ochorieť a umrieť. Ak ho ona ľúbi preto, že je schopný a múdry – u neho musia byť nešťastia 
a podvody, alebo musí podvádzať ženu a ponižovať jej schopnosti. Ak žena ľúbi muža za to, že je duchovný, 
šľachetný, tak on alebo začína viesť seba nízko alebo sa u neho začína rozklad v práci, plánoch alebo on musí 
neporiadne a nespravodlivo sa správať k nej atď. 
Nakoľko muž sa menej orientuje na Božské v svojej duši, natoľko rýchlejšie žena posilňuje jeho závislosť od 
ľudských hodnôt a natoľko rýchlejšie on stráca tie hodnoty, alebo zdravie, alebo život. Pričom ak je žena 
pripútaná na 100%, tak manžel na 200% t.j. u neho proces rozpadu ide rýchlejšie. V danom prípade u neho 
poistka za ideály je o niekoľkokrát vyššia než smrteľná úroveň. Išiel podvedomý podklad nespokojnosti 
s druhými, hlavne so sebou. Podvedomá agresia sa prevrátila do programu sebazničenia. Vnútorná agresia 
k sebe ho priviedla k úrazu. Keďže úraz nie je úplne zviazaný s programom sebazničenia, pomocným 
(vedľajším) článkom v tomto procese sa stala epilepsia.  
Čo možno robiť v tomto prípade? Najskôr pracovať treba vám. Odstráňte sa od ľudského v sebe a pocíťte Božské. 
Prijmite poníženie ľudského ako očistenie vášho vyššieho „ja“. Odpustite všetkým, cez koho vám posielali 
očistenie. Títo ľudia nie sú vinní. 
V prvom rade odpustite svojmu mužovi, prejdúc znova spoločný život. 
Pochopte, že stav vášho muža – to je odraz vášho vnútorného stavu. Prijmite ako očistenie krach ideálov, 
vodcovstvo, nespravodlivosť a precíťte druhotnosť milých, najsvätejších duchovných hodnôt v zrovnaní 
s láskou. Naučte sa ľúbiť muža so všetkými chybami. Nestavajte sa na kolená pred dôstojnosťou (kladmi, 
prednosťami ) a nebudete opovrhovať nedostatkami. 
Keď u vás vo vnútri prejdú seriózne zmeny, tak za nimi budú nasledovať zmeny i v duši muža. Jemu treba 
vnútorne sňať všetky urážky na vás a nespokojnosť so sebou. A ak váš nesprávny svetonázor neodovzdal deťom 
a vnukom, tak pozitívne zmeny prebehnú dostatočne rýchlo. Rýchlo alebo pomaly, no zmeny naozaj prebehnú. 
Nedávno u mňa bola zvláštna schôdzka s jedným človekom. 
Viete, prečítal som vaše štyri knihy – povedal on – ale zmeniť sa, skutočne, veľmi ťažko, síl nevystačí. 
Vy ste sa už zmenili – povedal som mu – iba zatiaľ ešte o tom neviete.  
Závislosť od ideálov u vás bola o 3 krát vyššia než nebezpečná úroveň. A teraz všetkého práve na „krásnom 
čertovi“. Podvedomá agresia pozostávala z 210 jednotiek – teraz kolo 45. Netreba ukončovať pozdvihnutia, 
potichúčky, plynulo pracujte nad sebou, meníte sa. Výsledok vždy bude. 
Vraciam sa k otázke. Aby sme sa naučili vyrovnať s krivdami (urážkami) treba vedieť odstrániť sa od vedomia 
vo všetkých jeho formách. Vedomie – to sú naše materiálne, duchovné hodnoty, je to kontrola nad situáciou, 
analýza, ocenenie seba. 

Mne jeden pacient povedal úsmevnú príhodu udejúcu sa s ním. Jeho urazil jeden človek. Akékoľvek 
úsilie vynakladal ukrivdený (urazený), odpustiť nemohol. Riešenie prišlo neočakávane. Vybral zo svojich vecí 
to, čo sa mu najviac zo všetkého páčilo a podaroval tomu, kto urazil. Potom urážka odišla. Ak vám ukrivdil, 
alebo vás urazil človek, alebo prišla ohromná nepríjemnosť, povedzte si vnútorne – o mesiac dám hodnotu 
(ocenenie) situácie a budem riešiť, kto je v práve a kto je vinný ale teraz hovorím iba jedno „Je to dané Bohom, 
ľudí v práve a vinných niet. Raz sa stalo – znamená, v tom je vyšší zmysel a mne zostáva len prijať to, čo sa 
stalo“. To znamená, treba sa učiť robiť ľudskú logiku druhotnou. 
Ja som rozprával jednej žene. Skúste jeden deň v týždni nevyužívať svojím mužom  
Taká tvár býva u človeka, ktorý vidí, že svetonázor sa rúca. Keď ona kúsok odišla, dorozprával som – ešte skúste 
jeden deň v týždni plne plávať po prúde, o ničom nerozmýšľať a žiť len pocitmi. Muž bude zdravý. 
Všetci vieme, že prvými, kto skúsil plody poznania, plody dobra a zla bola Eva a Adam t.j. zchádzajúc z toho, 
žena je viac vinná než muž. Čo toto značí v podstate? To označuje, že prvý, kto robí krok v stranu ľudských 
hodnôt sa javí žena a jej rola (úloha) v prekonávaní ľudských hodnôt musí byť teda vyššia. Tendencia zbožňovať 
ľúbeného človeka je u ženy silnejšia, než u muža. A keď ľudské u ľúbiacej ženy začína zatmievať Božské, to už 
tento proces sa začína u muža. 
Preto príroda vždy tlačila (posúvala) ženu k láske aktívnejšie, než muža a ľudské v žene vždy bolo ponížené 
silnejšie, než u muža. A čím viac krehkejšie a zraniteľnejšie bolo telo ženy, jej stav materiálny, rodinný, 
politický, tým ona silnejšie vnútorne sa upína k láske a k Bohu. 



Preto, aby porodila dieťa, žena musí odovzdať impulz pripútania k Bohu a tento impulz musí o niekoľko krát 
prevyšovať pripútanie ku všemožným ľudským hodnotám. Nakoľko žena vnútorne pociťuje seba nechránenou 
a slabou, natoľko ľahšie jej je zachrániť lásku pri ponížení všetkého ľudského. 
Každý muž v ľúbenej žene podvedome vidí matku. A jeho závislosť je povýšená. Preto, keď pre ženu krivdy 
(urážky) a a nároky sa zdvíhajú nad lásku, to „búcha“ nielen po deťoch, ale i po mužovi. Prinesiem ešte jeden 
príklad. 

U ženy, ktorá mi rozprávala o svojom živote, pred dvadsiatimi rokmi muž bol na psychiatrickej klinike 
a pobudol tam niekoľko mesiacov. Ani žiaľov, ani nárokov, ani strachov u nej nebolo. Ona ho ľúbila a starala sa 
o neho. On sa napravil, dosiahol úspechy v živote a dvadsať rokov nebolo žiadnych následkov prežitej choroby. 
A zrazu – ťažká recidíva. 
Skutočne nechápem, odkiaľ to mohlo prísť?- divila sa rozrušená žena. 
Poďme po poriadku rozmotávať situáciu – navrhol som - U vášho muža sa rýchlo povýšila orientácia na 
vedomie. A psychický rozklad nasledoval ako brzdenie povyšujúcej sa závislosti od duchovných hodnôt. 
No príčina jeho stavu sa tvorí vo vašich zmenách. U vás za posledný polrok sa posilnilí i hlbinné nároky 
k mužovi a druhým ľuďom vo všeobecnosti, rýchlo sa zvýšila hrdosť, pýcha, zvýšila sa závislosť od princípov 
a ideálov. Aké stavy prebehli za posledný rok vo vašom živote? 
Žena začala spomínať a rozprávať a postupne všetko stálo na svojom mieste, Ona sa vždy vnútorne nadchýňala 
schopnosťami muža a jeho duchovnosťou. Nárokov k nemu nebolo žiadnych. Ale závislosť od týchto hodnôt, nie 
menej sa postupne zvyšovala. Ona vždy mala prácu, ktorá ju neorganizovala, nedávala jej možnosti rozvinúť sa 
a prejaviť seba. Pred rokom dostala prestížnu prácu, s vysokým platom. 
Božská láska nebadane odišla na druhú stranu. A na prvom mieste stála kariéra, schopnosti, intelekt, 
duchovnosť, vedomie. Zrazu vznikla myšlienka „Môj muž nie je taký múdry a duchovný, ako som počítala 
skôr“ Zo všetkého veľké bolo rozčúlenie a nepríjemnosti a oveľa menšie priateľstvo, teplo a láska. Výsledok bol 
na zaplakanie. 
Chápte – hovorím jej – ľúbený človek, to je dôvod pre to, aby ste vyskúšali lásku. A keď už on podnietil u vás 
pocit, to všetko, čo bráni tomuto pocitu môžete smelo odhodiť. Pokiaľ ste boli ponížená v ľudskom, šli ste za 
láskou. Dostali ste oveľa viac ľudských možností a nevedeli sa s nimi vyrovnať. Skúste prekonať význam toho, 
čo máte. Ak sa to nepodarí, opustite vašu prácu. 
Ten pocit lásky, ktorý ste zakúsili k mužovi, lásky bez nárokov, strachov a žiaľov pre Vás, vášho muža a vašich 
potomkov je o tisíc krát dôležitejší než akákoľvek vaša kariéra a vaše duchovné dôstojnosti. Často kariéra, 
politika, vplyv finančného magnáta, otvorenie hrubého vzdelaného sa javí výrazom a realizáciou veľkého 
množstva lásky v duši jeho ženy. Muž v poznaní sveta dáva na vonkajší efekt, ale žena – na vnútorný. Ak žena 
chce všetky sily vynaložiť na dosiahnutie vonkajšieho efektu, ona sa stáva neplodnou a osamelou alebo muži 
vedľa nej chorejú, všetko strácajú a umierajú. 
Preto pre ženy je láska k Bohu ako vyššia hodnota, veľkodušnosť, umenie odpustiť a zabudnúť krivdy, umenie 
zachrániť lásku, aby sa jej nič nestalo, dávajú možnosť stať sa šťastnou, v nastávajúcom a robiť šťastlivými 
svojho muža a deti. 

S.N. jedna veštica povedala, že moje dieťa určite zomrie vo veku 12 rokov. Aká je možnosť vplyvu takejto 
predpovede? 
Situácia s dieťaťom je u vás skutočne nedobrá. Ja nakreslím situáciu, ktorá u vás bola do prečítania mojich kníh 
– ale potom – stav vášho dieťaťa v nastávajúcu chvíľu. Do prečítania kníh háčik za schopnosti dvakrát 
prevyšoval kritickú úroveň. Za princípmi a ideálmi – tiež. Úroveň hrdosti, pýchy je o 7 – 8 krát vyššia než 
norma. Koncentrácia na svojom ľudskom „ja“ veľmi vysoká. Podvedomá agresia k mužom predstavovala 400 
jednotiek. Okrem toho, bol podklad nespokojnosti celým okolitým svetom. Človek s povýšenou hrdosťou, pýchou 
je vnútorne vždy niečím nespokojný. Pričom to je nielen výsledok súčasného života ale i dvoch 
predchádzajúcich. Chceli ste sa zmeniť, výsledky sú. Podvedomá agresia u vás  je 120 – 150 jednotiek 
k okolitému svetu a k mužom. Všetky parametre sú oveľa lepšie. Ale koncentrácia je ešte o 2-3 krát prevyšuje 
utiekanie k láske a k Bohu. 
Preto zmeny u dieťaťa prebiehajú veľmi pomaly. Závislosť od intelektu a schopností je u neho o 6-8 krát vyššia 
než nebezpečná úroveň, od princípov a ideálov  - o 4. Úroveň hrdosti, pýchy je o 20 krát vyššie normy.  Počas 
aktívneho pohlavného dospievania, od 12-14 rokov, s dieťaťom v jemnom poli prebiehajú tie stavy, ktoré musia 
prebiehať v budúcom. Pri takej pevnej závislosti od všetkého ľudského je málo šancí prejsť skúšky už na jemnom 
poli. Takže problémy naozaj nie sú vyriešené.  Teraz o tom, čo možno spraviť s udejúcou sa situáciou. V prvom 



rade dať dieťaťu vnímanie prvotnosti Božského a druhotnosti všetkého ľudského. Skúsiť prevychovať seba i jeho. 
Vám treba nanovo prežiť život, rôzne neúspechy, nepríjemnosti v osude, poníženia prijať ako záchranu vášho 
dieťaťa, snímajúc i menšie nároky k druhým a sebe. Precíťte v sebe večnosť. Odstráňte sa od všetkého ľudského 
a prijmite jej poníženie vo všetkých formách ako očistenie svojho vyššieho „Ja“ Odmodlite akékoľvek potláčanie 
lásky v sebe a v druhých. 
Modlite sa za dieťa, aby v prvom rade ono zachraňovalo nie svoju dôstojnosť a svoje princípy, ale lásku k Bohu 
v svojej duši a pocit lásky v svojej duši ako taký. Precíťte seba slabou, bezbrannou a zraniteľnou. Opustite 
želanie riadiť okolitý svet a zakúšajte radosť z tohto. Nežiaľte za minulým. Neprežívajte v nastávajúcom. 
Nebojte sa budúceho. 
Učte sa menej rozmýšľať a viac pociťovať. Aj keď ľudské želania u vás stíchnu, modlite sa za deti a vnukov, aby 
pre nich vyšším šťastím bolo nakopenie Božského v svojej duši. Aby aj v sebe, aj v okolitom svete videli a ľúbili 
najskôr Boha až potom všetko ostatné. Aby vedeli odpúšťať, chápajúc, že niet vinných pred Bohom. Všetko, čo je 
zviazané s rozvojom intelektu, môže byť pre dieťa nebezpečným. 
Preto nemožno kárať ho za zlé známky. Poznanie sveta musí byť pociťovaným. Spev, tanec, hudba, kreslenie, 
maliarstvo musia byť základnými formami výučby. Počítač a televízor je lepšie dieťaťu radšej nevidieť. Strava je 
prijateľná jednotvárna. Sladkosti posilňujú žiarlivosť, ale zmenšujú hrdosť, pýchu. Takže sladké ono môže jesť. 
Odev je lepšie mať obyčajný, ktorý dieťa ničím neoddeľuje. Plávanie, turistika, jednoducho mnohohodinová 
chôdza, práca na chate – všetko toto dáva kladný podklad. Dieťa možno zatvárať v prázdnej izbe, aby tam sedelo 
a modlilo sa a postupne k tomu privykalo. Možnosti zachrániť dieťa a napraviť jeho osud je mnoho. Ale hlavná 
možnosť – to sú hlbinné zmeny v charaktere a v svetonázore matky. Takže začínajte u seba. 

U môjho muža po liečení od alkoholu sa rýchlo znížila potencia. Sú zviazané tieto dva stavy? 
Príroda chráni ženy cez záchranu a prežívanie potomstva. Preto negatívny vzťah k svetu sa silnejšie ukazuje na 
jej deťoch, než na nej samej. 
Často som videl manželov jedného a toho istého obrazu. U ženy povýšená vnútorná agresia k okolitému svetu 
a k mužom, u muža povýšená agresia k sebe. Program seba zničenia u muža sa zväzuje najskôr 
nepríjemnosťami v práci, v osude. Potom alebo on začína piť, aby zabrzdil program seba zničenia alebo 
zapríčiňuje žene nepríjemnosti, chce ju dať do rovnováhy, alebo robí to i ono súčasne. Ak on toto robiť nebude, 
tak môže ochorieť a umrieť. Ak žena je úprimná a dobrodušná, tak nároky vo vnútri ona neodtláča. A tiež ak sa 
s nimi nemôže vyrovnať, na povrchu sú oni oveľa menej nebezpečné, než vo vnútri. 
Ak sa ona intuitívne utieka k láske a vzdáva sa nárokov, vyrovnáva sa jej stav, než – stav muža. Ak ona 
„lakuje“ svoje vonkajšie pocity, dovoľujúc si zachraňovať rozdráždenie vo vnútri, tak ona ubíja svojho muža, 
hoci netuší o tom. Ak muž prestane piť, tak program seba zničenia mu môže dať  potom rozličné ochorenia alebo 
jednoducho zníženie funkcií rozličných orgánov. 
Preto pracovať treba obom, v prvom rade žene. Odpustiť priateľ priateľke, v myšlienkach prežiť nanovo celý 
život. Neobyčajne starostlivo spomínať na každý detail. Radšej sto krát prežiť nanovo jednu vážnu situáciu než 
spomínať sto plytkých. Meniac vzťah k minulému, sa my meníme teraz, v nastávajúcom. Prežite život znova, 
vidiac Božskú logiku vo všetkom. Prezrite ľubovoľnú situáciu z Božského, ale nie z ľudského bodu videnia. 
Predstavte si, že vy ste dnes ráno zomreli. Potom si predstavte, že ste zomreli pred pár mesiacmi a vaše telo 
a vaše problémy sú už v minulom. Rozlúčte sa so všetkým, čo vám je drahé a zanechajte všetko. Spomeňte si 
chvíle najväčších nešťastí a pozrite sa na ne už z boku. Spomeňte si na najviac nepríjemnú situáciu pre vás 
v živote a pozrite na ňu z bodu videnia večnosti. Alebo, dopustite, že vás urazil a ponížil akýsi človek. Prežite 
túto situáciu v svojom tele a spomeňte na vaše pocity. Teraz skúste si predstaviť túto situáciu z bodu pohľadu 
vašich rodičov. Potom opäť prejdite túto situáciu z bodu pohľadu toho, kto vás urazil. Skúste touto situáciou 
prejsť, predstavte si ju ešte ako nenarodenú a nezačatú. Potom si predstavujte seba neduživým starčekom alebo 
starenkou, predstavte si túto situáciu. V konečnom rade treba objaviť očistenie, lásku ku všetkému, čo by sa 
nestalo. To znamená, že vy na situáciu už pozeráte z Božského bodu pohľadu. 
Prijmite, že akákoľvek situácia vo vašom živote, dobrá alebo zlá, je svedectvo pre hromadenie lásky k Bohu 
a Božského vo svojej duši. Nedeľte okolitý svet na dobro a zlo. Tieto chápania sú zviazané iba s naším telom 
a naším vedomím. 
Čo je to dobro? To je to, čo je nutné nášmu telu a nášmu vedomiu. Čo je to zlo? To je, čo je užitočné, no aj to, čo 
bolo škodlivým včera, a môže byť užitočným dnes. Za hranicami nášho vedomia niet dobra a zla, je len láska. 
Keď mi celý svet chceme zmestiť do chápania „dobra a zla“ podobáme sa rakovinovej bunke, ktorá logiku svojho 
tela, svoj individuálny program chce vnútiť celému organizmu. 



Chápania “dobra a zla“ boli a budú. Jednoducho treba dávať odpis v tom, nakoľko sú relatívnymi. Vraciame sa 
k liečeniu. 
Pracujúc nad sebou, meniac svoj vzťah k svetu, odmodlievať agresiu k láske, možno sňať neželané výsledky 
liečenia. 
Mne nedávno dali úsmevnú otázku. Ak biznismen prestane piť, už viac sa nelieči, on sa často stáva patologicky 
lakomým. Prebiehajú zmeny v charaktere, pričom ďaleko nie v lepšiu stranu. Mňa poprosili objasniť, v čom to 
je. Zdá sa, že veľké peniaze – to v prvom rade nie sú materiálne hodnoty, ale duchovné. Aby udržal veľké 
množstvo peňazí, nutné je mať veľké schopnosti, povýšenú kontrolu nad situáciou, vedieť riadiť situáciu 
v budúcne t.j. rozvinutú intuíciu atď. 
Bez veľkého vnútorného zápasu duchovných hodnôt byť bohatým jednoducho nemožno. Preto pre biznismena 
hlavné nebezpečenstvo – pripútať sa nie za materiálne, ale za duchovné. 
Keď si vypije, parí sa v saune, často býva v prírode, ide brzdenie vedomia. Závislosť od duchovných hodnôt sa 
zmenšuje a vládnutie veľkými peniazmi pre neho nie je nebezpečné. 
Ak ku destabilizácií vedomia nedochádza, závislosť od duchovných hodnôt sa rýchlo zvyšuje. A vtedy, aby 
prežil, človek sa od duševného hádže k materiálnemu. Jeho vzhľad sa stáva prízemným, jemu pľuvať na všetko je 
sväté. Stáva sa tvrdým materialistom a v konečnom rade duchovný potenciál sa znižuje a zatiaľ nastupuje 
strata peňazí t.j. lakomstvo a povýšený pragmatizmus sa javia časovou a záchrannou mierou. 
Preto mať veľké peniaze a nepiť, bez škody pre svoj charakter a osud, môže človek vnútorne veriaci v Boha, 
človek naplnený láskou a dobrodušnosťou. Ostatným, zdá sa mi, je lepšie vypiť si. 
Narkotiká, alkohol, fajčenie – to všetko sú formy destabilizácie vedomia. Preto alkohol a cigarety sa javia ako 
antistresový faktor. Ako som to poradil jednému známemu. U teba závislosť od ľudských hodnôt je natoľko 
vysoká, že v kritickej situácií ty dáš výbuch nenávisti a neželanie žiť. Ak stres je veľmi silný a situácia 
nebezpečná, urob pre poriadok niekoľko procedúr. 
Najskôr zájdi do kúpeľne a zapínaj raz horúcu, raz ľadovú sprchu. Pocítiš, že odľahlo – choď do kuchyne. Vezmi 
si paličku klobásy, kúsok chleba a fľašku vína alebo vodky. Odrež maličký kúsoček klobásy a chleba. Vypi, potom 
zajedz. Poseď niekoľko minút. Ak cítiš, že vedomie sa aktivizuje, zopakuj to isté. Potom, ak je v dome hojdacie 
kreslo, sadni si a hodinu sa kolíš. Rytmické, kyvadlové zdvihnutia dobre brzdia vedomie. Deti tak kolíšu 
a hojdajú. To i je prekonanie stresu cez brzdenie vedomia. Ak niet hojdacieho kresla, jednoducho sa niekoľko 
hodím prechádzaj. 
Hlavne počas stresu – nedávať hodnotenie situácie a snažiť sa pociťovať kladné emócie. No najlepšou ochranou 
proti stresu – to je vedieť, že on sa neprihodí  a že v ňom je vyššia logika. 
Vyššie popísané prostriedky na prekonanie ťažkých situácií sú dostatočne primitívne a mnohokrát sa opakovať 
nemôžu. Najlepšia možnosť prekonať stres – to je hromadenie Božského vo svojej duši, je to stav, keď my ľúbime 
všetko ľudské, no nezávisíme od neho. V tom pláne možností pre prácu je nesmierne. V tom stave je vhodné 
začínať. 

U dieťaťa, 7 rokov, patologické nadšenie pre zapaľovanie požiarov: zapálil izbu, pokračuje brať zápalky, 
zapaľuje a kreslí požiare. Liečený nedávno. Pri videní ohňa dieťa zvracia. Nie je škodlivé to liečenie? 
Najskôr spojím výsledky diagnostiky, ale potom budeme robiť závery. U dieťaťa je háčik za princípy a ideály, 
pozostáva z 900 jednotiek t.j. o 9 krát prevyšuje nebezpečnú úroveň. Háčik za ideály – to je želanie celý svet 
vidieť svetlým a čistým, portrét čohokoľvek vidí iba v svetlých farbách atď. Súčasne so svojimi princípmi 
a cieľmi človek chce „vymodelovať“ blízkych ľudí a celý okolitý svet. Ide podvedomý boj a agresia proti blízkym 
ľuďom a celému svetu. Ideálny svet je mŕtvy, on sa prestane rozvíjať. Rozvíja sa svet ľúbiaci. Ale lásky bez 
„blata“ a dokonalosti nebýva. U matky chlapca je prítomný podvedomý základ nespokojnosti s mužom 
a okolitým svetom a veľmi silná koncentrácia na ideáloch a duchovnosti. Orientácia na vedomie u dieťaťa je 
natoľko mocná, že ono intuitívne hľadá formu jeho destabilizácie. Tečúca voda, horiaci oheň sa javia akoby 
symbolom destabilizácie a vedomie sa brzdí. 
Závislosť od neho sa zmenšuje. Podvedomá agresia u dieťaťa k okolitému svetu je okolo 100 jednotiek. No 
s časom sa môže zvýšiť. 
Po liečení háčik za ideály spadol na nulu. Podvedomá agresia vo vzťahu k svetu sa zmenšila. Zatiaľ rýchlo 
vzrástol program sebazničenia. V poli dieťaťa sa zjavili málo životaschopné deti, vnuci, pravnuci t.j. agresia 
k svetu sa rozvinula na boku jej autora a to dáva určité problémy v osude dieťaťa a jeho potomkov. 
Preto v každom liečení sú nepochybne plusy, no sú i mínusy. 



Rodičia chlapca neprijímali destabilizáciu princípov, ideálov a svojho vedomia, chrániac v duši nie lásku ale 
ľudské hodnoty. U dieťaťa táto tendencia je o niekoľko krát silnejšia. No nakoľko silnejšie sa modlíme za ľudské 
hodnoty, natoľko v nás samých vzniká želanie ich rozrušiť a zničiť. A toto, ako je pravdou je ochranná funkcia. 
Ľubovoľná násilná túžba riadiť situáciu nevyhnutne dá akési záporné následky. Preto obom rodičom, hlavne 
matke, začínať treba od seba. 

Prečo si deti často hryzú nechty?  
Ruky sú zviazané so schopnosťami. Ak je u človeka vysoká úroveň schopností a intelektu a rýchlo sa od nich 
navyšuje závislosť, tak môžu byť zranené ruky, alebo sa na rukách môže objaviť exém atď. Mimochodom, 
zajačia pera u detí – je tiež výsledok blokovania povýšenej závislosti od schopností a intelektu. Ak je u rodičov 
úroveň dokonalosti a schopnosti vysoká a oni sa s ňou nemohli vyrovnať, tak u detí môžu byť nielen problémy 
v osude a choroby, ale i problémy  s rukami. A keď si dieťa hryzie nechty – to je intuitívny pokus so 
zbalansovaním sa, znižujúci háčik za schopnosti, tiež poníženie rúk a schopností súčasne. Skutočne, rodičom 
treba správne prejsť všetky nepríjemnosti a poníženia, snímajúc podklad nespokojnosti so sebou, hlavne do 
počatia a v čase tehotenstva  s dieťaťom. Ešte jeden dôležitý moment. Najsilnejší kontakt s potomkami prichádza 
začiatkom jari. Od stredu februára do stredu apríla. V tento čas možnosti meniť sa sami a cez seba pomáhať 
deťom, vnukom, pravnukom sú dostatočné veľké. Od stredu novembra do stredu decembra taká tendencia sa tiež 
vyskytuje. Ak si dieťa hryzie nechty, a vysvetľujete, že najhlavnejšie v živote – to je vybojovať dobrý stav 
(postavenie), rozvinúť schopnosti, byť múdrejší než druhí, tak týmto mu môžete skaličiť život i zdravie. Treba 
mu častejšie pripomínať, že všetko toto je druhotné a toto nie je najhlavnejšie v živote. Nakoľko schopnosti, 
úspech prestanú byť hlavným cieľom jeho života, natoľko mnohého jemu bude dovolené získať. 

Narodil som sa nedonoseným 7- mesačným dieťaťom. S čím je to zviazané a mohlo by to vplývať na 
ďalší osud človeka? 
U dieťaťa v živote sú dve výnimočné (mimoriadne) dôležité obdobia. Je to formovanie počas tehotenstva 
a pohlavné dozrievanie. Nedonosenosť – to je poníženie hrdosti, pýchy, poníženie schopností a ideálov. To 
dovoľuje 20-30 rokov po narodení znižovať úroveň závislosti aj od schopností, intelektu, duchovnosti. 
Nedonosenosť, narodenie cez cisársky rez, maličký vzrast – to sú všetko šetriace formy brzdenia hrdosti, pýchy. 
Takže, ak hodnotiť následky nedonosenia, tak oni, v osobnom poli, sú kladné. Nedonosené deti často bývajú slabé 
a chorľavé, no všetko toto je tiež blokovanie hrdosti, pýchy. 

Vážený pán, hovoria, že ste sa už odriekol od svojich sledovaní a tvrdení vo svojich prvých knihách. Je to 
tak? 
Zodpovedám za to, čo bolo. Dezinformácia v diagnostike býva vtedy, keď sa znepokojujem a prežívam. Ak som 
odstránený a spokojný, informácia ide presná. 
No ja nie vždy správne môžem dať zmysel a urobiť závery zo získanej informácie. Preto nemením text vo 
všetkých svojich knihách, aby bol videný môj rast a moje dostatočne trýznivé posunutie vpred. Odrieknuť sa od 
svojich  kníh ja naozaj nemôžem, pretože reč ide od objektívnych pozorovaní. Ak vedec odkryl akýsi zákon, on 
môže sto krát sa od neho odriekať, no to už nemá žiaden význam. Môžem sa odrieknuť od ďalšej práce a od 
pozorovaní, ak uvidím, že sú nesprávne alebo pocítim, že som ustatý a nechcem sa viac tým zaoberať. Ale moje 
odhalenie zákonitostí rozvitia nášho tela a nášho ducha existujú do mojich pozorovaní a budú jestvovať aj po 
nich. 
Ak sa mravec chce odrieknuť od hory, po ktorej polezie, on môže robiť toto koľko si žiada, no pritom sa nič 
nezmení. Jednoducho moje sledovania porovnateľné s mojim charakterom a svetonázorom. 
Vďačiac sledovaniam som sa stal mäkší v charaktere a šľachetnejší v svetonázore. Zo všetkých parametrov, 
ktorých som videl som skutočne, zdal som sa jedným z horších. U mňa bol celý život iba jeden maják – je to 
pocit lásky v duši. Všetko ostatné bolo privrznuté a zadlávené. A idúc k tomuto majáku som sa z ateistu stal 
veriacim. A nemajúc, ako sa vyjasnilo, šancí prežiť, mať deti, mohol som všetko toto prekonať. Preto, ak sa ja aj 
budem od niečoho odriekať, tak to od povýšených ambícií, ukrivdenosti a pomstychtivosti. Dúfam, že to smiem 
urobiť. 

Do predelu sa vyčerpali životné sily i keď lekári nenachádzajú ničoho. Zmizlo moje vnútorné „ja“. Ako 
ho vrátiť? Modlím sa o pomoc. 
Príliš dlho ste sa modlili za duchovnosť a ideály. Príliš často dávali kritické ocenenie mužom. Ohromnú 
podvedomú agresiu ste odovzdali svojmu dieťaťu. U neho sa všetko toto prevrátilo v rieku sebazničenia. Časť 
tejto rieky samozničenia sa zhadzuje na vás pre to, aby dieťa prežilo. Váš stav – to je hlbinný stav vášho dieťaťa, 
ktoré s časom môže dostať chorobu, úraz, smrť. Vy ste žili svojim ľudským „ja“, svojím vedomím, svojím telom 



a sústavne chceli potláčať pocit lásky v duši, ale aby dieťa prežilo, jemu treba veľké množstvo lásky. A aby vás 
pritiahlo k láske, musia byť ponížené vaše ľudské „ja“, vaše vedomie, vaše telo. Čo sa deje t.j. ste zdravá, no 
choriete bolesťou vášho dieťaťa. U vás bol nezdravý svetonázor a charakter a všetko to, povýšené o niekoľko krát, 
ste odovzdali dieťaťu. Takže zachraňovať treba nie seba, ale vaše  dieťa. No ako toto robiť, myslím, pochopíte, ak 
si prečítate knihu. 

Mnohým veriacim je jednoducho nevyhnutné prečítať vaše knihy, pretože sú u nich nesúlady v rodine, 
chorejú deti a mnohí svoje ochorenia podľa vášho systému by mohli vyliečiť. No oni nečítajú vaše knihy, pretože 
sa tam hovorí o reinkarnácií, a tiež slovo „karma“ ich odpudzuje. Možnože by ste mohli ubrať zo svojich kníh 
tieto pojmy, aby ste pomohli väčšiemu množstvu ľudí, pretože vo všetkom ostatnom vaše sledovania plne 
súhlasia s Pravoslávim. 
Keď som bol v Izraeli, mne hovorili, že moje sledovania plne súhlasia s Kabalou. U mňa na príjme bol muslim, 
ukončiaci duchovný inštitút v jednej z arabských krajín . Všetko čo ste rozpovedali o mne a mojom charaktere, 
isto súhlasí – povedal – a všetko, čo ste mi všeobecne rozprávali zodpovedá Koránu a môjmu náboženstvu. Ja 
som vám veľmi povďačný za to, čo teraz viem, ako pracovať nad sebou a ako meniť seba.  
Takže tak, ku mne na príjem prichádzajú muslimovia a budhisti, judeisti, katolíci i pravoslávni, i ateisti. 
A všetkým hovorím jedno a to isté. Akýkoľvek objekt vo Vesmíre vychádza z prvopríčiny a je s ňou zviazaný. 
Tvorca je za hranicami priestoru, času a hmoty. A súčasne on prebýva v celom svete. Keďže vedomie pozostáva 
z priestoru, času a hmoty, tak cez vedomie pochopiť Tvorcu nemožno. Jediný model, cez ktorý môžeme poznať 
Tvorcu – to je láska. 
Všetky veľké istoty sa poznávali láskou, ale vedomie ich iba previedlo na ľudské pole. Pravoslávni, katolíci, 
muslimovia, judaisti často menia svoje náboženstvo – vierovyznanie a pokračujú žiť a rodiť deti. No ani jeden 
by neprežil, odriekajúc sa od lásky. Ale ak aj prežíval, tak jeho potomkovia by umierali. Úloha náboženstva 
v živote človeka má obrovský význam. A množstvo náboženských smerov, každé  po svojom, usiluje sa poznať 
Tvorcu a priblížiť sa k nemu. A čím viac lásky je v kostre akéhosi náboženstva, tým merateľnejšie dáva 
predstavu o morálke, mravnosti a vedie k rozvoju duchovnosti. A dnešné svetová náboženstvá vytvorili terajšiu 
civilizáciu. No zrodili sa z jedného koreňa, svetové náboženstvá majú rôzne kmene a vetvy. V religióznom poli 
celý svet je rozdeleným na niekoľko častí, ale v informačnom, energetickom, ekonomickom – my všetci sa už 
stávame byť jedným národom, jednou národnosťou, jednou civilizáciou. A ak naše hľadiská budú pripravené na 
to, čo oddeľuje relígiu od seba, tak nevyhnutne narastie otázka: Aké náboženstvo a aký národ radšej? A to 
znamená -  skôr alebo neskôr vznikne želanie zničiť horšiu relígiu, horší národ. Ale pri súčasných technických 
prostriedkoch – je to smrť civilizácie 
Ak ale my budeme pozerať na to, čo nás zjednocuje, chápajúc, že pred Bohom niet ničoho lepšieho, ničoho 
horšieho, že v láske my všetci sme jedno, my budeme vynakladať všetky sily na záchranu ľudstva, ale nie na jeho 
zničenie. 

Dieťa dlhý čas boleli nohy. Potom prestali, no za istý čas zomiera pes od ochorenia nohy. Zviazané sú 
tieto dve udalosti? 
Súdiac podľa všetkého, zviazané. Keď je človek nespojný so svojím osudom, u neho často trpia nohy. Keď človek 
kvôli šťastnému osudu je pripravený vniesť „vred“ druhému alebo opovrhuje sebou, ak sa šťastný život 
rozpadá, tak toto môže dávať bolesti v nohách, i zranenia nôh, i varikózne rozšírenie ciev. U dieťaťa najskôr šiel 
program sebazničenia za modloslužobníctvo osudu, potom, naozaj, pod vplyvom liekov alebo ešte akejsi príčiny 
jeho stav sa zlepšil, no zhod prešiel na budúce deti. Čím je taký zhod nebezpečný? Z jednej strany – on dáva 
časovú prestávku (oddych), odročenie. A ak sa človek mení, tak tento zápas času on môže využíť, aby zachránil 
i seba i potomkov. Nebezpečenstvo spočíva v tom, že keď za naše chyby my zodpovedáme sami, my sa  meníme 
na lepšiu stranu rýchlejšie. A ak za náš nesprávny svetonázor a charakter pykajú deti a vnuci, vtedy mi 
začíname zodpovedať, tak zdvihnúť túto ťažobu často nezostáva síl. T.j. dlhotrvajúci odklad pri nesprávnom 
svetonázore je hubiteľný pre potomkov i pre nás. Domáce zvieratá sú ako deti. A v danom prípade program 
sebazničenia, zhodený na budúce deti, prešiel na psa. Keď dieťaťu príde čas mať deti, ak sú ich duše zatemnené, 
tak sa oni všeobecne nemôžu zjaviť na svete, alebo sa rodia choré. 
Ak sú duše zosvetlené (vyjasnelé), tak pred počatím sa začína očistenie a u ich budúceho otca – terajšieho 
dieťaťa – môžu opäť začať bolesti v nohách, zlomeniny nôh, kŕčové žily, zápaly atď. Môže sa realizovať i druhá 
varianta. U detí sú duše čisté, oni sa rodia zdravými a u ich otca niet žiadnych problémov. No keďže sa mína 
spomalenej činnosti  (skutku) nachádza v ich poli, skôr alebo neskôr vybuchne. A ak to bude ohrozovať deti, tak 
pôjde mocný zhod na otca. A vtedy, počas niekoľko rokov po narodení detí, otec môže stratiť nohy alebo dostať 



ťažké ochorenie nôh. Ja teraz nebudem pozerať detaily, pretože oni nie sú potrebné. Ak rodičia a dieťa budú 
meniť seba a pracovať nad sebou, týmto problémom sa možno vyhnúť. 

Ak sa neplodnosťou niečo blokuje, tak čo stojí za narodením dvojčiat, trojčiat? 
Jedná sa o zloženú hrdosť, pýchu – to je vnímanie svojej neopakovateľnosti a unikátnosti. A ak človek má málo 
šancí prežiť, keď sa rodí jeden, tak, ak sa rodí dvojčaťom, to brzdí jeho hrdosť, pýchu a pomáha mu prežiť. Tiež 
v útrobách matky dvojčatá sú prinútené orientovať sa nielen na seba, ale i na vzájomné vzťahy medzi sebou. 
Koncentrácia na schopnostiach sa prevádza na koncentráciu na vzťahy, hrdosť, pýcha sa zamieňa za žiarlivosť. 
To je jedna z foriem prírodného blokovania. 

Veľmi silne urážam svojho syna a zlosť na neho za jeho popieranie rodiny, učenia atď. Čo robiť? To 
prichádza samovoľne, ale neprestávam ho ľúbiť. 
U vás je vnútorná závislosť od všetkých hodnôt veľmi vysoká – vy ste prejavovali agresiu k okolitému svetu 
a k ľuďom a v poli schopností a šťastného osudu a v poli princípov a ideálov. Váš syn, aby prežil, je prinútený 
odriekať sa od morálky a od ideálov a od šťastlivého osudu a schopností. Úroveň hrdosti je u neho neveľká. On 
sa podobá tomu, kto je pripravený rozdať všetky peniaze a stať sa ničím len aby zachránil lásku v duši. V danom 
prípade on sa snaží o duševnú chudobu. Ale pozrite, u vás je úroveň hrdosti, pýchy veľmi vysoká. Usilujte sa 
vnímavo prečítať moje knihy a dlhšie popracovať nad sebou. Vtedy sa i charakter syna zmení. 

S. N. ako objasniť takú situáciu, že u mnohých, chystajúcich sa na vašu lekciu, sa zjavujú prekážky 
(úrazy nôh, zostrenie radikulitídy, odtrhnutá podošva, úder lakťa, strata všetkých kľúčov od bytu atď?) 
Na lekcií je platnosť informácií vysoká. Urýchlenie všetkých procesov je oveľa silnejšie než pri čítaní kníh. Ide 
nebadateľná, no napätá práca nad sebou. Ak človek nie je pripravený k takej práci, tak u neho mizne želanie 
prísť na stretnutie. Ak je on vnútorne pripravený, tak sa práca začína do lekcie. Prichádzajú rozličné 
nepríjemnosti a človek, správne ich prechádzajúc, získava v trvaní dvojhodinovej lekcie možnosť previesť oveľa 
merateľnejšiu prácu. Inokedy nie som ja pripravený k tomu, aby som dal čistú informáciu a u mňa nezostáva síl 
pre uzatvorenie sály počas práce, vtedy u mňa mizne želanie urobiť vystúpenie. Alebo prichádza bočný 
mechanizmus ochrany. Alebo počas vystúpenia je sál prakticky prázdny. Teraz pracujem nad témou „osobnosť“ 
Oveľa podrobnejšie o týchto sledovaniach chcem rozpovedať v nasledujúcej knihe. Takže počas práce sálom 
prebiehali bočné veci. Obyčajne hovorím o svojich sledovaniach a novej informácií počas 2-3 mesiacov potom, 
ako som ich preveril a prepustil cez svoje filtre. Preto sa i stretávam s účastníkmi nie často. Ale tu som chcel 
poradiť počujúcim novej informácie. Chtiac, tak povedať, na svojej koži som ju ešte neprecítil úplne. Svoje prvé 
vystúpenia jednoducho pre zaujímavosť som zaznamenával na videokameru pre to, aby som analyzoval moje 
chyby, berúc do úvahy kladné strany. Potom známi začali prosiť o videokazetu a vysvetľovali to tým, že 
pôsobenie videokaziet je oveľa silnejšie, než kníh. Po prvé – všetky knihy sú obsiahnuté v jednom vystúpení 
Po druhé – hlavná informácia ide nie cez text, ale cez pohyb, hlas t. j. neverbálnou cestou 
Po tretie -  vzájomné pôsobenie cez videokazetu je silnejšie, než cez knihy. Ľahšie pracovať nad sebou, ľahšie 
meniť sa. Potom som chcel zaznamenávať všetky vystúpenia. V kostre, záznam je predurčený pre tých, ktorí sa 
chceli dostať na konzultáciu. Po pozretí videokaziet  mi bolo oveľa ľahšie objasniť, v čom je zmysel problémov 
človeka a ako ich riešiť. Takže, v Saratove operátor zapol videokameru, zaostril ju na zastreté steny, ale zatiaľ 
prešiel na mňa. Kamera sa vypojila. Snaha zapojiť ju bola bezúspešná. On obrátil kameru na záves a skúsil 
zapnúť. Kamera začala pracovať. Od hriechu sa jej skúsil nedotýkať a celú hodinu na premietacom plátne bolo 
vidieť záves a iba bolo počuť môj hlas. O hodinu priviedol kameru na mňa. Nič sa nestalo, kamera pokračovala 
normálne pracovať. No obraz bol plytký a operátor ma skúsil snímať hrubším poľom. Tak iba moja postava 
zabrala celé premietacie plátno, kamera znova vypovedala. Prišlo opäť snímať záves. 
Keď sme sa vrátili do Peterburgu, kameru prekontrolovali, všetko bolo normálne, pracovala bezchybne. 
O týždeň som mal vystúpenie v Orle. Chápal som , že som nahmatal novú tému, závažne. Aby ju zatvorili, mne 
bolo treba dostať najnovšiu porciu nepríjemností, nešťastí a ponížení, správne prejsť ich, ešte viac sa odstrániť 
od ľudských hodnôt pre to, aby som sa zdvihol na nový stupienok. Mne sa nechcelo vystúpiť, a ja odvolávam 
svoje vystúpenie. No už bola daná reklama, organizátori utratili peniaze, a mňa prosia neodvolávať, ale previesť 
vystúpenie. Ja som súhlasil. 
V Orle nesiem dve videokamery, pričom dvoch rôznych typov. Nemôže sa stať, že sa obe pokazia v jeden čas. 
Pred samotným vystúpením 150 ľudí vrátilo vstupenky do pokladne. Hľadiac na pustú sálu, chcem priviesť 
seba do poriadku. Potom, po lekcií, som čítal otázky, stredy ktorých mi pripadali jednoducho urážlivé. Toho skôr 
nikdy nebolo. 



Prejdime k videokamerám. Prvá vypovedala zrazu. Ona sa jednoducho pokazila. Svetlo svietilo, záznamu 
nebolo. Druhá zaznamenala vystúpenie čisto, bez jediného kazu. Pozeral som do videa a rozmýšľal – No aha, 
takže som si svoje vydobil. 
Potom som sa vrátil v Piter a vložil kazetu do videa. Obraz zostal veľmi zreteľný. Otvoril som ústa a udivene 
dvihol ruky. Zvuku nebolo. Kamera sa nepokazila, ale nazaznamenala ani jeden zvuk. Potom sme to mnohokrát 
skúšali v obyčajných snímkach a ničoho podobného sa s ňou viac neprihodilo. 
Spomenul som si, že s mojou informáciou už prebehlo niečo podobné. Asi pred pol rokom v New Yorku som 
konzultoval jedného človeka, ktorý mal rakovinu hrdla. Bol to veľký špecialista na liečenie diétami. 
Máte rakovinu preto, že ste rozhodli – človeka lieči diéta a duchovnosť. 
Človeka lieči láska. Ale diéta a duchovnosť dosť tomu napomáhajú. Ešte istý čas sme hovorili, potom on odišiel. 
Potom sa u neho začalo zlepšenie. O polrok človek riešil porozprávať američanom o mojich knihách a mojich 
sledovaniach. Bola prevedená celá konferencia. Všetko toto sa zaznamenávalo na video a audioaparatúru. Ani 
video, ani audioaparatúra nič nezaznamenala, ako sa ukázalo. Mohlo byť, že moja informácia bola dosť surovou. 
Alebo on ju vysvetľoval zo svojho bodu pohľadu a dával svoj informačný náklad, čo mohlo byť nebezpečným, no 
v osobnom sa nič nezaznamenalo. V princípe som rád, že sa dejú také veci. U mňa je príliš mnoho problémov 
a príliš málo síl, aby som plne kontroloval tú informáciu, ktorú dostávam. Ak sa zapájajú postranné 
mechanizmy kontroly – to znamená – možno hlavne sa nebáť, že nanesiem svoj informačný vred čitateľom. 

Vo vašej štvrtej knihe je epizóda o tom, ako vám prelievali krv. Nemohla som čítať tieto vety. A hlavne, 
ja nemôžem vidieť krv a tiež počuť o krviprelievaní. S čím je to zviazané? 
Skôr ľudia počítali, že duša človeka sa nachádza v jeho krvi. A podvedome svoju osobnosť človek zväzuje viac 
s krvou, než s telom. Púšťanie krvi – to je poníženie všetkých životných funkcií a všetkých ľudských hodnôt 
súčasne. Preto púšťaním krvi skôr liečili mnohé choroby a preto darovanie je zdravé pre zdravie. A v čase 
menštruácie u žien krvotečenie nie je náhodou. To dáva záblesk lásky cez poníženie ľudského. Ak je u ženy 
vysoká hrdosť, pýcha, tak menštruácia môže prestať. 
Mne jedna žena rozprávala históriu narodenia svojho syna.. Úroveň duchovnosti bola veľmi vysoká a hrdosť, 
pýcha obrovská. Menštruáciu mala raz za rok. Potom akosi otehotnela a v tomto čase jej dali diagnózu – zhubný 
nádor mozgu. Aby urobili operáciu, bolo treba ukončiť tehotenstvo. Previedli ultrazvukovú diagnostiku, aby 
zistili, v ktorom je mesiaci tehotenstva. UZI neukázalo ničoho, plodu nebolo, žena so všetkými príznakmi 
v treťom mesiaci tehotenstva, ale dieťaťa v bruchu niet, ale tehotenstvo je. Znamená – operáciu robiť nemožno. 
Treba čakať. Preložili ju na kliniku, kde preležala dva mesiace. Doktori opäť prevádzajú diagnostiku. Žena je už 
v piatom mesiaci tehotenstva no UZI podľa predchádzajúceho ukazuje, že dieťaťa niet. O mesiac pobytu na 
klinike pacientka úplne zošedivela. Ale potom začala slepnúť. Lekári rozhodli, že robiť operáciu na hlavnom 
mozgu je už neskoro, jednoducho čakali, čím sa to všetko skončí. Podľa rozmerov brucha sa už ukončoval piaty 
mesiac tehotenstva.  
Zrazu v noci susedky boli zobudené zvláštnymi zvukmi. Žena sa rozprávala v akomsi nevnímateľnom jazyku, 
zjavne sa nachádzala v kontakte s niekým! Tak ona rozprávala niekoľko hodín. Na tretí deň po tej noci u nej 
začali tmavnúť vlasy a o chvíľu sa plne obnovilo videnie. Lekári sa chceli v každom prípade pozrieť, ako sa 
správa nádor. 
Jej sa v hlave neukázal. Rakovinový nádor bez stopy zmizol, zato pri presvecovaní v bruchu sa objavilo 5 
mesačné dieťa, ktoré ona o 4 mesiace šťastlivo porodila. S vašou hrdosťou, pýchou a s vašou poistkou za ideály 
a duchovnosť šancí mať dieťa u Vás prakticky nebolo. Preto vás začali pripravovať k narodeniu dieťaťa takými 
metódami – objasnil som jej. Silný charakter môže priviesť k obrovskej hrdosti, pýche, no on môže i pomôcť 
prekonať tie skúšky, ktoré druhý nevydrží t.j. je to sochor, ktorý môže zadláviť človeka, no i zdvihnúť vysoko, ak 
človek vie pocítiť správny smer. Viete, ja som potom uverila v Boha – povedala ona – a celý môj život sa zmenil. 
Ja teraz žijem len Božským a chcem založiť duchovné centrum. 
No poistôčka za duchovnosť u vás ešte je prítomná – milo som jej povedal. Vám je vhodné popracovať nad 
sebou. 
O dva dni som sa presvedčil o práci svojej diagnostiky. 
My s vami zatiaľ ideme rôznymi cestami – smutne povedala. Pricestovali ste do nášho mesta, ľudia túžia 
uvidieť iba vás, ale vy po nociach sa opíjate a vyvolávate rozruch. Takže už buďte dobrý, uvoľnite izbu, ktorú 
som vám zajednala.  
Dúfam, že už povýšená závislosť od princípov, ideálov sa u nej zmenšila. 



Vraciame sa k autorovi otázky. Keďže u vás orientácia na svoje „ja“ na svoje telo je povýšená, tak 
k akémukoľvek úrazu tela a života sa správate s povýšeným strachom. Ako priviesť seba do poriadku, zmenšiac 
hrdosť, pýchu, dúfam, že  pochopíte z mojich kníh. 

Vážený Sergej Nikolajevič, po druhom alebo treťom vašom vystúpení vo vysielaní „Bumerang“ som bola 
prikovaná k posteli, zakúšala silné bolesti po celom tele. Doslovne priklincovaná k lôžku, ruky som nemohla 
zdvihnúť. Okolo piatich dní som nemohla vstať a tiež prevrátiť sa, to vyvolávalo ohromné bolesti. Čo so mnou 
bolo? Veď som nikdy nereagovala ani na Čumaka, ani na Kašpirovského. Teraz som vážne ochorela, chtiac 
pokúšať sa pracovať nad sebou. Chcem dieťa (neskoré manželstvo, 37 rokov) ako sa pripraviť a očistiť? Poradíte, 
pomôžte, prosím. 
Vo chvíli pozorovania vysielania u vás bol správny svetonázor a úžasný charakter. V hlbinných vrstvách vášho 
charakteru úroveň hrdosti, pýchy a agresie k mužom boli obrovské, ako i želanie zbožňovať ľúbeného človeka, 
ležiace v kostre tohto. Ak by u vás bol nesprávny svetonázor, tak očistenie by ste nevydržali, dali by posilnenie 
agresie a všetko by sa mohlo skončiť ťažkým ochorením. Preto alebo by ste nechceli pozerať vysielanie, 
jednoducho nezapli televízor, alebo nemohli by ste pozerať od prvých minút. Vám by dávali očistenie cez 
nešťastia, krivdy (urážky) choroby, zranenia. Ak by ste sa začali správne správať k svetu, tak vaše vyššie „ja“ 
využilo chvíľu, aby vyhodilo navrch „blato“ a agresiu, ale správna orientácia pomohla rýchlo prekonať negatív, 
ktorý ste nosili v sebe. Teraz je stav oveľa lepší. Vaša súčasná choroba je zviazaná už nie s Vami, ale s budúcim 
dieťaťom. Pokračujte pracovať nad sebou ďalej, modliť sa za seba, za deti a vnukov. Má zmysel pozrieť kazety 
posledných seminárov. Tam je informácia, ktorá ešte nie je odzrkadlená v knihách. V prvom rade, pocíťte v sebe 
najskôr Božské a až potom – ľudské. A u vášho muža chcite ľúbiť Božské najskôr a ľudské potom t.j. predstavte 
si, že váš muž umrel, opustil vás, ušiel od vás alebo sa zrazu stal nádherným, mladým a výnimočne duchovným 
a šľachetným. Ale potom zrazu ochorel a stal sa invalidom. Snažte sa zachrániť lásku k Božskému v ňom, ako by 
sa ani nemenilo ľudské. Vtedy i ľudské vy budete ľúbiť bez strachov, krívd a nárokov. A očistením prejdete 
rýchlejšie a ľahšie. 

Prečo, čím viac sa pokúšam podriaďovať mužovi, tým väčší nátlak a poníženie mi prichádza zakúsiť? 
Je treba podriadiť sa nie mužovi, ale Bohu, ktorý riadi vás cez muža.  
Keď sa podriaďujete mužovi, podriaďujete sa ľudskej logike, a to znamená, začínate závisieť od nej. Čím 
silnejšie vy závisíte od ľudskej logiky, tým viac u vás vzniká agresia. Vy ju „zapichujete“ hlboko dovnútra, 
chtiac byť mäkšou zvonku a čím hlbšie agresia vchádza v podvedomie, tým je nebezpečnejšou pre vášho muža. 
A tým agresívnejší je prinútený byť aj on, aby prežil. 
Matka často ustupuje vrtochom svojho dieťaťa a nerozčuľuje sa pre jeho hlúpe správanie, a pritom sa mu 
podriaďuje. Preto je lepšie nepodriaďovať sa mužovi, ale ustupovať mu. Nemožno pociťovať seba vyššie než 
muž, no nemožno pociťovať seba nižšie neho. V láske sme všetci rovní a jedni. Ak cítite, že vaše podriadenie 
prechádza v otroctvo, to znamená, vy nevidíte Božské za ľudským obalom vášho muža. Môžete si v mysli 
povedať – ja prijímam poníženia nie od teba, ale od Boha, ktorý ťa poslal.  
Ale už ak cítite, že všetko sa rovnako podriaďuje ľudskému, tak je už lepšie, kričíte a škriabete tvár svojmu 
mužovi. Keď je u ženy v duši mnoho lásky a ona sa na ňu koncentruje, tak jej intuícia pracuje lepšie, než 
u muža a na ľubovoľnú situáciu ona pozerá múdrejšie. A vtedy ju muž nemá ponižovať. On riadi 
v drobnostiach, bude jej vždy ustupovať v hlavnom. No ak v duši lásky je málo, tak radšej žena bude potláčať 
(dláviť) svojho muža, alebo on ju. Všetky spory sa vyriešia láskou. No pre to je nutné usilovať sa o ňu a viac sa 
orientovať na pocity, než na akési piliere (základy) a princípy. 
Žena musí viesť seba tak, aby priblížila muža a seba k Bohu. Ale pre toto je nutné zväčšovať lásku v svojej duši 
i v duši muža. A preto je inokedy oveľa užitočnejšie pokaziť mužovi náladu, nesúhlasiť s ním, postaviť ho pred 
neočakávanú situáciu a cez túto destabilizáciu ľudského mužovi bude lepšie preciťovať lásku vo svojej duši. Ale 
bez odvrávania podriadenie sa želaniam muža ho pripútava silnejšie za všetky hodnoty, jeho agresia sa zvyšuje 
a charakter sa ničí. 

Nedávno sa mi jeden mladý človek priznal. Chodil som s dievčaťom počas niekoľkých mesiacov. Na 
koniec koncom som sa tvrdo rozhodol rozlúčiť. Ale teraz ma opäť k nej ťahá. No ja už som tvrdo rozhodol. Čože 
mám robiť? -  Ako čo? Pľuvnúť na svoje rozhodnutie. Ak ju chceš vidieť, choď  k nej. Ak teba ťahá k nej, choď, 
neobracaj pozornosť na nič. Akoby ona seba neviedla, čo by ona nehovorila a čo by pre ňu nehovorili, ver svojmu 
pocitu. A ak, vnútorne, nechceš ju vidieť, radšej princípy, morálku žiadať stretnúť, nechoď na toto stretnutie. 
Nestretávaj sa zo žiaľu, alebo z mravných dôvodov. Bude horšie aj tebe aj jej. Samozrejme vo vzťahoch musí byť 



aj mravnosť, aj princípy aj logika, no hlavná orientácia vždy musí byť na pocit lásky v duši. A nakoľko človek je 
úprimnejšie veľkodušný, natoľko ľahšie jemu bude urobiť správny záver. 
Treba vedieť, že nikdy ľudská logika a vedomie nemôžu plne určiť, ako má viesť seba človek. Konanie dvoch 
ľúbiacich sa ľudí je nepodmienené a určuje sa Božskou logikou, ktorá je nedostižná pre vedomie. Uvediem 
príklad. 
Stretáva sa mladý človek s dievčaťom. Zaľúbi sa do nej. Ona svojím konaním, pocitmi prispieva k tomu. Medzi 
nimi začína ľúbostná hra, ktorá trvá týždeň, mesiac, dva, tri.... No v sexuálnu blízkosť ona s ním nevstupuje. 
On prichádza  ku mne a chce vedieť, čo sa deje? 
To môže byť obyčajný prípad vampirizmu, keď žena pokusne rozpaľuje vášne u muža, no nelíha s ním v posteli. 
A vtedy on zhadzuje na ňu energiu, schopnosti, peniaze. A nakoľko on závisí od tejto vášne a od všetkého 
ľudského, natoľko on bude spustošený touto ženou. 
No tu je druhý prípad. Ja tu vidím reálne pocity, okrem toho  vidím v ich poli spoločné dieťa.  
U vás s ňou bude spoločné dieťa – hovorím mu – a podobne je u vás oboch reálny pocit lásky. Ale o dva mesiace 
sa rozídu, ona i tak nelíhala s ním v posteli. O polrok on  prichádza ku mne a hovorí, že sa viac nevideli a sotva 
sa niekedy uvidia. No čo, dieťa u nás v poli je spoločné? spýta sa. Pozerám pole, dieťaťa nevidím. Nič nechápem. 
Skutočne, o akýsi čas sa stretnete a u vás bude dieťa – predpokladám. 
On so žiaľom pozerá na mňa, mykne plecami a odchádza. Mučiteľne sa snažím pochopiť, kde je moja chyba? 
Ničoho nechápem. Keď sa také prípady u mňa zopakujú,  každý raz ničoho nechápem. Videnie nastupuje 
pomaly a trýznivo. Pôsobí poľový genotyp dieťaťa, štruktúry jeho ducha a duše sa formujú niekoľko životov rad 
radom. 
Stretávajúci sa mládenec a dievča, zakúšajú priateľ k priateľke silné city, a v ich poli dochádza k duchovnému 
počatiu. Ide o aktívny proces formovania duchovných štruktúr dieťaťa. No do postele si mladí ľudia nelíhajú, 
niečo odvracia, čosi sa nedáva. Zdá sa, ak oni začnú žiť aktívnym pohlavným životom, ich duchovná žiara sa 
rýchlo zníži. Formujúce sa štruktúry dieťaťa budú pozbavené energie. Rozvitie dieťaťa sa rýchlo zabrzdí. 
A príroda robí všetko, aby zachránila dieťa a predĺži proces jeho rozvitia. Môže vzniknúť ľubovoľná situácia. Po 
prvom sexuálnom kontakte môže nevedno odkiaľ sa vynoriť pohlavné ochorenie (venerické), hoci dovtedy obaja 
boli absolútne zdraví. A hlúpa príhoda ich môže rozviesť, alebo osud ich rozhodí do rôznych miest. A ak súdiac 
podľa ľudskej logiky, toto možno nazvať nezmyslom, hlúposťou alebo tragédiou. 
Ale tu je jednoducho druhá logika, logika záchrany a rozvinutia dieťaťa na úrovni poľa. A tak niekoľko životov 
sa stretávajú, poznávajú a kresba ich konania a vzájomných vzťahov určuje svojráznosť sformovania dieťaťa 
v ich poli. A nakoľko oni sa podriaďujú logike lásky a neprechovávajú druh k druhovi nároky, natoľko 
harmonickým sa rodí dieťa. 
No ak rodičia ustupujúc ľudskej logike dlávia lásku alebo ustupujú ľudskému telu, láska sa prevracia 
v sexuálnu náruživosť, poľový genotyp dieťaťa sa deformuje a u neho už niekoľko životov napravujú cez bolesti 
a nešťastie budúcich rodičov. Sama jemná zvýšená energia sa vynakladá na najvážnejšie strategické záujmy 
človeka. Nakoľko zvýšené šľachetné pocity zakúša dieťa počas pohlavného dospievania, natoľko táto jemná 
energia sa vynakladá na sformovanie osudu človeka, a osudu, zdravia jeho budúcich detí. Mravnosť, 
duchovnosť, šťastný život sa rodia z ľudskej lásky, ale ona v svojom prípade sa rodí z lásky k Bohu. Nakoľko 
dieťa počas pohlavného dospievania sa utieka k Bohu, prebýva v stave dobrodušnosti a lásky, zakúša zvýšenia, 
šľachetné pocity, natoľko budú šťastlivými jeho osud a deti. No ak mládež začína skorý pohlavný život alebo 
sleduje príklad rodičov, zhoršuje a šliape lásku v svojej duši, tak mrzačí i svoj osud, aj svoje deti. A potom 
z a toto zodpovedá aj on aj jeho rodičia. Jeden z dobrých prostriedkov očistenia karmy – to je správna výchova. 
Ak nesprávne vychováme svoje deti alebo svojich žiakov, my za toto tiež nesieme zodpovednosť. Čím neskôr 
mladý človek vstupuje do sexuálneho života a začína žiť, tým väčšia možnosť u neho mať harmonické deti. 
A nielen deti, ale i harmonický osud. 
Predstavme si situáciu : u človeka o 2-3 roky musia prebehnúť merateľné zmeny v osude. On môže získať rýchle 
zlepšenie v práci, viac peňazí, ale pred tým príprava a previerka cez nepríjemnosti, nešťastia a stratu peňazí. 
Touto skúškou je nutné prejsť,  s nazhromaždeným množstvom lásky, dobrodušnosti a duchovnosti. A zrazu 
ani z toho, ani z čoho od dnešného dňa človek chce zostať v samote (osamení), prepadá apetítu, stráca sexuálnu 
túžbu, chce zakúšať iba lásku a povýšené pocity bez pohlavného zhonu. Človek je naľakaný a beží k lekárom. 
Vzniká myšlienka „Ale zrazu som impotent? Zrazu akési neznáme ochorenie?“ Namiesto toho, aby sa odstránil 
od všetkého a pomohol sebe, on bezžalostne stráca jemnú energiu, prevádza ju na vonkajšie viditeľné pole. A o 2-



3 mesiace je v úplnom poriadku, no tie skúšky, ktoré budú o dva roky on už neprešiel. Všetko. Peňazí nebude, 
úspech, šťastie nebude. Zdravia nebude. 
Zatiaľ teraz obvyklé stereotypy zvíťazili. Ľudská logika triumfuje. Všetko v úplnom poriadku. Preto vo vzťahoch 
medzi mužom a ženou a vo vzťahoch k sebe vždy treba jemne načúvať Božskému vo vnútri našej duše. 
A pripravenosť prijať zraňujúcu situáciu a poníženie vnútra neznamená plné bezvýhradné podriadenie zvonku. 
Koľko bolo sporov ohľadne Krista „Uderili po jednom líci – nastaviť druhé“ Koľko bolo otázok zosobniť toto 
príslovie doslovne. 
Treba jednoducho pochopiť, že príslovia Krista sa obracajú nie k nášmu telu, ale k našej duši. Pochopiť, je to 
treba jednoducho. Ak ti ukrivdili, urazili, zradili, nemsti sa tomu človeku, neopovrhuj a neurážaj sa na neho, je 
to dané Bohom. Buď pripravený ešte raz prejsť takú skúšku. Človeku odvrávať možno, Bohu – nemožno. Ak vás 
napádajú a chcú ozbíjať a ubiť, vy sa môžete brániť zvonku, no nemáme právo brániť sa vo vnútri. 
Znamená podľa vášho systému: ľúb toho, kto teba udrel a nebráň sa? Boh je vo všetkom a my musíme ľúbiť 
Boha vo všetkom: aj v zabijakovi, ktorý prišiel zobrať náš život i v zlodejovi, ktorý prišiel zobrať náš majetok, aj 
v podliakovi, ktorý podviedol našu dôveru. No brániť sa zvonku možno rôzne. Mňa urazil človek – mal som nôž 
a zabil ho. To je bránenie. Alebo som tvrdo zbil jeho ako odpoveď. To je tiež bránenie. Alebo povedal som mu na 
odpoveď: Si podliak, darebák a niktoš. To sa opäť bránim. Alebo ja hovorím: Chcel si ma uraziť, no ponižuješ 
tým len seba. Alebo bránim sa druhému hovoriac mu: U teba naozaj nešťastia boli posledné dva dni, preto toľko 
všetkých nenávidíš. Alebo kývnem plecami a hovorím Boh súdi teba. Alebo mu nič neodpovedám a začínam sa 
modliť, ale potom v myšlienkach prosím u neho odpustenie za to, že som vyvolal u neho želanie mne ukrivdiť. 
A to je tiež obrana. Pričom oveľa viac efektívna. Pretože sa pritom mení môj charakter a zmizne dôvod pre 
ukrivdenie. Čím menej sa meníme, bránime, tým viac napadnutí priťahujeme k sebe a tým väčšia agresia 
vybuchuje v našej duši...Čím sa to zakončuje, myslím, čitateľom je zrejmé. 
Nová informácia ide cez nepríjemnú neočakávanú situáciu. A nakoľko tvrdšie sa bránime, natoľko padajú naše 
možnosti adaptácie k okolitému svetu. 

Nedávno mi dievča rozprávalo neočakávanú situáciu, udejúcu sa s ňou. Ona sa zdvíhala vo výťahu 
s mužom, ktorý odstavil výťah medzi poschodiami a zachcel ju znásilniť. Ona sa začala modliť, ale potom bez 
nenávisti a zlosti sa začala s ním rozprávať. On sa rozhovoril, potom sa spustili na prízemie, on vyšiel, zamával 
jej rukou na odpustenie a ušiel. 
Takže brániť sa treba, no brániť sa treba orientujúc na lásku ale nie na nenávisť. Nakoľko my vidíme 
a pociťujeme Božskú vôľu vo všetkom prichádzajúcom, tak natoľko menej nám treba nenávisti a zloby pri našej 
obrane. 

Vážený S. N. mám 24 rokov a mám silný rozpad kostí. Všetko sústavne praská (hlavne šija) Mňa 
jednoducho láme. Chcem zlepšiť svoj stav, no máločo sa udeje. Veľmi vám vďačím za vaše knihy, oni mi 
v mnohom pomohli. Ohromná vďaka. 
Začíname od parametrov. Do zoznámenia s knihami u vás bola silnejšie a závislosť od vzťahov (o 4 krát viac 
normy) od ideálov (tiež o 4-5 krát viac nebezpečnej úrovne) pripravenosť modliť sa k ľúbenému človeku. Teraz 
sa závislosť znížila o niekoľko krát, no pripravenosť modliť  k ľúbenému človeku sa stále ochraňuje t.j. nehľadiac 
na výrazné zmeny - kardinálne hlbinné zmeny zatiaľ neprebehli. Vnútorne pre vás ľudské hodnoty zatiaľ ešte 
ostávajú vyšším šťastím a vyšším cieľom. Predstavte si, že najžiarivejšie vaše méty sa uskutočnili. 
V myšlienkach získate všetko, o čom ste túžili, a tiež prekonaním. Potom skúste plne znehodnotiť vaše šťastie. 
Predstavte si svoju starobu, choroby, ale tiež smrť. Prejdite životom a odpustite nielen všetky nepríjemnosti 
a nároky, no i všetko, čo vám pred tým, chápajúc že vy všetko toto nezmeniteľne stratíte. Ak pritom nezakúšate 
ani strach, ani žiaľ, ani smútok ale príliv lásky k Bohu. 

Ku mne nedávno na príjem prišiel mladý človek. Nebol to prvý príjem. 
Všetko sa rúca – povedal – v rodine situácia ide k rozvodu. Pozrel som jeho pole a stratil reč. Situácia bola 
hrôzostrašná. Pričom on prečítal všetky knihy, pozrel videokazety a bol dovtedy na príjme. Poistka za ideály, 
zakrytie budúceho boli o 10 krát vyššie než nebezpečná úroveň.  
Pokusy vyjasniť, prečože toto sa prihodilo boli bez ničoho. Potom som pozrel jeho ženu. Potom pozrel, ako sa 
v poslednom čase menili poľové štruktúry u neho a jeho ženy a zrazu sa začal kresliť svojský obraz. 
Vy ste príliš správne vychovaný – povedal som mu – bojíte sa uraziť ženu maličkou drobnosťou a vnútorne sa 
na ňu zlostíte. To posilňuje vašu závislosť od nej. U vašej ženy bol nedávno príliv karmickej vrstvy 
predchádzajúceho života. Je tam celý balík opovrhnutia, nenávisti, povýšenectva vo vzťahu k mužom. A pod 
ním je ešte oveľa hlbinnejšia vrstva – zbožňovanie ľúbeného človeka. Ak by ste išli za pocitom lásky, tak by ste 



ju urážali, ponižovali svoju ženu alebo pohádali sa s ňou, v tomže čase, demonštujúc lásku k nej. No vaše 
princípy, mravnosť nedovolili vám toto urobiť. A tým ste vy seba pripútali za princípy a ideály a ženu tiež. Ale 
u nej závislosť od ľudských hodnôt a hlavne agresie začali narastať ešte viac výraznejšie. Ešte niekoľko mesiacov 
a niekto by ochorel a umrel – alebo vy alebo ona. Preto sa nebojte urážať ľúbeného človeka. Jednoducho netreba 
v tom preháňať a neprestajne treba zachraňovať dobrodušnosť. Ako povedal jeden filozof, že šťastie muža a ženy 
nie je v tom, aby pozerali jeden na druhého, ale v tom, aby spoločne pozerali jedným smerom. Ak manželia chcú 
svoje vzťahy vytiahnuť v rovnú líniu, idúcu hore, táto línia zvisle padá nižšie. Priama línia – to je smrť, ale 
sínusoida, to je život. 
Ochladenia vo vzťahoch medzi manželmi sú periodicky nevyhnutné ako i periodické očistenie, destabilizácia 
medzi nimi. Nakoľko obaja manželia sa pokúšajú zväčšiť Božské v svojej duši, utiekajú sa k láske a k Bohu 
natoľko táto sínusoida bude menej bolestivou. A časové ochladenie vzťahov bude sa využívať ako možnosť 
pocítiť prioritu Božskej lásky nad ľudskou. Ak sa orientácia na ľudské hodnoty začne povyšovať, tak časové 
ochladnutie prerastá k trvalému a bude dôvodom pre zmeny a rozpad rodiny.  
U nás všetkých  je jeden rozšírený omyl. Predstavte si, uvideli sme nemocného, chudobného, zhrbeného človeka. 
A my mu hovoríme – zajtra aby si sa stal krásnym a zdravým. A strašne sa urážame na neho na nasledujúci 
deň, ak sa takým nestal. Situácia vyzerá komicky. Ľúbený vie, že u teba je zotrvačnosť a treba dlho a neprestajne  
usilovať, aby sa zmenila situácia. Ale s dušou býva ešte ťažšie.  
Ale my chceme, aby závistlivý, nadradený človek o niekoľko rokov sa stal dobrým a súcitným (dobrosrdečným), 
on chce byť takým, no jemu sa nedarí. A ako hrbatý nemôže sa vzpriamiť, tak často nemôžu sa vzpriamiť hrbatí 
duchom a dušou. 
Každý človek má právo prežívať svoj osud. Každý človek má právo byť nepodobným na nás. Každý z nás, je 
najskôr vykonávateľ – ale potom – autor. A každý človek môže sa narovnať. No pre to treba nájsť aj bod opory 
vo vnútri seba. Ale toto je možné len cez lásku k Bohu. Pre to, aby niečoho vydobil v živote, treba neprestajne 
pracovať. Pre to, aby bol šťastlivým, treba neprestajne pracovať nad zväčšením lásky v duši. A nakoľko my 
neprestajne pracujeme na svojom smere, natoľko rýchlejšie a merateľnejšie sa dobíjame v živote toho, čo 
nazývame „zdravím a šťastím“.  

Zakúšam silné pocity k jednému dievčaťu. Tak, ako ona seba vedie sa nezhoduje s mojou predstavou. 
Chcem sa s ňou rozísť, ale nemôžem. Čo mám robiť? 
Ak sa s ňou rozídete, pošliapete svoje pocity, za krátky čas môžete silne ochorieť. Mne sa zdá, lepšie mučiť sa od 
lásky, než od choroby. 

Pred troma rokmi som stratila blízkeho a veľmi milovaného človeka, skoro po tom som ochorela – 
žalúdok, systém zažívania, veľká strata hmotnosti, zmena vonkajšku o 20 rokov. Medicína diagnózu nestanovila 
(ani gastrológ ani onkológ). Čo robiť? 
Polrok vzad, ak by som previedol vašu diagnostiku, povedal by som nasledovné. U vás bola silná poistka za 
ideály. Žili ste nie tak, ako je ale tak, ako treba. Žili ste budúcim, ale nie terajším. Čím silnejšie sa bod opory 
premiestňuje na budúce, tým silnejšie vy závisíte od plánov, nádejí  a detailov, strata ideálov môže prebehnúť 
ako zrada, ako rozbitie cieľov, plánov a nádejí, ako ťažké ochorenie alebo zníženie videnia, pamäte, úraz tváre. 
Smrť blízkych a príbuzných – to je tiež strata ideálov. Čím menej pre vás znamená pocit lásky v duši v zrovnaní 
s ideami, tým tvrdšie bude neprijatie zraňujúcej situácie. Keď vyžijete láskou, tak, čo bolo v minulom a to, čo 
bude v budúcom – pre vás nie je hlavné. Hlavné – čo je teraz. Vy môžete zakúšať v duši pocit lásky. Vy teraz 
zachraňujte lásku a zväčšujte ju. A čo bude v budúcnosti – to vy neriešte. Vy ste ale žili inak. A teraz vy vidíte 
v minulom smrť, ale v budúcom – pustotu a samotu. A keďže ste žili nie nastávajúcim, ale minulým a budúcim, 
tak u vás ide ustavičné neprijatie zraňujúcej situácie. A s každým dňom a mesiacom sa zväčšuje program 
sebazničenia. Tento program často sa brzdí chorobami hlavy a problémami so zažívacím traktom. Žalúdok – to 
je tvrdá nespokojnosť druhými, sebou, svojim osudom. Rýchle zostarnutie, zmena tváre – to je tiež poníženie 
ideálov. Čím silnejšie vy teraz budete ponížená v duchovných hodnotách, tým ľahšie vám bude prekonať stratu 
ľúbeného človeka. Preto zmena tváre, choroby, nepríjemnosti, pomáhajú vám prekonať túto stratu. 
A ak v y všetko toto dokážete samostatne urobiť, tak vtedy vám nebude potrebná taká pomoc. Čo pre to možno 
urobiť? Prvé čo je nutné pochopiť: my vo vnútri na jemnom poli sa nikdy nerozlúčime                                                                                                                                                                           
Ak by aj boli naše duše na Zemi, v záhrobnom svete alebo v druhých svetoch, my pokračujeme sa stýkať, ľúbiť 
priateľ priateľa a pomáhať si. Rozrušenie vrchnej vrstvy, zviazanej s telom, tu nemá žiadneho významu. 



Druhé: Čím silnejšie vy prežívate a neprijímate smrť blízkeho človeka, tým väčší „vred“  vy prinášate jeho duši, 
sťažujete jej vstup a prebývanie v záhrobnom svete a nasledovný príchod k druhým svetom. Pričom – čím menej 
je vo vašej  duši lásky, tým viac vy jej odoberáte z duše zomrelého. 
Tretie: Nakoľko vy pocítite Božiu vôľu vo všetkom, natoľko pochopíte, že u každého človeka je svoja kresba 
odchodu zo Zeme a on prebieha po vyššej logike, natoľko vám ľahšie bude prijať odchod ľúbeného človeka. 
Ďalšie: Vy ste žili iba ľudskou, povrchnou logikou. A ona u vás bola mŕtvo zjednotená s láskou. A keď sa 
rozpadla povrchná logika, začal sa rozrušovať pocit lásky vo vašej duši. Zabudnite na istý čas na logiku ľudskú 
a skúste požiť s Božskou. Nerozmýšľať, nehodnotiť situáciu, nežialiť za minulým, nebáť sa budúceho. 
Vaše vedomie príliš prišliaplo vaše pociťovanie. Precítiť seba šťastnou je veľmi jednoduché. Treba sa naučiť 
odhodiť závažie starostí, strachov, žiaľov. Spomeňte si, keď vám bolo 5-7 rokov. Precíťte seba dieťaťom, 
u ktorého niet minulého a ktorého málo znepokojuje budúce. 
Nedávno som pochopil, prečo Ježiš Kristus hovoril “Buďte ako deti“ Ako by vám rokov nebolo, vy máte 
pociťovať seba dieťaťom v duši. A vtedy žiadne budovy a tituly, žiadne peniaze a dlhy, žiadne straty 
a výdobytky nezachmúria vaše šťastie. No pre to, aby ste skúsili toto vnímanie a odhodili „blato“ poznania treba 
odmodliť, cez pokánie zobrať z duše agresiu k láske. Váš program sebazničenia odišiel dostatočne hlboko do 
vnútra. Nedávno som začal pracovať so štruktúrami, ktoré stanovujú procesy starnutia v organizme. Málo 
zatiaľ môžem povedať, no viem, že agresia preniknúca do takej jemnej hlbokej úrovne, môže rýchlo urýchliť 
procesy starnutia i u vás, i u vašich detí. 
Čím vyššie duchovné polia, ktorých sa dotýka človek, tým viac zodpovednosti a nebezpečnejšie výsledky 
nesprávneho konania. 
Vašim nesprávnym vzťahom k predchádzajúcemu ste už naniesli vred nielen svojej duši a duši zomrelého 
človeka, ale i dušiam svojich detí. U vás je okolo rok v zásobe. Všetko možno napraviť a obnoviť. Ak negatívna 
informácia sa nesníma dlhšie než určený čas, ona odchádza do tých vrstiev, kde treba desiatky ak nie stovky krát 
vynaložiť väčšie úsilie na to, aby sa priviedlo všetko do poriadku. 

Čo sa deje s dušou potratených detí? Ako možno niečo napraviť? 
Videl som ako niekedy duša dieťaťa po potrate neodchádza v druhý svet, ale zostáva v poli matky. A potom ide 
druhý, tretí pokus. A ak sa dieťa nenarodí, jeho duša už nadlho odchádza do záhrobného sveta. 
Dostávame, že pri potrate je tiež hlavné – nie fyzické zrušenie tehotenstva, ale odrieknutie od lásky k dieťaťu 
a motívy, ktorými sa matka riadili, zrušiac tehotnosť. Vnútorný stav otca tu tiež má význam. Nakoľko v duši 
budúceho dieťaťa je veľká orientácia na ľudské hodnoty a súčasne, podvedomá agresia, natoľko častejšie môže 
byť zrušená tehotnosť a natoľko menej u rodičov, hlavne u otca, vzniká želanie mať deti. Takže  modliť sa treba 
nielen za seba, ale i za dušu nenarodeného dieťaťa. 

Ako počítače vplývajú na deti? 
Na túto tému mi často dávajú otázky. No nemal som fakty a mne zložito bolo odpovedať. Preto porozprávam, čo 
sa prihodilo pred 15. dňami a tie závery, ktoré som urobil.  
V tomto roku som s rodinou oddychoval na Kryme. Moje deti nie prvý rok oddychujú na juhu a pociťujú seba 
normálne. Tento krát ku mne prišiel môj 12 ročný syn a ukázal svoje ruky. Na bruškách prstov začala zliezať 
koža. 
Neviem – vyhol som sa – prejde. O týždeň mi opäť ukázal ruky. Koža začala zliezať do mäsa.  
Otec, čo že to je? – opäť sa spýtal - môžeš vysvetliť? Zvláštne – povedal som – už je to zjavné – nie voda. Potom 
niekto z mojich známych pripomenul, že je to avitaminóza. No akáže avitaminóza na juhu a ešte v lete! Pre 
diagnostikoval som syna a ničoho som nepochopil. Rýchlo sa posilnila poistka za šťastlivý osud. Vzrástla 
úroveň pýchy, hrdosti a podvedomej agresie. Ruky sú zviazané so schopnosťami. Schopnosti, intelekt, šťastlivý 
osud – z tohto sa začína to, čo nazývame pýchou, hrdosťou a toto všetko pre nás príliš mnoho začína znamenať. 
Čo mohlo tak poistiť za schopnosti, intelekt, šťastlivý osud, nemohol som pochopiť. No skutočne, príliš sa 
zapáčilo oddychovať na juhu – rozmýšľal som. Vrátime sa domov, všetko prejde. 
Verzia bola slabá, no keďže druhých nebolo, rozhodol som sa zostať pri tejto. Prešiel ešte týždeň a keď som 
pozrel na ruky syna, tak nie na žart som sa vyplašil. Brušká prstov boli červenej farby. Z nich v zdrapoch 
zliezali zvyšky kože. Pozeral som a ničoho nepochopil. Schopnosti, intelekt, šťastlivý osud. Poistka 
o niekoľkokrát prevýšila kritickú úroveň. No čo bolo príčinou tejto nebezpečnej situácie som, ako predtým, 
nechápal. Situáciu zachránila priateľka ženy. Vieš – povedala ona – mne sa zdá, že on na tých počítačoch akési 
baktérie pochytil. A tu mi to zrazu došlo. Chlapček každý deň, ako fanatik, behal k hracím automatom ku ktorým 
bolo viac než kilometer. Nachádzali sa na konci pláže. Ak nebolo peňazí, tak i tak bežal tam a pozeral ako hrajú 



druhé deti. Pozrel som, ako na neho vplýva hra na počítači. Všetko sa zhodovalo. Rýchla orientácia na 
schopnosti, intelekt, šťastlivý osud. Ak to tak pôjde ďalej, tak sa u neho začnú tlmiť schopnosti a intelekt, začnú 
sa nepríjemnosti, nešťastia v osude. 
Ty viac nemôžeš hrať na počítači – povedal som. Ale ty by si mohol pozrieť, aké sú najnebezpečnejšie hry na 
počítači? - nevzdával sa syn. S radosťou – súhlasil som. Znamená, najnebezpečnejšia to je Fackovanie. Tam 
všetkých okrádaš, si schopnejší než ostatní a šťastlivejší než oni. Je to život, kde s tebou všetci hrajú в 
поддавки, vzdávajú sa. 
Ale keď beháš na prežitie?- spýtal sa. Tam je tiež povýšená orientácia na šťastlivý osud.  
Ale strategické hry? Lepšie, no orientácia na intelekt povýšená. 
A zostavy našimi ruskými programátormi, hru, ktorú hrám? Zaujímavé – začudoval som sa – tá je prakticky 
normálna. No darmo, na počítačoch ty tu viac hrať nebudeš. 
O niekoľko dní som odcestoval, ale ešte o týždeň som zavolal na Krym, aby som vedel, aký je stav syna. Za tých 
10 dní koža na prstoch sa úplne obnovila. Energetika samozrejme tiež. Začal som vypočítavať, ako často možno 
dieťaťu hrať na počítači? 
Ukázalo sa, že lepší variant – iba jeden deň za týždeň. Televízor, maximum – tri krát za týždeň. Po tejto 
historke, som mimochodom, si spomenul na kremennú dolinu v Amerike, kde sa varí práca na utvorenie 
počítačov a počítačových programov. Tam bola úsmevná situácia. Vedúcimi americkými špecialistami boli 
utvorené detské rozvíjajúce programy. Za istý čas deti prestali hrať na počítačoch. Bolo to neobjasniteľným. 
Potom niekomu do hlavy prišla myšlienka prikázať utvorenie rozvíjajúcich programov, vychodiacich z Ruska.  
Skúsili, všetko sa podarilo. Deti s neoslabujúcim záujmom hrali na počítačoch. Svetonázor toho, kto zostavil 
programy, jeho hodnotovú orientáciu, jeho nadhlbinné emócie, všetko toto sa s posilnením odovzdalo dieťaťu, 
sediacemu za počítačom. Počítač dá väčšie vnímanie životnej realite. Je to už nielen jednoducho hračka, je to 
formovanie psychiky dieťaťa, sediaceho za počítačom. Pričom, počítač sa javí zväčšujúcim sklom. A spolu 
súvisiace závery sa skutočne robia skôr. 

Ak niet materinských citov, hoci detí sú, čo prebieha? 
Je príbeh, ktorý sa často opakuje. Žena sa ľahostajne správa k svojmu manželovi. Žiadnych citov, okrem 
prechovávania úcty k nemu nepociťuje. Potom sa zaľúbi do druhého človeka a začína sa dlhý a mučivý román. 
Na koniec koncov, ona rieši byť statočnou a odchádza od svojho manžela k druhému človeku. Prejde niekoľko 
mesiacov a zrazu  prichádza jasné videnie. Vyjasnieva sa, podvedome ona vždy ľúbila svojho manžela, ale ku 
druhému ona pociťovala len silnú náklonnosť a záblesky vášne. Čo sa stalo? 
Ukazuje sa, pádny obraz sveta a svojho stavu dáva sa tomu človeku, ktorý je správne orientovaný. A oddeliť 
vášeň alebo náklonnosť od lásky môže ten, koho láska k Bohu bola vyššie všetkého ostatného. Často je žena 
vnútorne pripravená modliť sa k ľúbenému človeku, jeho telo, vzťahy s ním, vyššie duchovné momenty blízkosti 
sa stávajú hlavným cieľom a stelesnením šťastia, tak v tomto prípade čím sú lepšie ich vzťahy, čím viac žena 
spoznáva,, že ľúbi manžela, tým nebezpečnejšie je to pre nich oboch. Zachrániť manželstvo môže vnímanie, že 
ona neľúbi manžela. Je istá jeho láska, ona o tom nepochybuje. Tak nás naše podvedomie vedie nielen 
k chorobám a úrazom, aby sa znížila závislosť od ľudského šťastia. Inokedy sa bolesť zamieňa s pocitmi 
nesprávne zorientujúcimi situáciu. I toto prinútenie nás zachraňuje a vyrovnáva. 
Vraciame sa k autorovi otázky. U vás je tendencia modliť sa k ľúbenému človeku, a hlavne k svojim deťom veľmi 
silná. Preto podvedomie brzdí vaše materinské pocity. Ak vy chcete zažívať radosť zo vzťahov s deťmi a lásky 
k nim, naučte sa vnútorne odstrániť od všetkého, čo je vám drahé, i od toho, kto je vám drahý, pred láskou 
k Bohu. Nakoľko viete preciťovať druhotnosť ľudského šťastia, natoľko vám dovolia ho pociťovať. 
Proces výchovy svojich pocitov je krajne zdĺhavý, tak sa nelaďte na vnútorný výsledok. Žena, pre ktorú príliš 
mnoho znamená sexuálny pôžitok s mužom, stáva sa frigidnou. A nakoľko priateľské vzťahy a Božské v duši sa 
stávajú významnejšie než sexuálne momenty, natoľko telo začne ožívať. My začíname ľúbiť blízkych ľudí vtedy, 
keď sa od nich vzďaľujeme, keď pozeráme nie na nich, ale v hlbinu svojej duše. Dôležité nie je to, čo prichádza 
k nám zrazu. 2-2,5 roka vám treba v priemere pracovať preto, aby ste reálne prekonali závislosť od ľúbených 
ľudí a pociťovali radosť  a šťastie zo stýkania sa s nimi. 
Ak vy nepociťujete žiadnych pocitov k človeku, ktorý poznal vás v láske, tak je úplne prirodzené, ak vy sa mu 
odopierate vo vzájomnosti. 
Pocit lásky je vždy obojstranný, pretože sa za ním tvorí objavenie potomstva. Ale to, čo my nazývame 
„zaľúbenosťou, vášňou, silnou náruživosťou“ toto všetko môže byť nerozdeleným. No všetko toto je veľmi 
mocná energia a ona sa môže vyliať na agresiu alebo proti žene, alebo proti tomu, kto pociťoval silné cítenie 
a začína samorozrušenie. Nakoľko silne je v žene utiekanie k Božskému, natoľko ľahšie jej je preniesť ťaživú 



vášeň a sexuálne pocity na oveľa vyššie pole priateľských a vyvýšených vzťahov, prechádzajúcich potom 
v Božské pocity, keď ľúbený človek sa stáva nie cieľom ale prostriedkom na dosiahnutie Božského v duši. Žena 
môže povedať mužovi – Si do mňa zaľúbený, zakúšaš ku mne silnú náklonnosť, odpusti mi, no u mňa takých 
pocitov niet. Tak poďme zachrániť priateľské vzťahy. 
Je často oveľa trvalejšie, než obyčajná vášeň. Nakoľko žena pomáha mužovi silný a ťažký stav vášne 
transformovať v pocit s väčšou orientáciou na Božské a s menšou na ľudské, natoľko ona týmto zachraňuje i do 
nej zaľúbeného muža, i seba.  

Ja som človek dobrodušný, no prečo mnohí ľudia považujú za vhodnejšie vo vzťahoch so mnou udržiavať 
si odstup? 
U vašich detí a vnukov v nadhlbinných emóciách ide opovrhnutie k ľuďom za modly ideálov. Vy ste viac alebo 
menej v poriadku, no to, čo pociťujete hlboko vo vnútri a to, čo cítia vaše nastávajúce a budúce deti a vnukovia – 
to je jedno a to isté. A pri stykoch sa ľudia orientujú v prvom rade na hlbinnú úroveň emócií. Odtiaľ je problém 
v spoločenskom styku. Budete mať raz také deti a vnukov, znamená, príslušný charakter ste mali 
v predchádzajúcich životoch. Pokračujte pracovať nad sebou a meniť sa. A keď úroveň zmien dosiahne 
dostatočnú hĺbku, zmenia sa i vzťahy s druhými ľuďmi. 

Ako sa hrdosť, pýcha a nezmieriteľnosť matky ukazuje na deťoch? 
Nedávno som sa stretol s jednou ženou, prišla na príjem za svojho syna. Ona dostala vstupenku a vymenovala, 
že sa znepokojuje v synovi. Pre body: 

1. Nechce sa učiť 
2. Nemôže sa vnútorne pozbierať 
3. Pozornosť neostrá 
4. Pociťuje seba nesprávnym 
5. Nechce byť múdrym žiakom 
6. Nepociťuje súcit k druhým 
7. Ponižuje slabších 
8. Rád sa vysmieva slabším 
9. Ťahá sa k blatu a k životu spodiny 
10. Nestýka sa s druhými 
11. Zamyká sa sám 
12. Od detstva z chladničky vyberal jedlo a schovával v svojej izbe 
13. V detskom veku už všetko chápal, kreslil po stenách  izby 
14. Kradne 
15. Klame 

A tiež, keď ho usvedčujem, klame a kradne rovnako. Žena vymenovala tie body, aby som odpovedal na každý. 
Povedal som, že na každú otázku je odpoveď len jedna – hrdosť, pýcha. 
Neprešli ste skúškami na očistenie lásky k Bohu pred narodením dieťaťa. 
Preto hlbinná orientácia u neho ide nie na lásku, ale na vedomie. 
Preto pomaličky ide k duchovnej biede, aby zachránil lásku v duši 
Krádež a lož – to je odrieknutie od duchovnosti a šľachetnosti. Rozptýlená pozornosť, neželanie učiť sa – 
odrieknutie od schopností. Neprítomnosť súcitu k druhým – to je odrieknutie lásky k ľuďom, od morálky 
a mravnosti. U vášho syna ide tendencia rozpadu ľudských hodnôt. V konečnom výsledku sa bude rozpadať jeho 
osud, jeho telo t.j. on umrie. 
Skúste znova správne prejsť svoj život. Keď ku mne prišla o hodinu, pozrel som na pole jej syna. Na príjme sa 
už ničomu nečudujem.  
No tu som bol, po predchádzajúcom udivený. Pre hodnoty zmien je potrebná akási škála. Dobrodušného človeka 
odiagnostikovať takto možno +60 veľmi dobré       0 normál        -60 veľmi zlé 
Horšie toho môže byť už zjavenie sa niečej smrti. U tohto chlapca v budúcom už „viselo“ 6 alebo 7 zjavných 
smrtí, nerátal som nepriame. Plus invalidnosť, choroby a smrti v niekoľkých budúcich životoch. To bolo všetko 
do práce nad sebou. Matka chcela zmeniť svoj vzťah k udalostiam a seba samú, v trvaní jednej hodiny. 
Pravdaže, tu zohralo úlohu to, že v čase príjmu dochádza hlbinné urýchlenie všetkých karmických procesov. No 
tým nie menej. 



V poli jej syna už nebolo ani jedinej smrti. Ani druhých ľudí, ani jeho vlastnej. Parametre duše +60. Diabol sa 
rozpadol a ja som teraz uvidel dušu anjela. Znamená, matka ostro pociťovala, nakoľko láska k Bohu je 
významnejšou než vedomie a všetko ľudské. 
Posledné storočie ľudstvo sa viac premiestňovalo od lásky, koncentrujúc sa na rôznych formách vedomia. Pre 
ženy kariéra, princípy, ideály sa stávajú oveľa dôležitejšími, zatmievajú Božské v duši. 
To sa neodvratne ukazuje na deťoch. Všetky skoršie deti majú poruchu v rozvoji, neskôr začínajú hovoriť, 
zjavuje sa tvrdosť k zvieratám a ľuďom. 
Omamujú sa narkotikami. Trpia duševnými rozvalmi. Rodičia hľadajú vinných, snímajú prekliatia a počty 
alebo nenávidia a opovrhujú svojim dieťaťom, nechápuc, že ich nesprávny vzťah k životu zbedačil charakter 
a osud ich dieťaťa. Často rodičia si nepredstavujú, ako veľmi možno vyrobiť v záchrane svojho dieťaťa cez 
osobné zmeny, nazeranie na život, cez prácu nad svojím charakterom. 
A čo robiť, keď v živote sa nedostáva byť slabý? 
Treba byť slabý pred ľúbosťou a plnosťou v bezbrannom vnútri. Ak toto u vás je, tak v ostatných prejavoch vaša 
sila nie je nebezpečná. 

Tí, ktorí učia Kabalu, hovoria, že to, čo vy hovoríte, je už povedané v Kabale a niet žiadnych odlišností 
od toho, čo píšete vo svojich knihách od toho, čo sa hovorí o Kabale. Ako sa k tomu staviate? 
Odcitujem niekoľko fráz z listu, ktorý mi poslal čitateľ zo strednej Ázie. 
U mňa sa všetko zhoduje s vašim videním. Váš svetonázor sa plne zhoduje s učením Koránu. V Koráne som 
nenašiel len to, že človek žije niekoľko životov. V ostatnom ste prerozprávali Korán súčasným jazykom. Po 
prečítaní a pochopení prvej a druhej knihy som sa stal iným človekom. 
V svojich sledovaniach som sa neopieral o žiadne pramene. A ak to, čo som napísal, je už napísané v svätých 
knihách, ma môže iba tešiť, znamená, dvíham sa v správnom smere. Pre mňa je hlavné, že túto púť som prešiel 
sám. Preto sa slobodne orientujem v ľubovoľnej situácií a nezávisím od dogiem. K žiaľu, nemôžem sa pochváliť 
dostatočnými vedomosťami ani v poli naučenia Kabaly, ani v poli naučenia Koránu. Dúfam, že v budúcom roku 
– dvoch – prestane moja nevedomosť v tejto oblasti. 

Ako sa vy sami v skutočnosti staviate k tomu, čo píšete? 
Nedávno mi môj známy dal zaujímavú otázku. Počuj, môžeš mi vážne odpovedať? Môžem, čo sa deje? Napísal 
si niekoľko kníh. Ale ty sám vo všetko to veríš? 
Obrátil som sa na obe strany, znížil hlas a povedal mu – Tebe odpoviem čestne. Verím. 
On zádumčivo na mňa pozrel, poškriabal si hlavu a povedal. No, keď je tak, skutočne, v tom niečo je. Vieš aká 
historka prebehla pre 25 rokmi v našom mestečku? To bolo na Kubani. Vtedy som bol maličký, mal som 10 
rokov. Mestečko neveľké. Domy v základnom dreve. Zrazu jeden dom začal horieť. Kým behali, pobiehali, volali 
hasičov, dom prakticky zhorel. A zrazu si spomenuli, že v dome zostalo 5 ročné dievčatko. Keď požiar uhasili, 
pribiehajú k zuhoľnatenému domu, aby aspoň jej telo našli, pozerajú, v jednej z izieb stojí na dlážke v šatách, 
okolo nej v kruhu asi jedného metra nezhorená podlaha. Začali sa pýtať, čo pociťovala a čo videla. Keď sa všetko 
rozhorelo – ona rozpráva – chcela som vybehnúť z domu, ale som nemohla, len som si stala doprostred izby 
a stála. Potom mi zostalo veľmi horúco. Ale v tom vidím, prileteli ku mne akýsi chlapci s krídlami, začali ma 
krídlami ovievať, a mne zostalo chladno. Tak ovievali, pokiaľ sa požiar neskončil. 
Potom som skúšal vziať informáciu. Prešlo príliš mnoho času a bral som informáciu nie cez očitého. No, súdiac 
podľa všetkého, k nej sa zleteli duše budúcich detí a vnukov, ktoré sa mali u nej narodiť. Ak sú duše detí 
a vnukov čisté a oni sa majú zjaviť na svete, ich rodičia často prežívajú vtedy, keď prežiť nemožno teoreticky. 
A vtedy prebieha to, čo voláme „mystikou, zázrakom, znamením“. 

Ja som očarovávala svojho manžela, vlastne, on sa začal zabávať (veseliť)  a ja som išla k zariekavačke, 
aby ho priviazala k domu a on sa prestal veseliť. Chcela by som vedieť, či som mu naniesla vred alebo nie? 
Pozrel som na pole jej muža. Viete, vo vnútri je on neobyčajne dobrodušný človek, žiadneho naneseného vredu 
nevidím. Žena chvíľu pomlčala, potom pomaly nadhodila – Ale veď zabávať sa prestal po tomto. Zaujímavé – 
povedal som – tak poďme,  pozrieme celú vašu rodinu. Pochopil som, čo sa stalo, keď som pozrel polia detí. Do 
počatia detí a do ich narodenia orientácia na ľudské hodnoty u nich bola povýšená, nutné bolo prejsť procedúru 
očistenia, aby láska k Bohu prekonala priviazanosť ku všetkému ľudskému. Vy s vašou pýchou, hrdosťou ste 
týmto očistením neprešli do konca. Samozrejme, deti sú problémové. Keďže sa situácia u nich zhoršuje t.j. na 
jemnom poli sa začali formovať budúce nepríjemnosti a choroby, váš muž začal podvedome zachraňovať deti, 
slobodne alebo neslobodne ponižovať vaše princípy, ideály. Zariekavačka tento proces prerušila, pole u detí sa 
zhoršilo. Stalo sa, a to ja som uškodila deťom? Pokrčil som plecami. Zdá sa, že je to tak, teraz sa muž nezabáva? 



spýtal som sa. Žena vzdychla - nie nezabáva. Neprežívajte,- začal som ju upokojovať – ničoho strašného v tom 
niet. Vy teraz začnite pracovať nad sebou meniť sa cez seba, pomôžete deťom. Takže prinútiteľné očistenie vy 
zameníte za dobrovoľné. Spomenul som si, že chodenie k babkám v každom prípade sa zakaždým môže skončiť 
rôzne. 
U jednej ženy, práve príšerne žiarlivej, muž sa zabával neustále. A po bežnom posedení so zariekavačkou sa 
muž za istý čas zdôveril žene  - stres, po tej babke sa u mňa niečo nedobré s potenciou stalo. No ako sa potom 
vyjasnilo, zníženie potencie prebehlo iba vo vzťahu k manželke. Zatiaľ množstvo obšťastlivených ním bočných 
žien sa iba zdvojnásobilo.  

Bývajú u vás často príbehy, ktoré nemôžu objasniť lekári a špecialisti v netradičnej medicíne? 
Naozaj, takí pacienti v základe ku mne aj prichádzajú. Pričom, ak je dobré pochopiť to, o čom píšem, tak človek 
sám v princípe môže sa vyznať vo všetkých svojich problémoch. Ja pre to aj píšem knihy, aby ľudia mohli seba 
priviesť do poriadku, nedostávali sa ku mne na príjem. Tí, ktorí prichádzajú na príjem, to sú alebo leňosi, ktorí 
ani neprečítali knihy alebo prečítali jednu, dve, alebo tí, u ktorých je veľmi ťažký stav t.j. oni všetko chápu, 
pracujú, no príliš dlho sa nesprávne správali k svetu a u nich niet síl zdvihnúť toto zaťaženie. 
Sú tí, ktorí prichádzajú s problémami ktoré mne samému je ťažké pochopiť. Moja úroveň jednoducho nestačí pre 
to, aby sa všetko zviazalo v jeden obraz. To sú pre mňa najželateľnejší pacienti. Pomáhajúc im sa môžem dvíhať 
ďalej. 
No množstvo – to sú tí, ktorí knihy prečítali a vyskúšali na sebe, urobili náležité závery, prečo to nemôžu. Teda 
človek knihy číta, so všetkým súhlasí, ale meniť sa nechce.  

Predvčerom som sa stretol s dvoma ženami. Matka a dcéra, pricestovali z druhého mesta. Jeden a pol 
mesiaca sa chceli dostať na príjem. V následnom čase ja nerobím príjmy a konzultácie. Ale tu mi zavolal môj 
známy a poprosil ma urobiť výnimky. Tebe samému zaujímavé bude – povedal on. Lekári dcére stanovili 
diagnózu, urobili operáciu – žiadnych zmien. Stav sa zhoršuje. Vtedy stanovili druhú diagnózu, začali liečiť. 
Opäť žiadneho efektu, ale stav sa zhoršuje. Lekári spravili ešte niekoľko skúšok, ale potom mávli rukou - Viete 
čo, choďte k babkám. 
Zašli k energetičke, jednej, druhej, tretej. Každá energetička pozerá a hovorí. Vidím urieknutie a prekliatie, no 
sňať nemôžem. 
Pochopili, že nezdravé. Cestovali k známemu ezoterikovi. On popracoval, stav sa neveľmi zlepšil. Na koniec 
koncov on povedal: Tento prípad je zjavne karmický, pričom je ťažký. 
A vtom predo mnou sedia dve ženy. Krehká, nastrašená dievčina a vedľa nej matka, vzhľad ktorej krehkým 
a nastrašeným nenazveš. Päť sekúnd mi postačilo na to, aby som uvidel celý obraz. 
U vás je základný prípad – skleslo som povedal -  u dievčaťa v poli je možná smrť jej dieťaťa, pretože jeho 
budúca mama t.j. vy dievča, neprejdete skúškou na očistenie lásky k Bohu. Neprejdete preto, že závislosť od 
ideálov, princípov, duchovnosti u vás je o 9 krát vyššia smrteľnej úrovne t.j. vo vedomí vy môžete prejsť 
skúškou, no vaše pocity budú pracovať proti Vám. A taká nedobrá situácia je zviazaná s tým, že vaša matka 
neprešla hlavnou skúškou v živote na zachránenie a ochránenie lásky. Ja vidím celý výbuch opovrhnutia 
k mužovi počas tehotenstva a tiež i pred počatím.  
Môj muž ma opustil v čase tehotenstva – pomaly vyrozprávala matka. 
Vy ste žili ideálmi, princípmi a duchovnosťou, ale nie láskou – začal som objasňovať matke – Ale u dcéry 
orientácia na ideály je ešte väčšia než u vás. Šancí prežiť u vášho dieťaťa nebolo. Jediná možnosť – to je rýchle 
zhoršenie, poníženie, urážka ideálov, princípov, nádejí, pričom hlavne od blízkeho človeka, pretože k blízkemu 
človeku je ľahšie zachrániť lásku. 
Vám bolo treba vydržať skúšku na 70-80 %, v krajnom prípade na 50, ale vy ste mohli vydržať iba na 30%. Aby 
zachránili život dcéry, to sa ukázalo dostatočné. Ale na to, aby ona bola zdravou a šťastnou a mala deti, lásky 
zjavne nestačilo. 
Takže u mojej dcéry je teraz zlý stav? nastrašene sa pýta matka. Horšie niet kam – hovorím ja – pri 
trojnásobnom zakrytí budúceho je málo šancí mať zdravie a život, ale u vašej dcéry je to deväťnásobne. 
Hospodin, aký úžas – prestrašene hovorí matka. To nie je úžas, ale reálnosť – hovorím ja – a ju už nemožno 
zmeniť. Ak, tak len v tom prípade, ak sa vnútorne zmeníte vy a zmeníte vzťah k situácií. Viete – povedala dcéra 
– zaľúbila som sa do jedného človeka. On ma zrádzal, odchádzal a potom sa vracal, prosil odpustenie a zrádzal 
opäť. Na koniec koncov sme sa zmierili, on sa vrátil a „vyznamenal“ ma pohlavným ochorením, pričom sa 
zaprísahaval, že on je zdravý a nechápe, odkiaľ sa toto zjavilo. 



Najskôr všetkého on mal pravdu – povedal som – on nosil skrytú infekciu, ktorá sa vôbec neprejavovala. No ak 
by u vás vydržali rovné a teplé vzťahy polrok a viac, vy by ste zomreli. A ak on nechcel predlžovať vaše 
očistenie, tak ako záchrana prišiel mechanizmus neznámeho odkiaľ prejavenia sa ochorenia.  
Ale ja som mu odpustila – povedalo dievča – pričom sme sa obaja vyliečili, ale za istý čas ma „vyznamenal“ 
znova. Pričom ja cítim, že akoby ma zvrchu strašili, nehľadiac na všetky nepríjemnosti. 
Naozaj pravda – potvrdil som -  u vášho dieťaťa je čistá duša, a ono sa má narodiť t.j. vás ešte niekoľko rokov 
pripravovali tvrdo k jeho narodeniu, a negatíva, ktoré ste nedokázali prekonať, ste neprirodzene zadržali 
a zapojili by sa po narodení dieťaťa. To znamená, toto sa už nestane? spýtalo sa dievča. 
Niečo podobného. Vaša matka nanovo prežije celý svoj život, meniac svoj vzťah k ľuďom a k sebe, pracujte aj vy 
nad sebou. Modlite sa za deti a vnukov. A dostanete desiatu alebo stú časť tých nepríjemností, ktoré sú vám 
predznačené. 
Áno, ale ešte – hovorím ja – pre mužov najskôr láska k Bohu, potom duchovné, potom materiálne. Pre ženy – 
najskôr láska k Bohu, potom materiálne, potom duchovné. Ak sa muž i žena hádžu na stranu duchovnosti – to je 
neplodnosť. Čím viac premýšľa muž, tým menej musí premýšľať žena. Váš problém – nie je ako zväčšiť 
duchovnosť, ale ako menej od nej závisieť. Preto častejšie jedzte mäso, pozerajte viac po materiálnych 
problémoch. Telo pre vás musí byť dôležitejšie než duša, ale láska v duši musí byť vyššie i toho prvého 
i druhého. 
Naše stretnutie sa skončilo, matka s dcérou rýchlo odcestovali na Ural. Už som videl druhý osud dcéry, druhý 
charakter, skutočne, charakter u nej bol správnym, jej hlbinné emócie prešli spolu za jej správnym 
svetopohľadom. Náš osud – to je náš charakter. Ale náš charakter – to je vzťah k sebe a k druhým ľuďom. 
Správny vzťah k druhým ľuďom možno pri správnom vzájomnom pomere (súvzťažnosti) našich hodnôt. A to, 
ako je komu dané pocítiť, nakoľko láska k Bohu je väčšie šťastie, než akékoľvek ľudské hodnoty, tento človek je 
šťastný v akúkoľvek sekundu a každú sekundu zachraňuje a pomáha nielen sebe, no celému ľudskému rodu. 

U môjho dieťaťa nedávno bolo silné nachladnutie, nádcha. Potom dievča vyzdravelo. O týždeň, ani 
z toho ani z čoho, nevychádzajúc z izby ona opäť ochorela. Ja chápem, teraz je stred septembra, počasie sa mení, 
no ona však na ulicu nevychádzala. Ale teraz pozrite – má silný štekavý kašeľ s chripením. Je to dosť podobné 
na zápal pľúc. A lieky nepomáhajú. Povedzte, čo mám robiť? 
Pozerám na ženu a spomínam na seba. Mal som 12 rokov a mal som akýsi suchý kašeľ. Potom bola ťažká 
bronchitída. Zatiaľ sa začínalo trýznivé vyzdravenie a a ja som na 1 krát odkašliaval pol pohára hlienov. V akúsi 
chvíľu som si bolestne nemohol odkašľať. Chcel som si zo všetkých síl  a zdvíhajúci sa hlien mi zakryl dýchacie 
cesty. Sily sa mi rýchlo míňali a začal som strácať vedomie. V tú chvíľu do izby vošla moja matka. Pracovala 
ako sestrička a mala lieh. Keď ma uvidela sivejúceho s neprítomným vzhľadom, zobrala  lieh, vyliala mi ho na 
hruď a začala ho rozotierať. Začal som sipieť a postupne som prišiel k sebe.  
Teraz chápem, že moja bronchitída priamo bola zviazaná s mojim urážlivým charakterom. A keď som sa urazil, 
tak urážku som nosil dlho. 
U mladej ženy, matky dievčaťa, boli urážky na muža pred svadbou. Teraz oni vychádzajú v dieťati a preto sa 
začína rad ochorení. Dievča má okolo roka. Práve rodičovské problémy sa začínajú ukazovať na 3- 5 ročných 
deťoch. Skutočne, pretože je teraz jeseň, u matky sa aktivizujú podvedomé krivdy, ale v dieťati sa všetko toto 
posilňuje. No veď matka už prezerala svoj život a pracovala nad sebou, ona čítala moje knihy. Nemôžem už 
ukazovať prstom každému pacientovi a hovoriť “Tu si nedopracoval, na toto si zabudol“ Ako mám naučiť 
matku bez mojej pomoci pomôcť dieťaťu? 
Počúvajte – hovorím – vy už viete, že tuberkulóza, zápal pľúc, bronchitída – to sú všetko krivdy (urážky). Takže 
si pripomeňte teraz svoj život s manželom, všetky krivdy a urážky. Čo prvé vám prišlo do hlavy, aká najväčšia 
krivda? 
Pred svadbou som sa urážala na muža. Predstavovali ste si vaše vzťahy jedným, ale dostali ste druhé? Áno – 
Boli ponížené vzťahy a ideály? Áno – Čo druhé prichádza na um? V strede nášho spoločného života sa na mňa 
urazil muž, oklamal moju dôveru k nemu - Dlho ste sa urážala? Dlho. Ale veď on nemal pravdu. 
To sú všetky vaše krivdy – ukazujem na dieťa - pochopte, že muž tu nemal prečo, že to bolo vaše očistenie 
a záchrana vašich detí – pomôžete sebe i dieťaťu. Na druhý deň som pozrel pole dievčaťa. Najskôr bolo 
rozseknutie poľa v oblasti hrude a genitálií. Teraz pole ostalo čistým, rovným a svetlým. Zaujímal som sa 
u matky sebapociťovanim dieťaťa. Dievča prestalo kašľať, pociťuje seba normálne – odvetila žena.  



Nedávno som si prečítal článok, kde robili interview u bohatého biznismena, židov pre nacionalizmus. 
Spýtali sa ho  - Prečo v celom svete sú bohatí bankári – Židia? Prečo z Ruska ušli ruskí bankári, ale židia zostali 
u finančných sochorov vládnuť? 
On povedal, že ruskí bankári ak sa lámu, tak už nemôžu vstať, ale židia môžu sa dvíhať mnoho ráz, ich zakalil 
život a sústavné poníženie. 
Ale veď práve len týmto možno vysvetliť talent židovského národa. Veď u nás sa o toľko lepšími finančníkmi 
javia židia, ale aj lepšími hudobníkmi aj lepšími humoristami. Takže v čomže možno objasniť talent židovského 
národa? 
Človek ovládajúci citom humoru oveľa lepšie a rýchlejšie odpustí a zabudne na urážku, než ten, ktorý humorom 
nie je ovládaný. Ale s humorom možno zachovať sa k situácií iba vtedy, kedy my sme prestali od nej závisieť. 
Umenie vystúpiť zo situácie sa dá tomu, kto zmenšuje závislosť od ľudských hodnôt. Preto, aby bol bankárom, 
treba nezávisieť od šťastlivého osudu, treba mať jemné umenie abstrahovať sa od situácie. Ale toto je možné pri 
dostatočne vysokej úrovni dobrodušnosti. Pre to, aby bol dobrým hudobníkom a dosiahol niečoho v umení, sa 
treba vedieť zbaviť sa vedomia ako takého, ale toto je možné iba cez obrátenie sa k Bohu. Pohan sa modlí ku 
každému rôznemu božstvu a závisí od neho. Počul som, že v dávnom Ríme boli tri milióny pohanských bohov. 
Jeden človek modlí sa k bohu zosobňujúcemu peniaze. Druhý k bohu, zosobňujúcemu domáci kozub. Tretí 
k bohu zodpovedajúcemu za zdravie atď. 
Klaňanie sa pohanským božstvám dovoľovalo abstrahovať sa od akéhosi určitého objektu, zovšeobecniť akúsi 
skupinu hodnôt, precítiť, že hlavné – nie je to, čo vidíme a hmatáme, že hlavnou hodnotou sa materiálny svet 
nejaví. No osobná závislosť od ľudských hodnôt v pohanstve nemôže byť prekonaná. Toto je možné iba cez jedno 
božstvo. Židia boli najutláčanejším a závislým národom, ale i tak málo početným. 
Vyžiť v takých okolnostiach bolo možné, koncentrujúc sa nie na vonkajšej obrane, ale na vnútornej. Chápanie 
toho, že Boh je jeden, dovoľovalo silnejšie zjednotiť národ, zaisťovalo veľmi vysokú úroveň duchovnosti 
a zvyšovalo šancu na prežitie. Židia prišli k Jednobožstvu o 3000 rokov skôr, než národy Európy. Je 
samozrejmé, že možnosti rozvoja aj v duchovnom aj v materiálnom poli u človeka, nesúceho v génoch 5000 
ročnú otázku prekonania ľudského a pripútania k Božskému, môžu byť vyššie než u toho, kto neskôr vstúpil na 
túto cestu. Ale reč ide o spoločných predstavách (pojmoch). 
Nakoľko sa človek v svojej duši utieka k Bohu a k láske, natoľko živelnú dvoj – päť tisícročnú cestu môže prejsť 
v nastávajúcom čase za 10 – 15 rokov.  

U mňa boli veľké problémy s tvárou. Začal som sa modliť a prosiť Boha o zacelenie a za istý čas sa tvár 
skutočne očistila. O niekoľko mesiacov mi silne ochoreli sústavy a táto bolesť neodchádza do týchto čias. Majú 
spojitosť tie stavy? 
Myslím, že ak ste vnímavo prečítali moje knihy, tak možno bez mojich konzultácií pochopiť, čo sa stalo. 
Duchovné hodnoty majú mnoho vrstiev. 
Prvá úroveň, najsilnejšia (pevnejšia, hustejšia) – to sú vzťahy, schopnosti, intelekt, osud. Závislosť od vzťahov 
dáva žiarlivosť. Povýšená významnosť schopností, intelektu, šťastlivého života, privádza človeka k hrdosti, 
pýche. V kostre prvej vrstvy leží druhá, oveľa jemnejšia a oveľa významnejšia. To je duchovnosť, šľachetnosť, 
méty, ideály, princípy a ciele. To, čo sa v štvrtej knihe nazýva „kontakt s budúcim“ Ak sa človek pripútava za 
ideály, to sa automaticky povyšuje jeho závislosť alebo od vzťahov, alebo od schopností, alebo sa on stáva 
žiarlivým a hrdým súčasne. 
Ešte raz chcem podčiarknuť – neželanie žiť, odrieknutie od lásky, keď prichádza zmena, nespokojnosť s celým 
svetom, opovrhnutie k sebe a k svojmu osudu – to je tiež žiarlivosť a pýcha, hrdosť. 
Prejdeme k autorovi otázky. 
U vás bola povýšená závislosť od duchovnosti, šľachetnosti, ideálov. Keďže pripravenosť prijať očistenie od ľudí 
u vás nebola, vám dávali očistenie cez fyzické problémy t.j. problémy s tvárou, alebo s povrchom hlavy – to je 
poníženie ideálov. V princípe, ak my dostatočne niečoho prosíme, obracajúc sa k Bohu, toto želanie sa vždy 
vyplní. Všetko závisí od našej čistoty a harmónie a správnosti našich prianí. 
Vy na samom začiatku ste prosili, aby vám odňali vašu záchranu. No keďže máte dobrú dušu, tak vám 
jednoducho jednu formu očistenia zamenili druhou. Háčik za ideály sa prejavil u vás v základnom cez vzťahy 
v podobe žiarlivosti. Žiarlivosť sa blokuje problémami so sústavami. Ak dokážete zmeniť spolu vzťah ku 
všetkým ľudským hodnotám, vtedy i tvár bude čistá, i sústavy prestanú chorieť. 

Máte recept večného šťastia? V čom spočíva? 



Pre nás všetkých ľudské šťastie – to je byť zdravým, nebyť osamelým, mať šťastný osud t.j. aby nepríjemnosti 
neprerastali do tragédií a nešťastí, mať materiálny dostatok, dovoľujúci realizovať svoje želania atď. 
Ak všetko toto zovšeobecníme, tak jedným z hlavných vytvárajúcich šťastie sa javí neprítomnosť nešťastí. Skôr 
hovorili „Ak Boh odpúšťa hriechy a ukazuje cestu vpred, nech by sa stal človek kýmkoľvek, nech by bol 
kdekoľvek, on už je šťastný“ 
Ale na túto otázku už odpovedal Ježiš Kristus pred 2000 rokmi povediac: „Tomu sa mnoho odpúšťa, kto si 
mnoho obľúbi (kto mnoho miluje)“ 

Ku mne na príjem nie raz prichádzala žena. Ona všetko chcela pochopiť. Zostavila súpis zo 150 otázok 
a dávala mi ich, všetko si značila. Na tretej seanse som jej povedal. Vaše otázky začínajú vám brániť meniť sa. 
No ona úporne zväčšovala svoj súpis. Ale potom u nej začali problémy s psychikou, pričom dosť vážne. A ja 
som jej pomôcť nemohol. V mojom systéme je akýsi hrozný defekt, - rozmýšľal som – najúpornejšia pacientka, 
stretávajúca sa so mnou, naniesla sebe obrovský vred. 
Nedovoľoval som si upadať do zúfalstva a prechovávať komplex menejcennosti a pokračoval som ísť ďalej, ale 
potom som pochopil, v čom to je. Počas príjmu dochádza k mocnému urýchleniu karmických procesov. Vtedy 
pravdivý svetonázor môže priviesť k vyzdraveniu nie o 10 rokov, ale o 3 mesiace. No nesprávna orientácia dáva 
svoje záporné plody tiež oveľa rýchlejšie. Pacientka sa koncentrovala nie na pocite lásky, ale na vedomí. Preto jej 
i vedomie začali odoberať. 
Ešte raz chcem podčiarknuť: poznáme svet láskou. Vedomie nám pomáha toto pochopiť. Informácia – je pojem 
vektorový a nám treba vnímať, že ľubovoľné znalosti v konečnom výsledku musia byť orientované na navýšenie 
lásky. Zlostné znalosti mrzačia, dobrodušného rozvíjajú. Znamená, v prvom rade – pre to, aby sme mnohé 
poznali, je nám treba priviesť seba do poriadku. 

Jedna z mojich vnučiek sa bije hlavou o steny a podlahu. Má seboreu (problémy s kožou na hlave), druhá 
často padá, nedávno si zlomila ruku. Má silný zápal hrubého čreva. U ich matky, mojej dcéry, je rozklad krčka 
maternice. Mám migrény, kŕče ciev. Žiadne lieky nepomáhajú. Ochoriem, neviem, čím liečiť. Čo robiť? 
Zlomenie ruky, prianie biť hlavou o stenu – to je brzdenie intelektu a schopností. U vás a u ostatných členov 
rodiny je zjavne prítomná hrdosť, pýcha. V kritických situáciách ste nezachraňovali svoju lásku, ale svoju 
dôstojnosť, svoje princípy a ideály. Preto podklad opovrhnutia a odsúdenia mužov je vysoký. 
Všetko toto sa prevracia v program seba zničenia, pričom vo vnučkách negatívna tendencia neslabne, ale 
posilňuje sa. U vás - program seba zničenia sa brzdí migrénami a zúžením ciev, u dcéry - gynekologickými 
problémami, u vnučiek - disfunkciou čriev a úrazmi. Takže, práce je u vás mnoho a lepšie je ju neodkladať na 
neskôr. 

Chcela som akosi pomôcť svojim známym a priniesla som im svätenú vodu z kostola. O tri dni svätá 
voda stuchla. Vodu vyliali do záchodovej misy a ešte týždeň vo WC bol zápach pokazených vajec. Obyčajná 
voda za taký krátky čas sa nepokazí. Ako možno toto objasniť? 
Keď v kostole sa kňaz modlí, tak sa pripája k tomu stavu, v ktorom prebýval Ježiš Kristus. Voda, skutočne, sa 
štruktúruje. Tu mnohé závisí aj do stavu kňaza. A taká voda, nachádzajúca sa v dome harmonizuje štruktúru 
priestoru domu. V tej izbe závislosť od schopností, intelektu, duchovnosti bola natoľko vysokou, že 
blahotvorným zmenám v jej energetike nedošlo. Príliš silnou bola energetika hrdosti, pýchy. Ak by sa energetika 
izby rýchlo zmenšila, jej obyvatelia by mohli ochorieť alebo zomrieť. Takých rýchlych hlbinných zmien by 
nevydržali. Znamená, mali sa rozrušiť buď oni, alebo voda. Voda prijala ich energetiku a ich „blato“ 
spolupôsobilo s nimi. Pritom vo vode akoby došlo k informačnej chybe. Agresívne ľudské naletelo na Božské. 
Ľudské začalo hniť a rozpadať sa t.j. ak hovoriť jasne: svätená voda nestuchla. Začala sa rozkladať tá jej časť, 
ktorá prišla do kontaktu s energetikou izby. Jednoducho hovoriac, so svätou vodou sa stalo to, čo sa malo stať 
s celým rodom, ak on nezmení svoju duchovnú orientáciu – rozpad a zahynutie. Ľudstvo, ako i celý Vesmír žije 
pulzáciami. Vzďaľujeme sa od Božského stále viac sa hrúžiac do svojich ľudských problémov a postupne 
zabúdame na Boha, ale zatiaľ sa vraciame. A tí, ktorí vnútorne zabudli na Božské, tak pri dotyku s Ním sa 
rozkladajú a zomierajú. Teraz, v trvaní niekoľkých desaťročí, ľudstvo musí zakúsiť návrat Božského a tým, ktorí 
sa príliš upútali ľudským, je nutné pochopiť, že času zostalo neveľa. 

Povedzte, aké je moje pole teraz? Spýtala sa žena 
Spomenul som si na náš prvý ťažký rozhovor. Bolo to podobné na vzťah s umierajúcim, ktorý sa vás s nádejou 
pýta – No, ako, prežijem? Aké je moje zdravie? A čaká, že mu poviete – Všetko je dobré, so zdravím je lepšie. 
Tejto žene som hovoril pravdu. U vás je tendencia zbožňovať ľúbeného človeka obrovská. Preto boli úžasné 
vzťahy s bývalým manželom a preto ste sa rozviedli. Teraz ste prečítali moje knihy, boli ste u mňa na príjme. 



Z vašej duše odišla agresia, snažili ste sa zmeniť vzťah k ľudským hodnotám, ale želanie modliť sa k ľúbenému 
človeku sa u vás podľa predchádzajúceho uchraňuje. Stav sa výrazne zhoršuje tým, že váš súčasný manžel 
nebude ponižovať všetko ľudské v sebe a vo vás. U neho nie je taký charakter. V obyčajnej situácií niekto z vás 
bol by odsúdený (obetovaný). V lepšom prípade by sa manželstvo rozpadlo. Videl som nemú otázku v očiach 
ženy – čo robiť? 
V prvom rade zmeňte vzťah k predchádzajúcemu manželovi a k  - manželskému životu, prežívajúc správnou 
láskou zraňujúcu situáciu. Periodicky si predstavujte, že váš súčasný manžel umrel, zradil vás, odišiel od vás 
a starajte sa zachrániť lásku. Predstavujte si svoju smrť a cez všetko veľké hlbinné prechádzajte s rituálom 
lúčenia sa zo všetkým, čo je vám drahé. O niekoľko mesiacov sme si zavolali – u vás podľa predchádzajúceho 
nedobre – povedal som jej. Vy ste „nespadli“, ale vy ste sa ani „nezdvihli“. Pokračujte pracovať ďalej. 
Prechádza ešte niekoľko mesiacov, a ja opäť besedujem s dámou po telefóne. Už lepšie – pociťujem – no 
odrieknutie od ľudského pred Božským u vás nenastúpilo. Závislosť od ľudského je u vás veľmi vysoká. A práve 
teraz sme si znova zavolali. Chcem vás pozdraviť – hovorím žene - prvý krát vidím znak harmónie vo vašom 
poli. Ja pociťujem, že vnútorne som opustila všetko – povedala pacientka - skutočne musím sa zbaviť ešte 
niečoho väčšieho od lásky k Bohu?  
Zbaviť sa od čohosi už netreba – odpovedal som – teraz pred všetkým treba vidieť Božské v sebe, v ľúbenom 
človeku i v okolitom svete. Pocítil som, že sa usmiala. Viete, v poslednom čase som k tomu prišla čisto 
intuitívne. Smela som za ľudským uvidieť Božské. Tiež sa usmievam. No čože už, teraz som s vami spokojný. 

Moje detstvo  prebiehalo v päť poschodovom хрущевке. Nemám deti. Priateľka, žijúca v našom dome 
(izba podo mnou) je tiež bezdetná. Žena, bývajúca o poschodie nižšie priateľky umrela osamelá. Zviazané sú 
medzi sebou tieto fakty? 
Začneme po poriadku. Bezdetnosť býva vtedy, keď je zakryté budúce t.j. závislosť od duchovných hodnôt 
prevyšuje nebezpečnú úroveň. Duchovné hodnoty sa formujú vtedy, keď sa ľudia stýkajú druh s druhom. 
Spojenie jedného človeka s druhým, spojenie s druhým objektom vo Vesmíre alebo s druhým svetom, spojenie 
s minulým a budúcim – tieto spojenia upevňujú jednotu rôznych skupín  a pomáhajú im prežiť a rozvíjať sa.  
Opisoval som príhodu keď sa na mňa urazilo auto, ktoré som nechcel kúpiť. Pre mňa  spočiatku bolo veľmi 
neobvyklým a tiež nezmyselným prítomnosť pocitov u neživých objektov. Potom som pochopil: všetko vo 
Vesmíre – i živé i neživé – rodí sa s citom lásky. Preto na jemnom poli pociťovanie živých a neživých objektov je 
jednotné. Všetko priamo pre mňa bolo neočakávanosťou, keď som uvidel, že Slnko tiež má emócie. Jednou z jeho 
najsilnejších emócií  - to je nespokojnosť so sebou za rozvíjajúceho sa starnutia. U hviezd sú emócie po vzťahu 
druh s druhom. A svoje systémy styku a výmeny informácií. Planéty majú tiež svoje systémy obmeny, svoje 
systémy styku. Pričom Slnko po energetike je ako otec, muž, u Zeme je silný ženský princíp t.j. ona sa nám javí 
ako matka. Ženský princíp je u planéty Mars, u Venuše mužský princíp, u Jupitera a Merkúra tiež. 
Môže byť, ak by u našej Zeme bola mužská energetika, tak ľudská civilizácia na nej by nevznikla. U Zeme po 
vzťahu k Slnku sú veľmi dobré, dobrodušné a láskavé emócie. Ale hneď k rodu ľudskému sú u Zemi pocity príliš 
agresívne, pričom sa aktívne začali rozvíjať za posledných 40 rokov. Súdiac podľa všetkého ľudstvo sa javí ako 
najviac cudzorodé telo pre Zem. Pozrel som, nakoľko energetika človeka sa zhodovala s energetikou Zeme pred 
5000 rokmi. Okolo 93% predstavovala úroveň zlúčitelnosti. Pred 2000 rokmi 92 %, pred 100 rokmi 90%, pred 
40 rokmi 92 %, teraz 13%. Ak ona spadne pod nulu, tak energetika celého ľudstva vôjde do protikladu 
s energetikou Zeme. To už bude nielen nanesenie vredu, ale želanie zničiť Zem ako cudzorodú hmotu. 
V období roku 2000 táto hranica môže byť prekonaná. Je mi ťažko predstaviť si, ako bude vyzerať obrana Zeme 
od energetického agresora. Keď človek ochorie, on podvedome zvyšuje teplotu, aby zmenšil životaschopnosť 
kolónií baktérií. Chcel by som, aby moja prognóza nebola správna, no súdiac podľa všetkého, po roku 2000 
množstvo prírodných katakliziem môže rýchlo narásť. 
Vraciame sa k autorovi otázky. 
Na ľudskom tele sú energetické meridiány. Cez tieto kanály a energetické body dochádza k spolupôsobeniu 
s druhými svetmi, so Slnkom, so Zemou, s ľuďmi  tiež. U Zemi sú tiež energetické meridiány a body, spájajúce 
ju s druhými objektmi Vesmíru. V týchto bodoch orientácia na jednotu, na spojenie t.j. na duchovnosť je 
povýšená a človek, nachádzajúci sa dlho na takom mieste, podvedome posilňuje orientáciu na hodnoty 
duchovného poľa a kontakt s Vesmírom u neho môže byť vyšší než u druhých. Ak sú v rode u neho navýšená 
láska a dobrodušnosť, tak rýchlo povyšujúca sa úroveň duchovnosti dáva rozvinutie schopností, intelektu, 
tvorivých možností. Ak charakter a svetonázor rodu predstavujú nahromadenie lásky, tak dochádza k povýšeniu 
závislosti od duchovných hodnôt a vtedy je možná neplodnosť u žien, problémy s psychikou u mužov atď. 



Súdiac podľa všetkého, хрущевская päťposchodovka bola postavená na jednom z takých energetických kanálov 
Zeme. Stredný rádius takých kanálov, ako som pozeral, je okolo 15.tich metrov. 
Vo všeobecnosti, diagnostika neživej prírody sa mi robí s veľkou námahou. O výsledkoch takej diagnostiky 
nemôžem hovoriť s presvedčením. Keď sa vec týka človeka, ľubovoľné moje videnie a predpoklad sa opakuje 
desiatky a stovky ráz pri práci s pacientmi. A ak sa idea dokazuje desiatky ráz prakticky, tak už môžem byť 
presvedčený o svojich záveroch. Vo vzťahoch s neživou prírodou mám málo praxe. Áno, i pociťujem, že mi ešte 
treba rovnako sa zaoberať i týmto, tým viac, že fyzický náklad je druhotný vo vzťahu k vnútornému stavu 
človeka. Ak po rode ide tendencia uhasínania, tak bolesťou osudu žena dostáva tú izbu, kde sa táto tendencia 
posilní a zakončí sa neplodnosťou. Ak majú potomkovia prežiť, tak alebo rodičia vymenia izbu alebo sa zapojí 
systém podpoistenia pre zachránenie a zväčšenie lásky.  
Ale keďže prepočítať všetky energetické a fyzické faktory nemožno, je nutné pochopiť, že najlepší prostriedok 
ubrániť sa zraňujúcemu faktoru je alebo prekonať ho pre svoje blaho – to je správne zacielenie a neprerušovanie 
práce nad sebou. 
Jednou z príčin vzniknutia problémov v osobných vzťahoch je nesúlad úrovne partnerov. Ak človek má peňažnú 
sumu, prevyšujúcu pre neho nebezpečnú hranicu, alebo stratí tieto peniaze alebo začne chorieť a u neho sa 
začínajú nepríjemnosti. Ak človek dostal dlžobu a titul, prevyšujúci jeho možnosti, to sa môže skončiť tragédiou 
pre druhých s výstrahou pre neho, nehovoriac už o chorobách. Ak človek vzal na seba množstvo práce, 
prevyšujúcej jeho možnosti, organizmus nemôže vydržať sústavné preťaženia, a skôr alebo neskôr sa pokazí. 
Duchovné preťaženia sú nebezpečnejšie než fyzické. Človek sa môže podlomiť (narušiť) a zrazu toho nepociťuje.. 
ale pritom mnoho rokov za to pyká. 
Duchovné hodnoty – to sú tie isté materiálne hodnoty, ale oveľa jemnejšieho poľa. Ak zodpovedne a nebezpečne 
ovláda peniaze, prevyšujúce naše možnosti, tak vlastnenie duchovných hodnôt môže byť ešte oveľa 
nebezpečnejším. 
Začneme s materiálnym. V nás všetkých od detstva vzbudzovali, že výhra v lotérií – to je veľké šťastie. Zdá sa, 
že môže byť aj opačne. Spomínam na príbeh jednej ženy, ktorá v sovietskom čase vyhrala Volgu. Muž povedal, 
že treba vziať peniaze a rozumne ich utratiť. No pre ňu auto bolo symbolom šťastia. Ona povedala rozhodne – 
Budem mať auto – prehlásila. Začali spory, o niekoľko mesiacov sa rodina rozpadla. U ženy sa začali 
nepríjemnosti v práci. A nakoniec koncov ju z práce prepustili. Auto jej hneď bolo treba predať. Rozvod, strata 
práce, predaj auta, ju podlomili a ona začala piť. O rok, jedna zo známych ju stretla a neverila, uvidiac pred 
sebou zle oblečenú poloopitú  ženu s modrinou pod okom. 
Rýchle zvýšenie množstva materiálnych hodnôt môže nás odtrhnúť od Božského, ktoré nosíme vo svojej duši. 
Keď sa muž stretáva so ženou, priaznivé vzťahy najskôr všetkého sa skladajú vtedy, keď on vo svojom poli má 
vedenie po vzťahoch k žene, no nie veľmi. Ak on bude vedený príliš silne, žena vnútorne bude plne závisieť od 
neho a začne zakúšať v základe jedinú emóciu: nadšenie (extázu), zbožňovanie a klaňanie sa pred ním. U muža 
sa začne rúcať charakter, potom osud, potom zdravie. Ak on bude výrazne zaostávať ako vodca, u ženy sa 
prejaví nadriadenosť, pocit prevahy. Pocit prevahy ľahko rodí emócie opovrhnutia a odsúdenia. V takých 
vzťahoch v prvom rade budú strádať deti, ale potom – matka a otec. A ak muž vyberá a chce udržať vedľa seba 
ženu, ktorá ho prevyšuje vo vnútornom meradle, on musí byť pripravený ku zmenám, poníženiam, dosť častým. 
Ak on sa bude koncentrovať na láske, sníme nároky, vzdá sa od vonkajšej kontroly, tak spočiatku, veľmi pomaly 
a trýznivo, ale potom oveľa rýchlejšie sa zdvíha na mieru ženy, ktorú ľúbi a prekoná ju. Ak tiež vydržať on 
nemôže veľa krívd (urážok) a sústavných ponížení, tak rozčúlenie a nároky sa stanú hlavnými nástrojmi jeho 
obrany. A vtedy namiesto toho, aby zvýšil mieru svojej osobnosti a „dohnal“ svoju priateľku, muž sa pokúša 
stiahnuť ju nižšie do svojej úrovne. A to nevyhnutne privedie k periodickým pokusom ženy oslobodiť sa od 
takého jarma. 
Spomínam si na jeden príbeh, ktorý mi rozprával známy. V mladosti som bol turistickým inštruktorom – istý 
čas mlčal, spomínal tieto udalosti – a zrazu sa akosi v mojej skupine zjavila mladá a veľmi pekná žena. 
Neuveriteľne sa mi zapáčila. Tiež som sa naučil viazať, pre to, aby som sa jej zapáčil a viedol seba neobyčajne 
jemne. Najskôr na mňa vôbec nereagovala. Potom sa zjavilo akési zaujatie, potom záujem a na koniec koncov, 
vznikli silné city, ktoré ona už nemohla premôcť. Spali sme spolu a obaja dostali obrovské potešenie. A čože, to je 
celý príbeh? zasmial som sa – Nie príbeh sa práve začína. Potom sa vyjasnilo, že je vydatá a jej manžel – je 
človek krajne nevšedný a zámožný. Ona mu zjavne povedala o svojom cite. A vieš ty, ako vyšiel z tej pozície? 
Skutočne neštandartne podľa svojho vysokého stavu a výplaty. On ju priviezol na svojej Volge ku mne na 
chatu, ale o dve hodiny sa vrátil späť a zobral ju so sebou. A celé tie dve hodiny sme sa oddávali ľúbostnému 



opojeniu. A tak ju vozil ku mne do tých čias, pokiaľ ona neochladla. Ale i ja som sa tiež uspokojil. Ak na seba 
naložíme neúnosné zaťaženie musíme byť pripravení k utrpeniu a strádaniu z jednej strany, a sústavnej práci 
nad sebou a tiež k oveľa silnejšiemu pripútaniu sa k Božskému – z druhej. Inak nás tento náklad môže 
rozmliaždiť. 

Niekoľko hodín vzad som sa po telefóne rozprával s jedným z pacientov. Niekoľko rokov bol známy so 
ženou, ktorá ho priamo privádzala do zúfalstva. Zaľúbený do nej bol veľmi a mnohé odpúšťal. No udržať sa od 
opovrhnutia, krivdy, žiarlivosti nemohol. Ona viedla seba dosť zle, a nakoniec sa rozišli. Ale o mesiac ma 
vykrútilo – rozprával – začali sa nepríjemnosti, v tomto prípade aj so zdravím. Vždy ráno som precitol 
a pochopil, že u mňa je ťažké pohlavné ochorenie. Všetko začalo prudko opuchať, a bolo hojné vylučovanie. Ja 
i skôr som ochorel pohlavnými ochoreniami, ale v tomto prípade všetko bolo oveľa horšie a čo to oveľa rýchlejšie. 
Spomenul som si, ako ste na lekcií rozprávali pre manželov, u ktorých bola trichomonáza. Oni prešli niekoľko 
kurzov liečenia, no nič nepomáhalo. Tiež lekár – urológ bol omráčený, pretože po poslednom kurze nezostalo 
lepšie, ale horšie. Žena ale sňala nároky k mužovi a všetku agresiu po vzťahu k láske v svojej duši. Odpútala sa 
od všetkého, čo jej bolo drahé a začala sa modliť. O niekoľko dní urobili kontrolnú analýzu a on sa ukázal 
absolútne čistým. Nastúpilo plné vyzdravenie. 
Takto som začal zbierať fakty a prišiel k záveru, že jej nemôžem odpustiť za to, čo ona urobila a podvedome jej 
neodpúšťam. Toto všetko rodí agresiu, ktorá sa roztvára a „bije“ po ne. Sadol som si, prezrel svoj život a všetko 
odpustil, všetkým odpustil a začal sa modliť. O tri hodiny moje „pohlavné ochorenie“ zmizlo bez stopy. Po 
tomto som zažil normálny život. U mňa boli ženy, no vo vzťahoch k nim som bol spokojný. Nedávno som stretol 
ženu, ktorá sa mi veľmi zapáčila, a my sme na mieste urobili noc. Potom som dostal ťažký fyzický úraz. 
Nemohli by ste mi objasniť, prečo? 
Vy ste sa v predchádzajúcom zmenili práve natoľko, aby odišlo vaše ochorenie – povedal som tomu človeku - 
a skutočne nedostatočne pre to, aby ste zmenili svoj osud. Poznáte príslovie: Pokiaľ hrom nehrmí, chlapík sa 
neprežehnáva“ Už keď ste vykročili k Bohu, tak ísť treba celý čas. Pomalšie, rýchlejšie, ale ísť. Inak dunenia 
hromu budú oveľa silnejšie, ale potom i blesk udrie. Ale vy ste tak neveľmi pracovali nad sebou, no vnútorný 
systém hodnôt sa u vás ochránil. Raz ste neprešli skúšky s tou ženou, znamená, závislosť od ľudského šťastia 
u vás rýchlo vzrástla. Aby sa, pracujúc nad sebou, minulé prežívanie tých situácií vyrovnalo so situáciou 
reálneho fyzického poľa, vám treba myšlienkovo prehrať jednu a tú istú situáciu i 300 krát. Ale vy ste sa 
zastavili na samom začiatku a príliš ľahkomyseľne odviedli prácu nad sebou. A teraz stretávate ženy, ku ktorým 
začínate pociťovať reálne pocity, city.  
Závislosť od nej a agresia vo vzťahu k nej lavínovite rastie. Ale to už nie za 20  ale za niekoľko rokov sa obracia 
na program sebazničenia – vo výsledku  - úraz. 
O tri krát silnejší cit sa môže začať u nás do stretnutia so ženou na fyzickom, reálnom poli. Ak mám byť presný, 
tak sa pocity začínajú pred vznikom udalostí. Vy ste tentokrát mohli neprejsť skúšky, preto vás brzdia oveľa 
skôr a prekážajú ďalšiemu vzťahu s touto ženou. 
Na tretí krát „prekvapia“ nie po situácií a nie v čase jej rozvoja, ale pred ňou. Vy nielenže nedokážete získať 
pôžitok s ľúbenou ženou, no tiež sa s ňou nestretnete. Môže vzniknúť ťažké ochorenie, a na rovnakom mieste, 
bez všetkých známych príčin a logiky tu nebude žiadnej, pretože to ochorenie prišlo nie z minulého, ale 
z budúceho. Viete, jeden kňaz povedal „Času zostalo oveľa menej než si myslíme.“ Čím silnejšie my vnútorne 
závisíme od ľudských hodnôt, tým pomalšie sa dvíhame vpred. Čím sa odlišuje živý organizmus od okolitého 
prostredia? V okolitom prostredí teplota sa zvyšuje alebo znižuje, ale v organizme je stabilná. Stabilnosť 
chemickej zostavy dovoľuje istý čas prežívať organizmu i v tých prípadoch, ktoré sú neprimerané pre jeho 
jestvovanie. Organizmus berie z prostredia všetko to, čo spôsobuje jeho rozvoj t.j. príčina rozvoja sa 
premiestňuje z prostredia do seba. Nakoľko väčšia je zotrvačnosť takéhoto procesu, natoľko dlhšie žije 
organizmus. Je homeostáza fyzická. Je homeostáza duchovná. U každého z nás v živote prebiehajú udalosti 
pomáhajúce nám rozvinúť schopnosti, intelekt, duchovnosť. A keď prinútiteľný alebo dobroprajný faktor zmizol 
a my pokračujeme zdokonaľovať svoj intelekt, svoje schopnosti, a svoju duchovnosť, tak toto tiež je 
premiestňovanie príčin rozvoja z prostredia do vnútra. 
Keď my zakúšame záblesk (vzplanutie) ľudskej lásky, ale potom bolesť, zviazanú s jej destabilizáciou, nakoľko 
my skúšame zachrániť lásku, natoľko aj túto príčinu rozvoja premiestňujeme do seba. A v okolitom prostredí už 
nepostrkávajú nás k láske, zdá sa, akoby nebolo žiadnych podmienok, ako ju zachrániť, ale my pokračujeme žiť 
láskou. Nakoľko sústavne a nepretržite sa snažíme udržať impulz lásky k Bohu, natoľko zachraňujeme lásku 
k druhému človeku bez viditeľných na to dôvodov, natoľko zachraňujeme mravnosť, správnosť a šľachetnosť, 



keď vonkajšie príčiny tomu nenapomáhajú. Natoľko pri minimálnej pripravenosti u nás prebieha prudký rozvoj 
intelektu a schopností, a natoľko menej my sme náchylní k ochoreniam. 

Ako sa neurážať? 
Hlavné pravidlo je známe. Treba vypojiť ľudskú logiku a precítiť Božské. Nakoľko nepretržite my môžeme 
vnímať Božské vo svojej duši, natoľko mizne agresia a natoľko ľudská logika zostáva čisto ľudskou. No človek  - 
podstata dvojaká – a ľudská logika je mu nevyhnutná, aj pre riadenie situácií, aj pre obranu. Mnoho rokov som 
išiel k jednej stojacej jasnej myšlienke. Zdá sa, že nenávisť, krivda (urážka), opovrhnutie, to je podľa všetkého 
pokus kontrolovať situáciu, keď druhými prostriedkami my ju kontrolovať nemôžeme. Rozčúlenie, hnev, urážka 
– to sú formy riadenia druhými ľuďmi. 
Ukazujúc svoju krivdu, my chceme riadiť konanie druhého človeka. 
Odtiaľ nasleduje jeden jednoduchý a elegantný záver, ak sa naučíme riadiť situáciu inak, tak primitívne formy 
riadenia môžeme odhodiť t.j. také ako urážku, rozčúlenie, nenávisť. 
Znamená, treba preanalyzovať, aké sa vyskytujú formy riadenia. Môžeme riadiť situáciu v nastávajúcom 
a v budúcom, môžeme riadiť situáciu meniac seba. Vyššie riadenie situácií  sa vyskytuje cez Božskú lásku. Boh 
vládne svetu. Znamená, cez lásku my môžeme vyjsť za hranice Vesmíru, ale plné riadenie situácie, ak sa my 
plne nachádzame v nej a závisíme od nej, nemožno. Ak my riadime situácie utiekajúc sa k Bohu, tak máme plnú 
informáciu. Hlbinná psychotrauma jednoducho nie je možná. Aby sme riadili niečo, treba mať, ak je možné 
o tomto oveľa plnšiu informáciu. V Božskej láske je informácia absolútna. Podľa miery je jej v nás tak, ako 
zväčšujeme Božské, vzrastá aj možnosť riadenia sveta. 
Druhá úroveň je viac ohraničená, je to strategické riadenie. Keďže je to úroveň vedomia, tak tu sú neodvratné 
silové momenty, no sú minimálne. Tento spôsob dáva oveľa rýchlejšiu odozvu, chtiac nakoniec, podľa miery 
ustupovať prvému. 
A tretí spôsob – taktický, keď chceme opraviť situáciu teraz alebo v blízkom čase. Je to v základe silový spôsob 
riadenia. Ak človek vo všeobecnosti nevie riadiť, on ide alebo k sústavným krivdám, nespokojnosti 
a opovrhnutiu, alebo k Božskému a vtedy láska v jeho žijúcej duši mu pomáha rozvíjať návyky riadenia bez 
akejkoľvek škody. Alebo ak sa človek postupne učí riadiť, a vtedy jeho logika z agresívno-atakujúcej sa prevracia 
v dobrodušno-zhovievavú. A v takom riadení je zo všetkého viac lásky a Božského. 

Jedno z hlavných pravidiel riadenia: žiadny proces nemožno zmeniť zrazu. Každý má svoju zotrvačnosť. 
Preto jednorazové výbuchy riadenia efekt nedajú. A ešte jedno pravidlo: Vedomie nikdy nemôže plne riadiť 
situácie. Nasledujúci vážny moment: pokus riadiť situáciu v drobnostiach privádza k obrovským stratám síl 
a v konečnom rade, strate riadenia. Ešte jedna zákonitosť. Akákoľvek existencia je zviazaná s celým Vesmírom. 
Preto na vonkajšej úrovni existencie sa kontrolujú dostatočne ľahko. Na vnútornej úrovni sa kontrolujú slabo. 
Na hlbinnej úrovni riadenie vedomím je nemožné  a pokus toto urobiť môže draho stáť. 
Čo my robíme v obyčajnej situácií? Keď nás opúšťajú možnosti riadiť takticky t.j. zväzujú vonkajšie pole, my 
nerealizovanú energiu „zapichujeme“ dnu a ona sa stáva krivdou, odsúdením a rozhorčením. Ale veď možno, 
ak je zviazaná taktická úroveň, prejsť na strategickú. Alebo ak sa prekrýva strategická – odrieknuť sa od 
ľudského a prejsť na Božské. 
Veľmi dávno vedci previedli nasledujúci experiment. Kŕdeľ opíc strašili silnými zvukmi. Príčinu, vzbudzujúcu 
strach nebolo vidno, ale kŕdeľ sa v panike hádzal z jedného rohu im prideleného teritória ku druhému. Predtým 
jednu z opíc pevne priviazali. A keď sa začala metať zo strany na stranu, ona jediná bola nehybnou, ale vo 
výsledku – obsiahly infarkt. 
Ak zviera odbieha od príčiny nebezpečenstva – to je jedna z podôb taktického riadenia situácie. Ak je táto 
možnosť prekonaná, energia odchádza dovnútra a mrzačí zvnútra. Aké v tomto nasleduje urobiť závery: 

Prvé: možnosť riadiť situáciu 100 percentne sa nikdy neprekoná t.j. ak vám priviazali ruky a nohy, 
môžete pohybovať prstami. Druhé: ak človek riadi situáciu na tretej úrovni, tak vtedy sa prekrýva jeden kanál, 
energia prechádza na ostatné t.j. prekrytie taktickej možnosti riadiť situáciu – aktívne pracujú strategické 
a Božské. Keďže Božské kanály sa nikdy nezakrývajú, tak veľká časť energií musí ísť práve tadiaľ, ale potom už 
na strategické riadenie a najmenej všetkej energie musí odchádzať na taktické. Vtedy v ľubovoľnej situácií 
u človeka nevznikne nahnevanie, ale namiesto degradácie bude prebiehať zrýchlený rozvoj. Spomínam svoje 
pokusy rozvíjať formy riadenia. Ak dopustíme, u nás je jedna možnosť riadiť situáciu, to je, keď vy ju strácate, 
vzniká hnev a rozčúlenie. Ale ak je u nás desiatka spôsobov riadenia danej situácie, tak u vás je oveľa viac šancí 
obrátiť rozrušujúcu energiu rozčúlenia v energiu tvorenia. 



Pripusťme, v obchode predavač viedol seba nekorektne, vy chcete použiť knihu sťažností, ale potom si 
spomeniete, že takých kníh už niet. Vaše možnosti sa vyčerpali a zjavuje sa urážka a odsúdenie. No ak vy 
môžete zavolať riaditeľa obchodu alebo spokojne vysvetliť predavačovi, že nemá pravdu. Vaše možnosti sa 
rozširujú. 
Ja som raz zašiel do obchodu a obrátil sa k predavačke – Je možné u vás kúpiť desať polyetylénových sáčkov? 
Ona ľahostajne na mňa pozrela – Nie nemožno. Alebo päť? Tiež nemožno. Alebo aspoň jeden možno kúpiť? 
Predavačka myká plecami. Nemožno, my ich vôbec nepredávame. 
Odišiel som s ťaživým pocitom v duši. Vtedy ešte nebolo žiadnych mojich sledovaní. Toto by mi teraz bolo 
pochopiteľné, že som sa pripútal za ideály a  mňa preliečili cez predavačku. Vtedy som ešte nevedel, že v prvom 
rade treba priviesť seba do poriadku. Vtedy som jednoducho pociťoval, že nosím v svojej hrudi silné rozčúlenie 
a to môže poškodiť alebo jej alebo mne. Vrátil som sa a opäť podišiel k predavačke. Dievčatko, prepáčte mi, no ste 
zle vychovaná. Nemohli ste mi hneď povedať, že nepredávate sáčky? Povedal som to, obrátil sa a odišiel. Na 
duši zrazu zostalo oveľa ľahšie. Znamená, umenie sformovať nároky a vypovedať ich môže dosť pomôcť 
k záchrane zdravia. 
Druhý príklad. Nedávno som bol na Stredozemnom mori. Šiel som sa kúpať na mestskú pláž, ale nie príliš 
nabok, na skalnatý breh. Tam bolo národa pomenej. Breh bol v základe zašpinený odpadkami, plastickými 
a tvrdými fľaškami a nádobami. Čo bolo zvlášť žalostné – i na dne mora, kde som plával s maskou, tiež bolo veľa 
smetí. Mne bolo vôbec ťažko pozerať, ako hynie príroda, ale more ja zvlášť ľúbim. Pre mňa vidieť zašpinené dno 
bolo psychotraumou. V tomto stave dlho zostávať nemožno. Rozčúlenie odíde dnu a dá ochorenie. Treba niečo 
robiť. V prvom rade som priviedol seba do poriadku v Božskom poli. Všetko sa rodí, žije a umiera. Skôr alebo 
neskôr umrie Zem, umrú lesy, rieky, moria. Preto vnútorne horekovať je márne a nebezpečné. No energia sa 
žiadala i na ľudskú úroveň.  Ja som vypracoval strategický plán. Napíšem do novín, skúsim zájsť na miestne 
úrady, aby chceli postaviť kontajner pre smetie a na tabuľu napísali prosbu nešpiniť more a breh. No keďže 
nežijem v tomto štáte a nepoznám jazyk, šancí zmeniť situáciu bolo málo. Ale duša nemohla prijať fľaše 
a nádoby ležiace na dne. Vtedy som sa jednoducho začal ponárať, zbierať zo dna všetko smetie a ukladať ho na 
brehu. Najskôr v hrudi bola duševná bolesť a nespokojnosť. Postupne všetko toto odišlo. Ja som prichádzal každý 
deň na skalnatú pláž a niekoľko hodín som sa zaoberal hľadaním a vyťahovaním smetí zo dna mora. Až časom 
mi toto začalo dávať veľkú spokojnosť, nie menšiu, než pozorovať kŕdle rýb. 

Zadávajú mi mnoho otázok na dôvod, ako uchrániť rodinu, posilniť ju. 
Asi pred rokom som sa zrazil so situáciou, ktorá mi pomohla pochopiť, čím je rodina. 
U mladých manželov sa rozpadá rodina. Priateľka manželky, nevedno prečo, začala navrávať jej manželovi, že 
ho manželka klame. U muža sa zjavil silnejší komplex, ktorý vôbec nemohol prekonať. Žena sa tiež začínala 
trápiť. Muž zašiel za akousi jasnovidkou a tá potvrdila - Áno, presné, zrádza ťa. 
A tu sedím a objasňujem manželom, k čomu došlo. Vy ste sa vnútorne natoľko pripútali druh na druha, že by sa 
to žalostne mohlo skončiť pre vás oboch. Na rodinu a sexuálne vzťahy sa pozeráte ako na niečo neochvejné, 
a tiež myšlienky o tom, že sa niečo rozpadne, vnášajú vám strach. Prvé, čo je treba urobiť, to je dodatočne sňať 
všetky urážky druh na druha, modliť sa za potomkov. Obraciam sa k mužovi. Predstavte si, že žena vás 
skutočne  oklamala, vykašlite (pľuvnite) a zabudnite. To bola vaša záchrana, na koniec koncov. Skúšal som, no 
mne sa nepodarilo – odvetil muž. Ale vy sa neohraničujte jedným pokusom, pokračujte ďalej. Predstavte si, že 
posledných pár rokov sa stanete impotentom, no rodina je zachránená. A na sexuálne stretnutia svojej ženy 
pozriete už úplne inak. Pre vás hlavnými sa stanú nie posteľ ale priateľské vzťahy. Alebo si predstavte, že ste 
umreli a vymodelujte si život vašej ženy bez vás. Ako sa vydá za druhého a porodí mu deti. To je život 
a akékoľvek šťastie v živote nikdy nemôže byť vyšším cieľom, ale javí sa iba prostriedkom. 
Hovoril som s manželmi a chcel pochopiť, čo v ich charaktere, svetopohľade priviedlo k takým problémom? Keď 
chceš niekomu pomôcť, možnosti vzrastajú o mnoho ráz. Jeden z mojich známych povedal – Človek je biologicky 
vyhotovený tak, že pomôcť druhým on môže v oveľa väčšom stupni, než sebe samému. 
A v tento moment zo želania pomôcť vzniklo chápanie situácie. Cez sexuálne chvíle sa veľmi silne priväzujeme 
k ľudskému šťastiu – povedal som manželovi. Ak je sobáš postavený iba na sexuálnom pocite, on nemôže byť 
dlhotrvajúcim. Oslabujú city, prebehne zmena a manželstvo sa rozpadá. Môjmu priateľovi otec prial: Ak chceš 
mať normálnu rodinu, zober si ženu, ktorá ti je priateľkou. Ak sexuálne pocity prerastajú v priateľské, vtedy, 
keď sa podlomia sexuálne vzťahy, rodina sa udrží. 
Znamená, ak vy s celou rodinou idete spolu na cestu, robíte spolu akúsi prácu, sústavne oddávate priateľ 
priateľke teplo, pozornosť a úctu, tak vaše ľudské city sa rýchlejšie budú otáčať v Božské. Čím viac odovzdáte 



lásky a tepla druh druhovi, tým menej budete závisieť od sexuálnych vzťahov. Nakoľko my zadržiavame 
plynutie lásky z duše, hľadajúc pre to akýsi dôvod, natoľko začíname prepadať v závislosť od ľudských hodnôt. 

Sergej Nikolajevič, v štvrtej knihe, s názvom Láska a morálka vy spracúvate riadky z Evanjelia „Blažení 
nižší duchom“. Vy potvrdzujete, že pre nižších duchom – podliakov, darebákov, zradcov atď. cit lásky je bližší 
a zrozumiteľnejší než pre múdrych a mravných atď. No veď očividne, že podliaci a darebáci vo všeobecnosti 
nemajú predstavu o pociťovaní lásky. Prosím objasniť vaše myšlienky. Ďalej. Tu tiež prinášate príklad 
najsilnejšej piesne o láske, presne V. Vysockého „Postoj, čudák, ona je zablatená... Ale mne plávať, mne veľmi 
chce sa...“ Naozaj je tu o láske a nie o jednoducho „chce sa“? 
Ak sa človeku jednoducho „chce“, on nebude hovoriť, že sa rieši jeho osud. V piesni sú ešte riadky „Dnes vy 
mňa nešpiňte, dnes vy mne všetko do lampičky“ – znamená, je čo špiniť? Možno že som sa aj zachytil 
v polemickom zápale, povediac, že je to lepšia pieseň Vysockého o láske, no v tom, že ona je o láske, som 
utvrdený. Každý hovorí o láske podľa seba. A v žiadne stereotypy ju nevtlačí. Ale to čo ste odkázali podliakom 
a darebákom o cite lásky, to tu, mne sa zdá, ste sa urýchlili. Veď nikto seba zlodejom nenazýva. My všetci 
zakúšame cit lásky, prosto u podliaka tento cit môže prijať znetvorené formy, ale u poriadneho a šľachetného 
človeka on bude oveľa viac krajším. No ak poriadny, šľachetný človek urobí svoje princípy a ideály samocieľom, 
tak bude zabíjať lásku oveľa rýchlejšie, než neporiadny a nešľachetný. Nevychovanému a negramotnému 
sedliakovi je oveľa ľahšie odpustiť a zabudnúť na urážku a krivdu, než vychovanému a duchovnému šľachticovi. 
Keď aristokratický rod začal vymierať, pánov ženili za nevychované a nemúdre sedliačky. Zjavili sa následníci 
a rod prežil. Príroda často ohraničuje i nás, i naše deti v schopnostiach, intelekte a duchovnosti pre to, aby sme 
nezabúdali, že láska je najdôležitejšia zo všetkého. 

Čo môžete povedať o dnešnom Rusku? 
Myslím, že máme nadaný národ a bezradné hospodárstvo. Nadanie národa sa vysvetľuje, pred všetkým tým, že 
idealizmus a materializmus, veda a náboženstvo, východné a západné - typy myslenia sa dokážu zjednotiť 
v duši ruského človeka. V hospodárstve sa táto harmónia zatiaľ nezrealizovala, preto Rusko striedavo sa hádže 
tak k rubľu, tak k ideám. Teraz si myslím Rusko môže hospodárstvo zjednotiť ako dva protichodné typy 
myslenia a vytvoriť nový. Tým viac, že precedent krajiny je – reformy Petra. 

Pred troma mesiacmi v lete môj syn zrazu neočakávane začal opakovať  - Som dobrý, som dobrý. Hneď 
som sa ho spýtala – Azda si skôr bol zlý, ale teraz si dobrý? Povedzte, s čím to môže byť zviazané a je to zdravé 
pre dieťa? 
Prvé štádium, keď  my chápeme, že okolití ľudia nie sú vinní a obviňujeme ich bezmyšlienkovite. Toto štádium 
my prechádzame dostatočne rýchlo. Druhá – pochopiť, že my tiež nie sme vinní a že nároky k sebe a hlbinná 
nespokojnosť so sebou – to je agresia k Bohu. Toto  štádium sa prekonáva ťažko a trýznivo. Keď chápeme, že niet 
vinných, vtedy my pomaly a trýznivo prechádzame prvou fázou, ktorá sa nazýva „naučiť sa nezabíjať lásku“. 
Začali ste sa meniť, ale hlbinná nespokojnosť so sebou, so situáciou a osudom je u vás silná. Váš syn išiel za 
vami, a on intuitívne, chce odstaviť v sebe program sebazničenia. A keď opakuje – Som dobrý, som dobrý – tak 
nároky k sebe sa brzdia a to mu pomáha zachrániť lásku. 
Spomenul som si na túto otázku, keď som stál v rade veľvyslanectva Izraela.  
Mal som tam prečítať lekciu, ľudia už čakali a jeden z iniciátorov mi poslal prihlásenie. A hľa, ja stojím v rade 
a čakám výsledok. Včera mi vypovedala pečeň. Pozrel som, v čom to je. Šlo odsúdenie veľkých skupín ľudí, 
nachádzajúcich sa v teritórií Izraela. Všetko je pochopiteľné, znamená, vízum mi nedajú. Ja viem, že vízum už 
nedostanem, ale stojím v rade a skúšam sa vyrovnať s ľahkým rozčúlením. A zrazu, neočakávane mi dochádza – 
veď tu je u mňa nádherná možnosť popracovať nad sebou. 
Ešte nedávno som objasňoval pacientom: „jedným z najlepších prostriedkov vyrovnať sa s urážkou, to je začať 
skúmať urážku ako nádhernú možnosť pracovať nad sebou, zmeniť seba“. O 10-15 minút mi dajú odkaz, že 
u mňa vybuchne pocit urážky a nespokojnosti. Zatiaľ, pokiaľ sa nerozvráti reálna situácia, on drieme. No mne 
neočakávane dochádza, že všetky predchádzajúce roky som pracoval so situáciami, ktoré už prebehli. Spomínal 
som svoje krivdy, nespokojnosti, prežíval situácie nanovo a privádzal seba do poriadku No emócia spomínania je 
o niekoľko sto ráz slabšou oproti reálnej emócií. A mne potom bude nutné desiatky a desiatky ráz utužiť túto 
situáciu, aby som priviedol seba do poriadku. 
V myšlienkach odhadujem, aké emócie ma ovládajú za 10 – 15 minút. Takže, krivdy (urážky) na druhých ľudí, 
nespokojnosť so sebou, situáciou, so svojím osudom. Začínam sa pripravovať a pomaly si opakujem: Nikto nie je 
vinný z mojich nepríjemností. Vo všetkom je vôľa Božia. Neurážam sa a neodsudzujem druhých ľudí. Vo 
všetkom vôľa Božia. Ostávajúcich 10 minút sa zaoberám tým, že privádzam seba do poriadku. Vyklikávajú moje 



priezvisko. Pomaly podchádzam k okienku a vidím ženu, ktorá mi súcitne vracia doklady – Vy ste nedokázali že 
prihlasujúci sú vašimi príbuznými, preto vám vízum nemôžeme vydať. Odchádzam a usmievam sa. Očakávaná 
emócia odišla. Pocit rozčúlenia a krivdy ma začína uchvacovať. (dobíjať) V myšlienkach sa čudujem – Veď som 
bol pripravený k tomuto, prečo také silné emócie?  
Obyčajné vysvetlenie mi potom dala manželka: Ty už si všetko naplánoval do najmenších podrobností, určil 
kadiaľ pôjdeš, s kým sa stretneš. Tvoja cesta sa už pre teba stala realitou. A preto tak bolestivo prijímaš zrušenie 
cesty. Zaujímavá myšlienka – pomyslel som si – teraz každý raz, keď v detailoch budem niečo plánovať na 
samom konci bude treba predstaviť si úplný krach mojich plánov a opakovať – Hospodin, vo všetkom je tvoja 
vôľa. Potom poistiek nebude. 
No a teraz sa mi treba vyrovnať s agresívnymi pocitmi, zmocniacimi sa ma. Agresie k druhým už, sláva Bohu, 
niet, idú krivdy na seba, na osud. Začínam si opakovať – Som dobrý, u mňa je všetko dobré. Hospodin, vo 
všetkom je tvoja vôľa. O 5 minút získavam zjavné uspokojenie. Opäť sa usmievam. Bude treba každé ráno si 
predstavovať možné urážky a nepríjemnosti a začínať s nimi pracovať skôr, vtedy budem môcť efektívne 
pracovať nad sebou vo chvíli výbuchu nespokojnosti alebo krivdy a taká práca bude o 100 krát efektívnejšou., 
než tie úsilia, ktoré budem vynakladať o deň dva potom, ako sa situácia zavŕšila. 

Mnohí sa pýtajú, ako zvýšiť efektívnosť práce nad sebou. Spomínam si, ako niekoľko hodín som skúšal 
objasniť pacientke, že jej treba zmeniť vzťah k mužovi a k svetu. Ona odchádzala, pracovala nad sebou, vracala 
sa a ukončovala náš rozhovor jednou a tou istou frázou: - Ja i tak ničoho nechápem (ničomu nerozumiem) 
Počúvajte, človek chápe pocitom ale vy pociťovať nemôžete. U vás pocity nepracujú, preto mi nerozumiete. 
Pokiaľ vy neodpustíte mužovi, vaše pocity neprídu k sebe. Vaša práca nad sebou nie je dosť efektívna. 
No ako mu môžem odpustiť, ak ma on sústavne ničí a ponižuje –plače žena.  
Počúvajte, alebo vy prekonáte seba, alebo nie – zvyšujem hlas. 
Ale, nekričte na mňa – plače žena.  
Ale čo mám robiť, ak mi nechcete rozumieť – trhane sa pýtam, potom sa zastavím, rozhodím ruky a hovorím – 
Všetko, vzdávam sa. Pomôcť vám nemôžem.   
Takže vy ste zrazu povedali, že pomôcť nemôžete – ukrivdene plače žena. Zatiaľ ona vstane a odchádza. Ja, 
vyčerpaný, líham na stôl a chcem sa od všetkého odpútať. No mne nedovoľujú toto urobiť. O niekoľko minút 
niekto otvára dvere. Dvíham hlavu a vidím, že je to opäť tá žena. 
Mohla by som sa prihlásiť o mesiac dva prísť k vám na príjem? opýta sa.  
Mávnem rukou. Prihláste sa, prihláste, všetko je dobré. 10-15  minút oddychujem, zatiaľ prichádzam v seba a 
pokračujem v príjme. A tu sa stretávam s pacientom, a keď vzniká pauza, opäť sa vraciam k tejto 
nepochopiteľnej situácií. Z dvoch troch ráz ma chápe ktokoľvek. Prečože tu všetko bolo bezvýsledné? Čo 
zakrývalo jej možnosť porozumieť a pocítiť to, o čom hovorím? Pozerám ju na vzdialenosť a vidím smrť dieťaťa 
v čase tehotenstva. Akýsi tam bol priestupok voči láske.  
Súdiac podľa všetkého, to i prekrývalo jej možnosti. Opäť sa vraciam k pacientovi a pokračujem v rozhovore. 
Prejde hodina. Teraz do dverí má vojsť nasledujúci pacient. Dvere sa otvárajú a ja vidím opäť tú istú ženu. 
Chcem skúsiť ešte raz – hovorí ona. Chce sa mi schovať pod stôl, no ja pohľad nedám.  
Ustato jej mávnem rukou. Poďte ďalej, sadnite si. 
Viete, hovorí ona – chcem vám rozpovedať. Do manželstva som mala román s jedným mužom. Otehotnela som 
od neho. Keď boli 3 alebo 4  mesiace tehotenstva, podviedol ma. Ja som to pociťovala, ale potom som sa o tom 
presvedčila. A som mu odpustila, no moje dieťa v maternici zomrelo. 
Vy ste mu odpustili – hovorím ja – no vaša duša neodpustila. Príliš mnoho hlbinných nárokov niesla vaša duša 
v sebe. V predchádzajúcom živote ste seba pociťovali vyššou, statočnejšou, múdrejšou než váš muž. Aby niekto 
opovrhoval alebo odsudzoval, je nutné pociťovať seba vyššie, než objekt odsúdenia. A vy ste sústavne gniavili 
svojho muža, v myšlienkach ho  ponižovali. Súčasne, prijať poníženie ste tiež v myšlienkach nemohli. V tomto 
živote ste sa začali meniť k lepšiemu. No vaša duša za vami nedozrieva. Choďte a odmodlite akúkoľvek agresiu 
k láske, vtedy ľahšie budú nastupovať  hlbinné zmeny. 
Za istý čas ona prichádza znova. Je to už druhý človek, druhý výraz tváre, druhá súhra pohybov. 
Viete, moja duša sa usmieva – hovorí ona. 
A ja sa tiež skúsim usmiať – No sláva Bohu, vidíte, všetko dobré. Ona odchádza. Sedím v zadumaní. 
Prielom vpred prichádza pri preťaženiach, niekedy maximálnych. Od detstva som si všímal, že môžem riešiť 
a pochopiť akýkoľvek problém. 



Ak som nemohol pochopiť a riešiť teraz, vedel som, že pochopím o 5, o 10 rokov a nikdy som na nič nezabúdal. 
Každý týždeň sa u mňa kardinálne menil obraz svetonázoru. Ani raz u mňa nebolo vnímania, že mám ťažkú 
úlohu. Objasnenie sa utváralo samo sebou. Ale keď som začal pracovať s karmickými štruktúrami “zaškrípal  
som“ vo všetkých švoch. 

Skoro každým razom u mňa vzniká pociťovanie, že sa neprekonám, že je to vyššie mojich síl. Ale 
nespanikáriť, udržať sa, tak výsledok koniec koncov príde. A malicherné veci, zdalo by sa, odtienky spolu 
nachádzajú význam, a všetko sa rýchlo prejasňuje. 

 Môjmu nasledujúcemu pacientovi objasňujem – Vy rozumiete, čo sa hovorí: „Hospodin, sním zo mňa 
moje hriechy. Hospodin, daj mi zdravie“ – bezmyšlienkovo. No ak vy budete hovoriť: „Hospodin, vezmi z mojej 
duše krivdy“ – od tohto je tiež málo významu. Ak vaša duša spí, aká je tu efektívnosť modlitby? Spomeňte si na 
tie situácie, keď vás silno urážali alebo keď ste strácali to, čo vám bolo veľmi drahé. Zo všetkých síl v túto chvíľu 
skúste zachrániť a uchrániť lásku k Bohu. Ak vy pocítite, že sa podarilo, vtedy sa začnite modliť. A vtedy vaša 
modlitba bude efektívnou. O niekoľko minút po tomto pacientovi vchádza dievča a ja jej začínam vysvetľovať: 
my všetci sa stravujeme láskou, ako lístie sa kŕmi vlahou, idúcou od koreňov. 
Korene nie je vidieť, no bez nich žiť nemožno. Božské je za hranicami času a priestoru. A keď sa Božské  dotýka 
s ľudským, posledné sa musí skrútiť, zakryť, inak ono zomrie, rozpadáva sa. 

Najväčšie porcie lásky my dostávame pri starnutí a smrti. Dostať ich a zachrániť život za celú históriu 
ľudstva mohli jednotlivci. Menšie dávky lásky môžeme dostať, keď máme choroby a nešťastia, keď sme urážaní 
a ponižovaní a keď dobrovoľne pracujeme nad sebou na odstránení všetkého ľudského z vedomia všeobecne. 
Ak my, pracujúc nad sebou, do konca sa nepremáhame, tak nám začínajú pomáhať urážkami a ponížením, 
potom chorobami a nešťastiami, potom starobou a smrťou. Nakoľko silne my pociťujeme svoje Božské „ja“, 
natoľko ľahšie je nám dostať novú porciu Božskej lásky a zachrániť pri tom svoje ľudské od rozpadu. 
Pociťovanie svojho Božského „ja“ sa zjaví nie zrazu. Ono prechádza niekoľkými štádiami. Najskôr sa 
jednoducho učíme vidieť Božské. Potom sa učíme udržiavať v sebe Božské iskierky. A potom oni, periodicky 
vybuchujúc v našej duši, sú čoraz častejšie a postupne sa zlievajú v naše Božské „ja“. A vzniká akoby 
prostriedok medzi našim istým „ja“, prebývajúcim v Bohu a v láske, a našim ľudským „ja“ pripútaným v tele 
a vo vedomí. Tak, prvé štádium – naučiť sa vidieť Božské. To urobiť nemožno, ak ste neodstavili mechanizmus 
pošliapania lásky. Vy uvidíte Božské, u vás automaticky vybuchne program zničenia lásky. Ale keďže Božské 
zabiť nemožno, tak tento program rozvráti a ubije vás. 
Znamená, prvé, čo je treba spraviť – naučiť sa nezabíjať lásku. Pre toto treba cez pokánie zo svojho rodu, zo seba 
a potomkov snímať akékoľvek želanie zničiť lásku v druhých a v sebe. Treba pochopiť a precítiť, že niet vinných. 
Poznanie Boha sa začína z odpustenia. Ak vy pocítite, že na lásku vy už nesiahate, to ešte neznamená, že 
v hlbine vašej duše prebieha to isté. Neuspokojujte seba príliš skoro, pokračujte pracovať. Potom sa začína druhé 
štádium. Vy už neničíte lásku, nepotláčate ju. Mimochodom, ak vy obmedzujete vyjadrovanie svojho citu lásky 
a svoje dobré pocity, tak tým ich potláčate. Takže  - druhé štádium – to je zachránenie lásky, čo by sa čokoľvek 
udialo. Predstavte si najdrahšie, čo u vás je a môže byť, ale potom si predstavte stratu tohto a zo všetkých síl 
skúste zachrániť lásku k Bohu, aby sa ona nielen nezmenšila, ale i zväčšila. A keď sa naučíte zachraňovať lásku, 
čo by sa s vašim ľudským „ja“ čokoľvek stalo, vtedy postupne začínate pociťovať aj svoje Božské „ja“. 
A keď realita vášho Božského „ja“ prevýši vaše „ja“ ľudské, vtedy závislosť od všetkých ľudských hodnôt 
nakoniec tiež bude prekonaná. 

Ak nosím prstene na rukách, nie je to choré? 
Keď sa na prstoch nachádzajú prstene, to v akomsi donucovacom stupni brzdí ich funkciu. Súčasne pripútanosť 
za schopnosti a intelektu sa znižuje. Náušnice tiež v jemnom poli ponižujú človeka, nosiaceho ich. Úroveň 
hrdosti, pýchy sa zmenšuje. Hlavne je to užitočné pre ženy. Skutočne, preto ženy i rady nosia náušnice 
a prstene. 

Podliak a darebák môže byť bližšie k Bohu, než človek duchovný a poriadny? Vtedy sa už k čomu 
utiekať? 
Utiekať sa v prvom rade treba k Bohu a k láske. Podliaci a darebáci – to sú ľudia, ktorí rozrušujú ľudské 
hodnoty. No kto ich rodí? Tí, ktorí sa modlili v tieto ľudské hodnoty. U tých, ktorí idú iba vpravo sa rodia deti, 
ktoré idú iba vľavo. Keď sa modlíme za ľudské, nech i dokonca nádherné a vysoké, Božského v našej duši sa 
stanoví viac. Nádherní, šľachetní ľudia, urobiaci samocieľom duchovnosť a šľachetnosť rodia podliakov 
a ničomníkov, a to nie je degradácia ale ďalší rozvoj. U nás jednoducho boli nesprávne predstavy o rozvoji. 
Zrátané, nahromadenie schopností, intelektu, duchovnosti a šľachetnosti, morálky a mravnosti, to i je hlavný 



cieľ v evolúcií človeka. A povýšená miera duchovných a materiálnych hodnôt môže byť tak raz degradáciou, ak 
ona naveľa predstihuje zápasy lásky v duši. 

Predstavte si obraz – otec nechce živiť svoje dieťa. Tak, aby prežilo, vychádza na ulicu a prosí 
o almužnu. Náhodní prechádzajúci sa uľútostia nad ním a dajú mu kúsok chleba. V tom čase pribieha otec 
dieťaťa a vytŕha z jeho rúk kúsok chleba a žerie ho. Tiež vrah môže byť milosrdnejší, nie je pravda? Umenie 
v múzeu Ruska nachádza sa v plnej žobrote. Múzeum postupne rozrušujú. Vláda prst o prst nebuchla, aby im 
pomohla. Vidiac úžasný stav múzeí, mnohí ľudia začali prepočítavať peniaze na ich záchranu. Nedávno vláda 
Ruska vydala zákon, podľa ktorého všetky dobrovoľné milodary treba dávať nie múzeám, ale vláde. O tom, že 
vládnu ľudia, nemajúci predstavu, čo je mravnosť a čo ekonomika, my všetci sme už pochopili. No reč nie je 
o nich. Povedzte – za čo získava zákaz pod trestom náš národ? Za aké hriechy on dostáva také znevažovania? 

Západný svet sa modlí k peniazom. A ak duch ešte silnejšie závisí od tela, tak sa postupne začína 
rozpadať. Východný svet sa modlí za idey, a ak telo absolútne závisí od ducha, tak ono tiež pomaly hynie. Ak 
tieto dve idey sa nezjednotia v novú filozofiu, oni zničia druh druha. A v svete táto tendencia v posledných 
rokoch postupne narastá. V Rusku tendencia modliť sa za peniaze, nezávislosť sa vždy končila krachom. Teraz 
sa národ hádže tak k biznisu, chce vkladať peniaze do bánk za percentá a vytvára západné myslenie, tak naopak 
– vyzýva k ustanoveniu socializmu a želá si žiť iba princípmi a ideami. Ale dnešná vláda starostlivo ruší i 
jedno, i druhé. Rusku vypadol osud zjednotiť idealizmus a materializmus tak, aby telo nezotročovalo ducha, ale 
duch nezabíjal telo. Pre toto treba sa zdvihnúť i nad telom i nad duchom v bolesti a v mukách. 
Rodí sa nový svetopohľad, ale zatiaľ sa zaisťuje v konštitúcií a v zákonoch. Svetopohľad, ktorý bude pracovať na 
zjednotení a záchrane celého ľudstva, zachraňujúc slobodu a nezávislosť zakaždým. A v čom nešťastlivá je teraz 
situácia v Rusku, tým väčšie je želanie ľudí zjednotiť sa. Čím hlúpejšie a nedôslednejšie vedie seba vláda, tým 
aktívnejším sa stáva národ a jeho sebavedomie. Skôr alebo neskôr živelný protest sa vyleje v konkrétne formy 
a žiadosti. 
Spočiatku, každý pochopí, čo robiť nemožno a čo je neprípustné. Potom s porozumením prídu riešenia, čo je 
nutné urobiť. V Rusku sú úplne rozrušené všetky tradície, začínať treba z nuly. Je to zlé pre ekonomiku krajiny, 
no dáva to možnosť vytvoriť úplne novú  filozofiu, konštitúciu (ústavu) a zákony. Teraz ľudia na Východe 
myslia podľa západného t.j. Východu prakticky niet, ostal iba Západ. A tento výpad vľavo je natoľko silný, že 
môže priviesť k záhube celého ľudstva. Nevýhnutne sa musia objaviť štáty, ktoré na náboženskej osnove sa 
pokúsia odporovať tomuto procesu. Alebo politické prúdy, v ktorých všetko bude podriadené akejsi jednej všetko 
spotrebúvajúcej idee. A toto tiež môže priviesť k záhube ľudstva. Duch a hmota teraz bojujú druh s druhom 
v Rusku. A hádam niet druhého miesta na zemi, kde tento boj môže sa zakončiť nie záhubou, ale harmóniou. No 
pre toto každému žijúcemu v Rusku sa treba utiekať k Bohu a láske ako k hlavnému úsiliu nielen svojej 
záchrany, ale i záchrany ostatných. Nakoľko toto pochopí každý, natoľko rýchlejšie sa vytvorí ten svetonázor, 
bez ktorého nemožno vstúpiť do dnešného dňa. 

O čo prosiť v modlitbe? 
Hlavné, zachrániť lásku k Bohu, ako by sa nerozrušilo všetko ľudské. Vo všetkom vidieť Božskú vôľu. Nehľadať 
vinných. Neobviňovať ani druhých, ani seba. V ľúbenom človeku vidieť a ľúbiť najskôr Božské, potom ľudské. 
Takže vo všetkom a vždy vidieť a ľúbiť Božské, zachraňovať a zväčšovať množstvo lásky k Bohu, nehľadiac na 
nič. 

Ako sa mám udržať od nadradenosti a pýchy, hrdosti, ak sa veci vydaria dobre? 
Spomeňte si na tie situácie, keď ste boli na samom dne, keď všetky vaše plány stroskotali a všetko vaše úsilie 
utrpelo krach. Ak ste v tejto situácií nehľadali vinných, nezaoberali sa samým sebou a skleslosťou, ale 
zachraňovali ste dobrodušnosť a optimizmus, to znamená, hrdosť pýcha je u vás neveľká. A keď vy budete 
navrchu, u vás nebude nadradenosť a samoľúbosť. Nakoľko človek ocitnúci sa v jame, závidí a nenávidí 
ostatných alebo seba, natoľko je nebezpečný, keď sa jeho veciam darí dobre. Nedávno som konzultoval jedného 
človeka. S ním museli ukončiť kontrakt, no prečo k tomu došlo a on sa zaplietol v neurčitej situácií. Videl som 
na vzdialenosť, ako sa u neho nazhromažďujú negatívne emócie, ak keď mi začali hovoriť, spýtal som sa ho – Čo 
je dôležitejšie – kontrakt alebo charakter? Teda tak, kontrakt dnes je, ale zajtra ho niet. Peniaze dnes sú a zajtra 
ich niet, ale charakter je vždy pri nás. A náš charakter rozhoduje, či u nás budú peniaze alebo nie. Dlhý, ťažký 
základ neúspechov a nešťastí treba prezerať ako možnosť práce nad svojím charakterom. Čo znamená silný 
charakter? To je umenie robiť jeden, dva, tri pokusy, sto pokusov a pritom nezúfať a ísť ďalej. Nahnevaný človek 
tak nemôže. On rýchlo slabne. Silný sa rodí z lásky. A preto nakoľko my zachraňujeme lásku a dobrodušnosť 
v ťažkých situáciách, natoľko my upevňujeme svoj charakter a vtedy dlhý úspech nás nezláme.. 



Ako sa naučiť ľúbiť? 
Ak sa u vás v duši zjavil cit lásky a radosti, usilujte sa ho podržať čo možno najdlhšie. Ak je u vás v duši krivda 
a odsúdenie, snažte sa, aby odišli ako možno najrýchlejšie. 

Prečo mám zápach z úst? 
Je to zviazané s pečeňou. Mal som niekoľko pacientok s podobným problémom. Zakaždým, keď hlbinné nároky 
k mužovi sa posilňujú, posilňuje sa nepríjemný zápach. Pečeň trpí u tých, ktorí radi dávajú tvrdé ocenenie 
blízkym ľuďom. 
Dieťa môže ochorieť hepatitídou a to je pre to, aby na 10 – 15 rokov zabrzdilo kritické a tvrdé myšlienky na 
adresu ľúbeného človeka. Keďže pečeň trpí, v základnom u ľudí vôľových, učte sa byť bez vôle. Môžete 
jednoducho hovoriť – Nekontrolujem situáciu, nikoho neriadim, všetko je dané Bohom. Nakoľko vnútorne 
opustíte situáciu, natoľko ju zvonka ľahšie bude riadiť. 

Ak sa u dieťaťa začína schizofrénia, s čím to môže byť zviazané? 
Ak je matka múdra, vôľová a skúša sústavne sa podriaďovať a kontrolovať situáciu, tak u jej detí alebo vnukov 
môže byť schizofrénia. Videl som príjemné a zdvorilé vonkajškom ženy. Ale vnútorné želanie všetkých podrobiť, 
riadiť osudmi druhých ľudí, rodilo chorobu u ich detí. Čím slabšia žena, čím je viac bojazlivá, čím nestabilnejšia 
je jej situácia, tým menej pre ňu znamená vedomie a viac znamená láska. A v momente destabilizácie vedomia 
t.j. krivdy, straty, nešťastia taká žena dáva omnoho väčší impulz k láske. Žena múdra, tvrdá, vôľová pri 
destabilizácií vedomia dáva výbuch agresie, zmenšuje zápasy lásky v svojej duši a odoberá ju z detí a vnukov. 
Stane sa nasledovné: intelekt, schopnosti u dieťaťa môžu byť väčšie než u rodičov, ale lásky je oveľa menej 
a automaticky sa zapája režim blokovania cez útlak vedomia. 

Od detstva som vyrastala bez otca. Matka ma neľúbila a sústavne ma hrešila a urážala. Teraz sa u mňa 
neskladá osobný život. Nedávno, keď sme sa s mužom chceli rozviesť, som sa dostala do nemocnice s ťažkým 
nervovým otrasom. Ako prekonať takú situáciu? 
Ak je dieťa pripútané na vzťahy, tak sa u neho od detstva začínajú problémy. Koncentrácia na ľúbenom človeku 
ho privádza k vnútornému zbožňovaniu a my začíname strácať to, čo sme zbožňovali. Neprítomnosť otca 
v rodine – to je poníženie ľudského „ja“, ideálov, vzťahov. Vaša matka sústavne zažívala, že u detí niet otca 
a tým pripútavala svoje deti za vzťahy,  ideály. Ona vám intuitívne skúšala zachrániť život, odstraňujúc vás od 
seba, znižujúc vaše ľudské „ja“, vaše ideály. Keďže ste posudzovali povrchom, tak ste sa sústavne urážali na 
matku a periodicky zakúšali neželanie žiť. Preto ste nedokázali prijať očistenie, ktoré išlo cez neprítomnosť otca 
a krivdy od matky. Vydali ste sa a vaša koncentrácia na ľúbenom človeku sa posilnila. Jeho ľudské „ja“ sa stalo 
pre vás jediným bodom opory. Maličké rozkolísanie a u vás v duši sa prejavuje bolestivý strach, žiarlivosť 
a nenávisť. V takých prípadoch, ak nepracujete nad sebou, tak vás rozvod neminie. V prvom rade treba 
dodatočne zmeniť vzťah k matke. Mnohokrát odmodliť krivdy, odsúdenie a neželanie žiť. My všetci vo vnútri 
máme radi druh druha. Ak sa nám javí, že niekto nás nemá rád a zle sa k nám správa, tak sme spravodliví zo 
všetkého iba na 2-3 %. Začíname reálne vidieť, keď sme naplnení láskou vtedy, keď tieto 2-3 % ľudských 
pocitov sa začína rozpadať. K tomu dochádza pri našej fyzickej smrti. Inokedy toto býva pred ňou. Nakoľko 
reálne prechádzame procedúrou lúčenia sa so všetkým, kto nám je drahý, predstavujúc si svoju smrť alebo ich 
smrť, natoľko sa menej orientujeme na jemnú, vrchnú kožtičku (vrstvičku) ľudskej lásky a začíname vidieť 
vrstvu Božskej,  ktorá nezávisí od rozkolísania ľudského. Prestavte si, že ste sa s mužom rozviedli. 
V myšlienkach sa opäť zosobášte. V myšlienkach mu poroďte deti. Potom si predstavte, že on zomrel. Potom si 
predstavte, že ste sa ešte raz vydali. Predstavte si, že i jemu ste porodili deti. A potom ste ich začali vychovávať. 
Predstavte, si, že ste už umreli a rozlúčte sa s mužom a s deťmi. Precíťte, pre čo všetko toto bolo treba. Aby ste 
žili nie s mužom, nie s deťmi, ale láskou. Aby ste navyšovali to, čo vy už nikdy nepostrácate, a čo sa s každým 
životom bude iba zväčšovať. 

Ako určiť muža daného Bohom? 
Nakoľko menej vaša láska závisí od všetkého ľudského, natoľko obraz okolitého sveta sa stáva viac jemnejší. Ak 
pod týmto porozumením vy rozumiete človeka, ku ktorému môžete zakúšať najväčšiu lásku v živote, tak 
k takému pocitu musíte byť dobre pripravení. Ak vaša láska sa netrhá, keď by aj boli urazené vaše city, to 
znamená, v nej je mnoho Božského a vám ľúbiť nie je nebezpečné. Ak nie, tak takého človeka vám vo 
všeobecnosti môžu nedať v živote. A začínajúce rastúce tiahnutie k druhému človeku sa bude hneď hasiť 
situáciou. Jeden muž sa bude zamieňať druhým. 

Prečo je môj syn patologicky klamár? 



U vás životom sústavne prechádzala téma žiarlivosti, povýšenej závislosti od vzťahov. V kostre duchovného 
poľa, zviazaného so vzťahmi, schopnosťami, intelektom leží oveľa jemnejšia vrstva – duchovnosť, šľachetnosť, 
ideály t.j. kontakt s budúcim. Váš syn cíti, že jeho pripútanosť k žene sa rýchlo posilňuje. Znamená, aby 
zachránil rodinu a svoj život, on musí akosi destabilizovať vzťahy a ideály. Najskôr – je to destabilizácia 
duchovnosti, princípov a ideálov. V ďalšom prípade je to intuitívny pokus priviesť akosi seba do poriadku. 
U vás nie je sňatý hlbinný základ agresie k manželovi, keď šlo očistenie cez zmeny, hádky, poníženie ideálov. 
Plus vnútorná nespokojnosť so sebou, svojím osudom. Vy ste tvrdo neprijímali zraňujúcu situáciu, preto ste  
prilepili k ľudským hodnotám nielen svoju dušu, ale i dušu detí, vnukov a pravnukov, ale to výrazne, až do 
štvrtého kolena. I tu treba pracovať nie jeden mesiac, aby cez osobné hlbinné zmenenie ste pomohli nielen 
synovi, ale i budúcim deťom a pravnukom. Hlavne starostlivo prejdite znova obdobie svojho tehotenstva, 
odmodlite akúkoľvek agresiu k láske 

Pochopil som frázu Krista o cudzoložstve t.j. ak ja pozerám so žiadostivosťou na druhú ženu, tak v duši 
som už žiadostivý. No ako pochopiť frázu Krista, že sobáš s rozvedenou, to už je žiadostivosť? 
Najskôr k prvej vete. Príroda sa vyvíja nasledovným obrazom. Neživé prevracia sa v živé, živé sa organizuje, 
rastlina sa stáva zvieraťom, zviera sa stáva človekom. Človek, rozvíjajúc sa, oveľa viac nesie v sebe Božské. 
Keď sa na ženu pozeráme najskôr z bodu pohľadu Božského, tak naše zviera -  sexuálny pocit a naše ľudské, 
priateľské pocity sa rozvíjajú harmonicky. Ak my sa koncentrujeme iba na zvieracom pocite sexuálneho 
tiahnutia, tak my sťažujeme jeho prechod v ľudské teplé city, a tým viac v Božské. A v tomto poli pornografická 
literatúra a pornofilmy môžu škodiť jemným duchovným štruktúram hocakého človeka, ak si k tejto literatúre 
a k týmto filmom nevypracuje správny vzťah. Čo sa týka druhej vety.  Do nedávneho času pochopiť som 
skutočne nemohol. Bol som presvedčený, že tu je nepresné vybavenie si toho, čo hovoril Kristus. 
Čo sa stane, keď žena zostane sama s deťmi, nemá právo  byť šťastnou? Kde že je Božské logika? Znamená, ak 
nasledovať Krista, tak milióny rozpadnutých rodín musia zostať nešťastnými? Strašná logika. Pred takmer 
mesiacom som pochopil, v čom to je. Kristus hovoril o duši, nie o tele. Uderili po líci nastav druhé, označuje nie 
pomstu tomu, kto ti ukrivdil, nie jeho obvinenie. Pochop, že je to tvoje liečenie, a prijmi ho vo vnútri. Aj vo 
fráze týkajúcej sa žiadostivosti je pripojený nie význam zakázať sobáše s rozvedenými ženami. Táto fráza 
opisuje to, čo prebieha v našich dušiach. Ak sa žena rozvedie, znamená, v duši je veľmi veľa agresie. Ak opúšťa 
muža, to znamená, ona hľadá lepšieho a neželá si prijímať poníženie ľudského. Ak druhý muž bude lepší, tak jej 
koncentrácia na ľudskom sa posilní. Ak muž odchádza od ženy, znamená, jej podvedomá agresia oveľa prevýšila 
nebezpečnú úroveň. V kostre agresie leží zbožňovanie ľudského. A ak žena zostane sama, tak jej želanie modliť 
sa k ľúbenému človeku sa znižuje a podvedomá agresia tiež postupne sa znižuje. Ak sa žena opäť zosobáši, tak 
jej koncentrácia na živočíšnom ľudskom opäť rýchlo vzrastá. Jej stav sa vnútorne odovzdáva manželovi. A on, 
keď je v posteli so ženou podvedome sa koncentruje na ľudskom. 
Sexuálny pôžitok – silnejúci sochor. On môže priviesť človeka k Božskému, ale môže i k zvieraciemu. A tu veľmi 
mnoho závisí od vnútorného stavu ženy. Znamená – riešenie problémov žiadostivosti sa týkajú nie zákazu 
druhých sobášov, ale v zmenšení možnosti rozpadu rodiny cez hlbinné zmeny vo svetonázore a charaktere ženy. 
Ak žena a muž sa rozviedli, tak im treba nielen túžiť po novom, viac šťastnom manželstve, skôr priviesť do 
poriadku svoj charakter, svoj svetonázor a zmeniť sa tak, aby manželstvo bolo schodišťom k Božskému, ale nie 
k živočíšnemu. 

Akými slovami sa modliť? 
Čím menej slov, tým lepšia modlitba. Slová – to je vedomie. Keď sa modlíme a myslíme, to nám prekáža 
približovať sa k Bohu. Skúšal som v druhej knihe dať text, pripomínajúci modlitbu, a v tomto pláne sa javí 
obvzlášť nevydareným. T.j.  v modlitbe spočiatku miznú slová a myšlienky, potom obrazy, potom naše ľudské 
„ja“ a ostáva iba láska.  

Bola som tehotná, v poslednom mesiaci. 2 týždne do narodenia dieťaťa môj otec prišiel domov opitý 
a vyvolal škandál. Veľmi som prežívala a mne sa dieťa otočilo v maternici. Rodila som panvovým koncom 
a v čase pôrodu sa dieťa takmer zadusilo. V čom je príčina? 
Vaše zážitky išli ako opovrhnutie a odsúdenie svojho otca. Nedokázali ste zachrániť dobrodušnosť a to sa 
negatívne prejavilo na dieťati. U vás po ženskej línií ide téma nielen žiarlivosti, ale i hrdosti, pýchy. Pred 
narodením dieťaťa vám dali možnosť uchrániť jeho zdravie a osud. Pre to vám bolo treba zachrániť lásku, keď 
boli ponížené vzťahy, vaša hrdosť, pýcha, vaše ideály, vaše ľudské „ja“. Keďže lásku zachrániť ste nedokázali, 
úroveň hrdosti, pýchy rýchlo vzrástla a zapojili sa oveľa tvrdšie metódy očistenia.  



Panvový koniec, cisársky rez – to je povýšená hrdosť, pýcha u matky dieťaťa. U mňa boli situácie, keď sa na 
mňa obracali ženy, zistiace po ultrazvukovom vyšetrení, že u ich dieťaťa je panvový koniec. Objasňoval som im 
príčinu, oni dodatočne odpúšťali otcom a manželom, prechádzali všetky stresujúce situácie s maximálnym 
uchránením lásky. Po tomto sa dieťa prevrátilo a rodilo sa normálne. 

Skutočne nežiarlim na ženu, nebojím sa jej odpúšťať, no nemôžem sa vyrovnať so sebou, keď reč ide o jej 
predchádzajúcom – som sústavne k nej žiarlivý pre predchádzajúce. Od čoho k tomu dochádza? 
To je hrdosť, pýcha. Vy pociťujete, že v nastávajúcom vy situáciu kontrolujete. Môžete ju upravovať a zmeniť. 
Ale minulé vy zmeniť nemôžete. Znamená, tu reč ide nie o žiarlivosti, ale o hrdosti, pýche.  

Po prečítaní vašich kníh som začala chudnúť, osobná váha sa znížila, hoci som jedla rovnako. V čom je 
príčina? 
Zvýšená váha otupuje pocity t.j. možnosť urážať sa na druhých a na seba sa zmenšuje. Podvedomá agresia sa 
zväzuje. Keď ste zanechali všetky nároky a zmenšili závislosť od ľudského šťastia, zbytočná váha vám už nebola 
nutná. 

My s mužom chceme emigrovať do Ameriky, ale u nás v rodine sú roztržky. Nebude nám tam horšie? 
Vopred všetkého, tam bude lepšie. Vy ste príliš pripútaní za vzťahy a ideály, ale v Amerike sa modlia hlavne 
k druhému. Žiarlivcovi, ktorý nemôže sa vysporiadať so sebou, je lepšie žiť v Amerike. Povýšený americký 
pragmatizmus dostatočné rýchlo ochladzuje poistku za ideály. 

Prečo sa potia ruky? 
Ak výraz „potom prenikať“ – to býva pri smrteľnom nebezpečenstve alebo v úplne neočakávanej situácií t.j. 
vtedy, keď človek plne stráca kontrolu nad situáciou. Znamená, ak sa potia dlane to označuje povýšené 
podvedomé utiekanie sa udržať situáciu pod kontrolou t.j. povýšená poistka za schopnosti a šťastlivý osud. Čím 
silnejšie sa potia ruky, tým viac môže byť nepríjemností a neúspechov. No ako pracovať s prekonaním vnútornej 
hrdosti, pýchy som už písal. 

Váš vzťah k dianetike? 
Začínal som takto. Videl som v duši človeka, v jeho podvedomí, silnú agresívnu emóciu, ktorá sa tam 
nachádzala mnoho rokov, provokovala akési ochorenie. Spočiatku som jej uberal, dokonca sa neobracajúc  
k pacientovi. Pôsobil som ako chirurg, manipulujúc hlbinnými vrstvami vedomia druhého človeka, a efekt bol 
dostatočné silný. Potom som si všimol, že môžem nielen odviesť akúkoľvek emóciu, pomimo vôle človeka, no 
môžem i vniesť akúkoľvek emóciu, dokonca diaľkovo. A čím viac som pracoval v tomto smere, tým väčšími sa 
stávali moje možnosti t.j. na vzdialenosť som mohol meniť charakter, zdravie a osud človeka. Pričom, priviesť 
k smrti akéhokoľvek človeka sa ukázalo neuveriteľne jednoduché. Netreba mu vnucovať myšlienky o sebazničení. 
Možno nájsť u neho hlbinné smerovania ktorými prešiel. Najväčšie nebezpečenstvo tu je v tom, že pre človeka 
táto emócia nie je cudzorodá. Nikto nemôže dosledovať takého vtrhnutia. Všetko prebieha absolútne prirodzene. 
Za istý čas človek môže ťažko ochorieť alebo umrieť. Čím sa viac odkrývali moje možnosti v manipulovaní 
ľudským podvedomím, tým silnejšie som cítil škodlivosť takej metódy liečenia, kde všetko robím sám. Videl som, 
že udržať sa od negatívneho pôsobenia nemožno. Postupne som začal znovuprekonávať svoje možnosti a začal 
som sa viac orientovať na to, aby pacient pracoval sám. Preto, aby som nemenil ja pacienta, ale menil sa on sám, 
bolo treba dlho a trýznivo pracovať nad tým, aby som mu pomohol sa zmeniť a hľa, namiesto toho, aby som 
jednoducho vytrhol zápornú emóciu, bolo mi nutné dokázať, že agresívny byť je nevýhodné. Preto, aby sa 
zmenil, je treba zdvihnúť sa nad sebou a za hranicami ľudského „ja“ možno iba cez utiekanie sa k láske 
a k Bohu. Znamená, nutné je pomaly sa zdvíhať hore po stupienkoch ľudského, prechádzajúc od vrchných 
pokryvov ľudského ku viac hlbinným a merateľným. 
Taká cesta sa ukázalo o 100 krát ťažšou ale za to dokonca bez mojej účasti ňou mohol prejsť ktokoľvek. A teraz 
jedna z mojich hlavných úloh v čase príjmu je nepomáhať pacientom viac, než si sám toho zaslúžil a oveľa 
rastúcu mieru svojich možností ja spotrebúvam nie na posilnenie pôsobenia ale na rozvoj systému, 
pomáhajúcemu človeku meniť sa zo všetkého viac kardinálne. T.j. moju cestu v liečení som začínal, 
koncentrujúc sa na ľudskom, ale potom som pochopil, že je to stena. A začal sa pomalý a mučivý prechod od 
ľudského k Božskému. 
Dianetika sa zaoberá tým, že vyberá záporné эндраммы  z podvedomia človeka. Ona stuhla v tejto etape. Ako 
stupeň vo vedomí, že tiež duša človeka, tak i choroba je zviazaná so zápornými emóciami, dianetika z môjho 
pohľadu je zaujímavá. V ostatnom, mne sa zdá, je úplne bezperspektívna.  

Ako sa chrániť od neželateľného vtrhnutia v moje podvedomie? 



Nakoľko v našom podvedomí je viac lásky, natoľko sme jednotní s Bohom. A vtedy i ľubovoľný pokus upraviť 
a pôsobiť na vás, to už je agresia k Bohu. A čím silnejší bude agresor, tým nebezpečnejšie to bude pre neho. 
Spomínam si, ako mi pacientka rozpovedala nasledujúci príbeh. Ona bola s partiou, k nej podišiel muž. U teba 
aura nie je v poriadku – povedal – Som lekár, energetik a hypnotizér. Teraz ti pomôžem. A začal mi upreto 
pozerať do očí. V tú chvíľu som sa začala modliť. A zrazu rýchlo odo mňa odišiel do druhej izby. Pokračovali 
sme sa zabávať a akosi som naňho zabudla. Ale o hodinu som ho znova uvidela, bol veľmi bledý. Vieš – povedal 
– skoro som zomrel, v susednej izbe ma horko ťažko priviedli k vedomiu. 
Podľa svojej skúsenosti môžem povedať, ak odchádzate od Božského a oveľa viac sa koncentrujete na ľudskom, 
tak zbaviť sa neželateľného vplyvu na vás vy nemôžete. No ak sústavne prikladáte úsilie k prekonaniu ľudského 
brániac a ochraňujúc lásku každou časťou sekundy, vám netreba rozmýšľať o obrane. Toto je najlepšia obrana.  

Vážený Sergej Nikolajevič, dajte odpoveď, prosím, na otázku, čo sa stalo s Ruskom. Prečo nás liečia 
takými idiotmi vo vláde a kedy sa to skončí a čím? 
U vás je ľahkomyselné hodnotenie situácie. Vo vláde sa nenachádzajú veľmi hlúpi ľudia. Druhá vec, že ich 
konanie z nášho bodu pohľadu, je zbavené zdravého zmyslu. Pre nás zdravý zmysel je v tom, že vedenie štátu  
má pracovať pre blaho národa a štátu. Ak my vidíme pôsobenie, vedúce naopak k biede, alebo štát k rozpadu, 
nám sa to javí idiotizmom. No zabúdame na to, že každý úradník chce pracovať pre seba v prvom rade. Ale 
potom až pre štát a pre národ. A toto je úplne prirodzené. Ak sú zákony, prekážajúce úradníkovi pracovať pre 
seba, v škodu národu a štátu, tak vtedy jeho pôsobenie bude logické z nášho bodu pohľadu. Ak niet zákonov 
o zodpovednosti úradníkov, tak jeho pôsobenie sa nám môže zdať absurdným preto, že prinesie všetkým 
nenapraviteľnú škodu. No potom sa vyjasní, že jeho pôsobenie je vysoko intelektuálne, jednoducho ono je celkom 
zacielené na jeho záujmy. 
Je ešte jeden moment. Niektoré zákony, prijímané Dumou sa uskutočňujú zvláštne citlivo. Pripúšťam, Duma 
prijíma zákon o automobilových priestupkoch. Vnímanie také, že akoby tento zákon prijímali ťažkochorí ľudia. 
Prebieha čas, všetci sa presvedčujú, že tento zákon je nezmysel a v prvom ráde národ na svojej vlastnej koži. No 
veď od samého začiatku bolo jasné, že nadmerné pokuty – to je absurdné, a tým nemenej ho prijali. 
Pripusťme, od tohto zákona členovia Dumy vyhrali by materiálne, no v danom prípade vyhrali úradníci vo 
forme inšpektorov GAI. Teraz v novinách píšu, koľko stojí kúpa hlasu poslanca v štátnej Dume. Analyzujúc 
tlač, možno sa dočítať, nakoľko môže vyjsť pretláčanie akéhosi známoprojektu cez štátnu Dumu. Čím 
nezmyselnejší zákon, tým väčší výťažok dostane úradník. Konečne, možno pripustiť, že vedenie GAI zakúpilo 
poslancov. A nasledujúci výťažok sa ukázal oveľa väčší od sumy zakúpenia. No taká domnienka je zbavená 
zdravého zmyslu. Znamená, príčina je v niečom druhom. A ak nemnoho porozmýšľame, zhodneme sa v čom.  
Systém nemá spätné súvislosti. Samého poslanca sa toto rozhodnutie netýka. Inšpektor GAI ho pokutovať 
nebude. Poslanec nenesie tiež morálnu zodpovednosť za samotné pusté zákonoprojekty t.j. nachádzame sa 
v spoločnosti pozbavenej spätných súvislostí. Keďže viem, že sa Rusko javí jednotným štátom za celú históriu 
ľudstva, kde sa zákony zavádzajú dodatočne. A fráza typu „Pred troma mesiacmi sa nájomné zvýšilo, preto ešte 
raz doplatíte“  v Rusku nikoho neudivuje. A príčina je táto – nedostatok spätnej súvislosti. Ak je človeku 
dovolené robiť všetko, čo chce a pritom garantovať, že nedostane potrestanie za akékoľvek činy, za istý čas on 
začne viesť seba absurdne, hoci pri tom môže mať vysoký intelekt. T.j. Rozumnými nazývame tie činy, kde 
človek vykonajúc niečo, vie čo bude vo výsledku jeho pôsobení a robí sústavné zlepšenia. Čím viac vzdialené 
následky môjho kroku budem vidieť, tým rozumnejšie bude moje konanie t.j. vysoký rozum a intelekt sú 
nemožné bez silne rozvinutého systému spätných súvislostí. Najmúdrejší človek, nevidiaci výsledky svojho 
konania, postupne začne robiť oveľa väčšie absurdné skutky a jeho intelekt začne degradovať. 
Vedci previedli experimenty s krysami. Ak krysa stláčala na páku, tak pri tom dostala kúsoček mäsa. Zvieratá sa 
v okamihu zorientovali, s radosťou pribiehali a stláčali páku a podľa predchádzajúceho dostali kúsok mäsa. No 
v susednej klietke v tej chvíli bola ešte jedna krysa, ktorá vo chvíli stlačenia na páku dostala silný úder prúdom. 
Tak iba prvej kryse došlo, že stlačenie páky dá nielen maškrtu, ale i bolesť svojmu susedovi. Krysy sa od maškrty 
vzdávali. To sa nazýva systém biologickej spätnej súvislosti. Nakoľko je rozvinutá u zvieraťa, natoľko daná 
skupina mimoriadne prežije i v zložitej situácií. U človeka súcit a želanie pomôcť blízkym je rozvinuté oveľa 
silnejšie, než u zvierat. 
Hlavne preto ľudský rod prežil a zaujal vládnuce postavenie na celej planéte. Prečo sa ale ľudia v dnešnom čase, 
nachádzajú vo vláde, pokračujú horúčkovite stláčať páku a dostávajúc maškrty, nevšímajú si utrpenie celého 
národa a približujúceho sa rozpadu štátu? 



Záver možno urobiť jeden: celý štát do dnešných čias žije svetonázorom, v ktorom prakticky chýba pochopenie 
o spätných súvislostiach. Myslím, chápeme, akú úlohu v tom zohrala ideológia komunizmu a nielen 
komunizmu. Ešte do ďalšej éry jestvovali projekty ideálnej ľudskej spoločnosti, kde sa ľudia nachádzajú 
v harmónií a v šťasti. Hlavé, na čom je založená ideálna spoločnosť  - nikoho netreba prinucovať, všetko sa robí 
dobrovoľne, vedome. Takže, toto i je spoločnosť bez spätných súvislostí. 
Živé sa v podstate rozvíja prenášajúc pramene rozvoja z okolitého prostredia do seba.  
Mňa 10 krát švihli korbáčom a 10 krát som vstal a šiel. No 11. krát ja vstanem a pôjdem sám, neočakávajúc tých 
úderov. T.j. akoby som v myšlienkach sám seba švihol tým korbáčom a šiel. Stretávam sa s oveľa merateľnejšou 
realitou a opäť získavam zranenia, ktoré ma zastavujú aktívne sa dvíhať. A nakoľko som pripravený mučiť sa 
duchovne, ale nie fyzicky, natoľko skôr sa prinútiteľný rozvoj stane dobrovoľným. 
Vedomie človeka je ohraničené. Preto plné poznanie je teoreticky nemožné. Prinútenie  - to sú spätné súvislosti. 
Človek sa odlišuje od zvierat tým, že reaguje na prinútenie oveľa skôr a preto má oveľa širší výber. Keď vedomie 
človeka sa zmocňuje celého Vesmíru, dochádza súčasné poznanie Vesmíru vo všetkých časových bodoch, vtedy 
prinútenie a spätné súvislosti sa stávajú nepotrebnými. No vtedy celý Vesmír sa prevracia v bod a človek sa 
vracia k Bohu. Pokiaľ k tomu nedošlo, prinútenie bude existovať vždy. Preto méty o ideálnej spoločnosti 
a o absolútne poznateľnom človeku sú zbožňovanie ľudského. A želanie likvidovať štát ako aparát násilia 
a prinútenia privádza k ešte väčšiemu násiliu a prinúteniu. 
Ak veríme v ideálnu spoločnosť, kde je všetko absolútne rozumné  a vedomé, kde človeku netreba prinútenie 
a kontrolu, to znamená, my veríme aj vo vládu, ktorej netreba kontrolu a spätné súvislosti. A absolútne 
bezkontrolná a netrestajúca vláda, skôr alebo neskôr začne prijímať absurdné zákony a páchať postupy, 
privádzajúce k rozpadu a úhynu takejto spoločnosti. 
Ak by socializmus v Rusku existoval ešte niekoľko desiatok rokov, tak by boli premiestnené nielen sibírske rieky, 
ale neodvratné zmeny v meradle celej Zeme mohli by prebehnúť oveľa rýchlejšie. 
Dinosauri odišli na zväčšenie hmotnosti ako hlavného spôsobu obrany. Spätná súvislosť sa zabrzdila. Krehké 
a ľahko zraniteľné cicavce boli oveľa zraniteľnejšie, no práve preto oni prežili. Socializmus celý svet chcel 
zjednotiť v jeden štát. Taký dinosaurus bol neživotaschopný. 
Rozpad Sovietskeho Zväzu bol zákonitým. V maličkom štáte výrazne ľahšie usporiadať spätnú súvislosť. 
V Rusku, podľa predošlého je moc bezkontrolná. Ako sa míňajú peniaze, nik nevie. Systém privilégií je 
neochvejný. Poslanci a vláda štátu sú absolútne chránení. Spätné súvislosti pokiaľ existujú – vo forme štrajkov 
a demonštrácií. Ak sa vylejú v konkrétne žiadosti po ustanovené spätnej súvislosti, v zákony, zohľadňujúce 
zodpovednosť úradníkov za svoje konanie, bezbrannosť pred zákonom akejkoľvek tváre v štáte, tak Rusko 
zostane Ruskom. Ak už v blízkom čase nedôjde, tak plná jednota sa dočká rozpadu Ruska na oddelené, neveľké 
štáty, kde nesprávna politika vlády bude zrazu viditeľná a oveľa rýchlejšie zamedzená. 
A teraz si poďme predstaviť lepší výsledok. Všetci úradníci pozbavení privilégií pred zákonom. Každý 
zodpovedá za svoje konanie. Krádeží a nezmyselných zákonov bude menej. No akými majú byť zákony, aby štát 
nielen prežil, ale i dvíhal sa vpred? 
Štát – to nie je prezident, nie vláda a nie Duma. Štát – to nie je armáda a nie polícia. Štát - to je v prvom rade 
zbierka zákonov a ideológia. Ak toho niet, tak normálna spätná súvislosť existovať jednoducho nemôže. U nás 
môže byť rovnosť všetkých pred zákonom, no ak tento zákon je nepotrebný a nesprávny, vtedy čo robiť? Vtedy 
treba udržiavať zdanie zákona. Ale k čomu to privádza my už vieme. Na dnešný deň my vidíme v Rusku plné 
stroskotanie ako ekonomických zákonov, tak i zákonov morálnych. Štát vedie seba ako falošný hráč vo vzťahu 
k druhým štátom i vo vzťahu k vlastnému národu. Možno by bolo treba povedať, že tak vedie seba nie štát, ale 
vláda, no ak také konania vlády neprotirečia štátnym zákonom a zostávajú netrestanými, podobné konania sú 
určené už štátom. Nedávno došlo ku stroskotaniu rubľa ako štátnej valuty. V nastávajúcom čase desiatky tisíc 
zahraničných biznismenov opúšťajú Rusko. Za tie roky cudzinci sponzorovali jednu zaujímavú zvláštnosť. 
Ľudia vo vláde sa sústavne menia, ale politika zostáva takou – akousi bezprincipialnou. Akoby rozumný človek 
v štáte nebol, to nič nezmení. Rusko po predchádzajúcom zostáva štátom absurdu. 
Jedného zlodeja v zákone oslobodili. Prečo by, taký múdry, pekný, nevšedný človek bol zlodejom, a nie 
riaditeľom akéhosi veľkého závodu? On povedal: ako zlodeja si seba veľmi cením. S boľševikmi nemožno hrať 
čestne, oni v čase menia pravidlá hry. Dnes budeš mať očko, oni ti oznámia, že hra ide do 22. Ale u nich je 22 – 
očko, vyhrali. Zajtra budeš mať 20 a oni 17. Vyhlásia, že hra ide do 18.- a opäť vyhrajú. 



Takže zákon sa musí vždy zakladať na akomsi postuláte: alebo na duchovnom, alebo na materiálnom. V jednom 
zo svojich diel F. Engels napísal: Keď reč ide o triednych záujmoch proletariátu, o žiadnej morálke a mravnosti 
nemôže byť ani reči. 
V socializme boli stanovené predstavy o morálke a mravnosti, boli stanovené i ekonomické zákony. No jedno 
i druhé bolo falošným, pretože sa sústavne menilo. 
Jedny západné noviny napísali nasledovné: V období desaťročí sovietska politika periodicky menila smerovanie 
o 180°, no pritom vždy bola tvrdým leninským smerom. 
Nedávno Ruský štát zavŕšil najnovší akt. Ľuďom nevrátili vklady z valutových účtov. Správne vrátili, no 
rubľami a podľa starého kurzu t.j. grobianskym spôsobom zničili práva človeka. A ešte skôr sa zjavili banky, 
ktoré kontrolovali a riadili štát, hoci boli súkromnými. A tieto banky okradli celý národ. To bolo možno ľahko 
odvrátiť a opäť to nebolo urobené. Prečo? Pretože v štáte nepracovali ani mravné ani ekonomické zákony. No ak 
sa spomenie, že sovietsky štát vymáhal u nižšieho národa i posledné peniaze, prikazujúc kupovať obligácie 
štátneho záujmu. Znamená, ak v Rusku nenastanú stabilné ekonomické a mravné zákony, nádejať sa na jeho 
prekvitanie sotva azda možno. 
Pozrime, ako existovali štáty po celom svete. Ak zákony a morálka sa kolíšu, normálny rozvoj spoločnosti sa 
stáva nemožným. Nevyhnutný je postulát, od ktorého sa odráža zákon. Materiálny postulát, táto 
nedotknuteľnosť súkromného vlastníctva t.j. je to obrana a súčasne možnosť rozvíjať aj majetku aj jeho samého 
ako objektu. 
Duchovné postuláty – to je obrana a rozvoj morálky, mravnosti t.j. duchovnej kostry človeka. Západné štáty 
v svojich zákonoch v prvom rade rozvíjali a ochraňovali materiálnu kostru. Východné štáty sa viac orientovali 
na aspekt duchovný, ktorý pracoval na zjednotení ľudí. 
On sa realizoval ako koncentrácia na nacionálnej idee, zjednocujúcej všetkých, alebo na akomsi náboženstve, 
alebo na akomsi filozoficko-sociálnom prúde. No popravde, ako Západ sa rozvíjal, duchovné postuláty sa 
rozvíjali, ale materiálne všetky posilňovali. Keď duch plne závisí od tela, začína sa rozpad. Táto všeobecná 
tendencia, kde zákony oveľa viac ochraňujú materiálno, bola potreba jednej národnosti alebo rasy, môže priviesť 
k fašizmu. Duchovná jednota na základe akéhosi náboženstva, tiež skôr alebo neskôr sa stáva agresívnou. 
Socializmus bol pokusom priviesť do rovnováhy tieto protichodné tendencie v jednom riečisku. Za kostru 
materiálneho postulátu sa vzalo spoločné vlastníctvo. 
Duchovný postulát – morálny kódex tvorcu komunizmu. A tu i druhé postuláty od začiatku neboli 
životaschopnými. Preto všetky zákony v Sovietskom štáte boli falošnými a nestabilnými. I keď sama o sebe idea 
kolektívneho vlastníctva, ak by sa nedoviedla do absolútnej, nie je nutná pre normálny rozvoj spoločnosti. Idea 
rozvoja duchovnosti a v prvom rade – obrana slabých, detí, dôchodcov, výsady pomôcť študentom, ľuďom 
umenia, dovolila zhromaždiť obrovské duchovné hodnoty. A nehľadiac na proletársku morálku a mravnosť, 
zohrala ohromnú úlohu v harmonickom rozvoji celého ľudstva. Keď sa systém socializmu rozpadol, tendencia 
záchrany duchovných postulátov prešla k náboženským prúdom, hlavne muslimstvu. Hľa, prečo v svete sa 
pozoruje taká aktivizácia islamu. 
Čo má Rusko na dnešný deň? Je to štát, v ktorom niet materiálnych a duchovných postulátov. Staré sme 
rozrušili, ale nové sme nevytvorili. Teraz konajúca konštitúcia sa zdá byť prosto mechanickým prečíslením 
akýchsi abstraktných pozícií. Znamená rátať so stabilnosťou zákonov teraz je jednoducho nereálne.  
Ak sa znovu pozbierajú úradníci vedúci štát a vytvoria novú konštitúciu, tak to bude najbližšia lipa. Myslenie 
človeka, prežijúceho dlho bez spätnej súvislosti sa stáva škodlivým. V utvorení konštitúcie a v jej diskusií treba 
prijímať súčasť širokej spoločnosti, duchovných a náboženských vodcov štátu. Duchovné zjednotenie Ruska iba 
na národnej alebo náboženskej pôde nemožno. Príliš mnoho národov a náboženstiev. Znamená musí to byť 
filozoficko náboženská koncepcia, smerovaná na pomoc a rozvoj duchovno – mravných základov človeka. V tento 
proces musia byť zapojené i tlač i televízia. 
Nakoľko rýchle si my všetko toto uvedomíme, natoľko naše rozhorčenie, hnev a nespokojnosť sa premenia 
konkrétnymi konaniami, reálne meniacimi tú katastrofickú situáciu, v ktorej sa teraz nachádza Rusko a v ktorej 
skoro môže zostať celé ľudstvo. Som úplným diletantom, čo sa nazýva politikou a ekonomikou a o detailoch 
nemôžem posudzovať. No Vesmír je vytvorený pre jeden princíp, a akási spoločnosť sa tiež javí byť 
organizmom, ktorý sa rozvíja, chorie a umiera. 
Možno liečiť organizmus tabletkami, keď choroba už nabrala chod a keď ju nie vždy možno vyliečiť. 
Možno skúsiť objaviť prvé príznaky choroby, a vtedy liečenie prejde ľahšie a rýchlejšie. 



Možno od idey liečenia prejsť k idee profylaktiky  chápajúc,  že zdravý obraz života môže zapojiť mnoho síl na 
liečenie a vyhnúť sa chorobe všeobecne. Na koniec koncov, človek musí prísť k záveru, že hlavný prameň zdravia 
– to je správny svetonázor a skúška svojho charakteru. Správny systém hodnôt dáva rozvoj a možnosť prežiť. 
V základe zákonov akéhosi prítomného štátu – Rímske právo. 
No starodávny Rím sa rozpadol, mal veľkú zákonodarnú bázu, pretože jeho ideológia dopúšťala otrokárstvo. Sú 
tri typy vládcov, tak sú i 3 typy štátov. V slabom štáte zákony sa nedodržiavajú, on sa rozkráda na všetkých 
úrovniach, hlavne na vyšších. Stredný štát môže potrestať kohokoľvek narušujúceho zákony, nezávisle od jeho 
postavenia. Taký štát sa už neťahá k rozpadu, despote alebo ekonomickému a politickému zotročeniu druhým 
štátom. Sú normálne zákony, je premyslenie konštitúcie. V silnom štáte trestajúce zákony pracujú dokonale. No 
hlavný dôraz nestojí na nich. Zákonodarný systém musí v prvom rade nepripúšťať možnosti zjavenia sa 
priestupku t.j. pracovať v predstihu. Pre to, aby nebola pôda pre priestupky, okrem zákonov pracujúcich 
v predstihu, musí byť rozvinutá kultúra a deti musia vychovávať tak, aby dostali správny systém hodnôt. T.j. 
my opäť prichádzame k energetickým základom aj štátu aj organizmu. Ak u štátu niet svetonázoru, morálky, 
ideológie, akékoľvek ekonomické a politické miery budú dávať časové zlepšenie. 
Rusko teraz je viac než slabým štátom. Ono stratilo vážnosť na medzinárodnej aréne. Vieru v štát stratil i sám 
národ. A teraz fakticky ide vznik nového štátu. Z jednej strany – je to osudné plné rozkradnutie a rozpad, 
z druhej strany – tá cesta, ktorú skôr štáty prechádzali za storočia. Rusko teraz ňou prechádza za roky. A čím 
menej živelnosti bude v takom procese, tým rýchlejšie a bezbolestnejšie on bude prebiehať. Keď sa začala 
„perestrojka“, hlavnou brzdou ako sa ukázalo, sa stal ľudský faktor. Psychológia ľudí sa ukázala nepripravenou 
k zmenám. A problémy dnešného Ruska sú zviazané v prvom rade nie s ekonomikou a politikou, ale 
s následkami komunistického svetonázoru, keď sa ľudia modlili za svetlú budúcnosť, za ideály, morálku a 
mravnosť. A dnešný štát vedie seba bezprincipiálne a nemravne, privádzajúc do poriadku duše svojich občanov. 
V kostre ekonomiky a politiky leží energeticko informačná vrstva, psychológia národa. Súhrn náboženských a 
kultúrnych tradícií. 
Na energetickej úrovni Rusko vyzerá nádherne. U ruského národa periodicky dochádzalo duchovné a materiálne 
rúcanie. Takže teraz je národ pripravený k novému prijatiu sveta, bez predchádzajúcich stereotypov. 
V podstate, všetky dnešné neúspechy v ekonomike a politike formujú nový svetonázor. Keď lieky nepomáhajú, 
ale choroba sa posilňuje, človek intuitívne chápe, že bez hlbinných zmien neprežije. Človek sa stáva mäkší 
a lepší, mení k lepšiemu svoj svetonázor, nehľadá vinných, nemstí sa. Prichádza chápanie, že choroby 
a problémy sa tvoria v ňom samom, v nesprávnom charaktere a svetonázore. A stáva sa zázrak, človek 
vyzdravie. Ešte nedávno sa Rusko modlilo k idee. To ho priviedlo k duchovnému a materiálnemu krachu, hlavne 
k materiálnemu. Posledných 10 rokov Rusko sa skúsilo modliť za materiálne blaho, a to ho tiež priviedlo ku 
krachu, hlavne duchovnému.  
V stlačených termínoch Rusko prešlo cestou Východu a cestou Západu. Teraz sa formuje ten svetonázor, ktorý 
dovolí zjednotiť protichodné tendencie, odrazí ju v konštitúcií a v zákonoch alebo vytvorí novú ekonomiku 
a novú politiku. Vtedy bude možné hovoriť nielen o prežívaní Ruska, no i o jeho prekvitaní. 
Jeden zo silných prostriedkov zmien vlastného charakteru  - to je sledovať si svoje reči. Nakoľko my mäkko, 
dobrodušne sa vyjadrujeme o druhých ľuďoch a o sebe, natoľko my seba liečime. Tvrdé, hrubé, kategorické, 
odsudzujúce vyjadrenia nesú v sebe semená budúcej choroby.  

Správne som pochopila, že na urážku treba pozerať ako na skúšku a vtedy ju ľahšie bude prekonať? 
Správne. No to je iba prvý krok. Najskôr je to krivda, ktorú nemôžeme prekonať, potom je to skúška, ktorú 
možno a nutno prekonať. Potom je to prostriedok, možnosť pracovať nad sebou a zmeniť sa. Potom je to pomoc, 
daná Bohom pre zväčšenie lásky k nemu. 

Ako vysvetliť smrť obrovského množstva ľudí počas vojny? 
Ak u človeka slabne imunita, tak tie okolnosti v ktorých organizmus pociťoval seba komfortne, sa môžu stať 
prameňom choroby. Ak sa imunita znižuje u celého ľudstva, tak sa stávajú neživotaschopnými tí ľudia, ktorí 
skôr žili normálne. Odtiaľ sú kataklizmy, vojny, epidémie. Z tridsiatych rokov tohto storočia t.j. za 10 rokov do 
svetovej vojny úroveň imunitného systému ľudstva sa začala rýchlo znižovať. Posledných niekoľko rokov 
dochádza k analogickému pádu, pričom o 2-3 krát väčšiemu, než pred 2. svetovou vojnou. T.j. súdiac podľa 
všetkého, v blízkych rokoch problémy nie sú vylúčené. No sú dôvody pre organizmus. 
Ja som tak kreslil grafiku a mne sa podarilo, že po 70. roku sa začalo rýchle zhoršenie v energetike celého 
ľudstva, a 96,97 roky mali byť začiatkom rozpadu. No z 90. teho roku táto grafika sa začala meniť. Nehľadiac na 
energetiku opadu, začína sa zlepšenie energetiky ľudstva, ktorá dovolí prežiť a prekonať mnohé problémy. 



Vnímanie také, akoby sa niekto zhora vmiešal. Takže mnohé predpovede vzťahujúce sa k prvej kresbe t.j. z 90 
roka – mnohé predpovede sa jednoducho nepotvrdzujú. 
Mimochodom, akýsi fakt. Na konci 1997 som bol na Miami  a stretol som sa so skupinou ľudí, zaoberajúcich sa 
ezoterikou a okultizmom. Mesiac pred tým boli v Brazílií. Viete – povedala jedna žena – zdá sa, že najsilnejší 
čarodejníci na svete sú práve v Brazilií. Takže, stretli sme sa s hlavným čarodejníkom, on povedal, že od 90-ho 
roku na jemnom poli celého ľudstva sa začínajú silné zmeny a že teraz už ľudstvo nezahynie. 

Ako vysvetliť frázu Krista „Nielen chlebom je živý človek, no slovom, vychádzajúcim z úst Božích“ 
Skôr som túto frázu chápal takto: človek musí myslieť nielen na materiálno, ale i na duchovno. Posledné 
sledovania ma priviedli k nasledujúcim záverom. 
Duša sa sústavne kŕmi láskou. Bez toho nemôžu prežiť ani duchovné ani fyzické štruktúry t.j. periodickými 
porciami do nás vchádza Božské. A od ľudského v tú chvíľu sa treba odstrániť. 
Nakoľko my sa koncentrujeme a žijeme iba ľudským, natoľko ťažšie bude prijať Božské. Teraz frázu Krista ja 
chápem práve takto. 

Ako určiť, či žena ľúbi ako predtým,  alebo či sa zahráva? 
Určovať netreba. Práve ani nemôžete. A potom, príčina nie je v žene, ale vo vás. Budete sa k nej modliť, ona sa 
začne s vami zahrávať. Budete na ňu pozerať nadradene, ona vás začne kopať. Takže menej myšlienok a nárokov 
k ženám a viac práce nad sebou. 

Čiu karmu viac berie dieťa: matky alebo otca? 
V priemere – matka 60%, otec 40%. No ak jeden z rodičov začína sa meniť v lepšie strany, tak dieťa podvedome 
zvyšuje orientáciu na rodiča s čistou dušou. 

A prečo sa zväčša zamilujeme nie do hrozných, ale do sympatických? 
Prestavte si, pre to aby sme mali, poviem 1 milión dolárov a prežili, musia v duši byť zápasy lásky. Pre to, aby 
sme mali 100  miliónov dolárov a prežili, treba tých zápasov mať oveľa viac. Znamená, ak my získavame veľké 
peniaze,  nám v duši zasvieti (vypukne a zväčšuje sa) láska a to nám dovoľuje prežiť. Keď my vidíme človeka 
bohatého, schopného, duchovného, pekného, vnútorne sa chceme vyrovnať s ním a u nás prebieha záblesk lásky. 
My to nazývame zaľúbenosťou v niekoho t.j. je to akoby prinútiteľné  zväčšenie lásky. Ale ďalej to treba 
prevracať v Božské, keď peniaze, schopnosti a krása už nemajú významu. Ak k tomu nedôjde, začínajú sa 
problémy. Možnože niekto nepochopil to, čo som povedal. Objasním ešte raz. Láska k Bohu rodí lásku k ľuďom. 
Láska k ľuďom rodí morálku a mravnosť. Morálka a mravnosť rodí duchovnosť a šľachetnosť. Duchovnosť rodí 
krásu fyzického tela, intelekt, schopnosti atď. Nakoľko je krásna tvár ženy, natoľko v predchádzajúcom ona 
skúšala a držala v duši veľký cit lásky. A u muža, prirodzene, vzniká zaľúbenosť k takým ženám. 
Ale tvár môže byť nádherná podľa energie ale zápas duchovnosti a lásky môže byť už vyčerpaný. A vtedy 
zaľúbenosť rýchle odchádza a taká žena rýchle otravuje (lezie na nervy). A naopak, nepekná žena s veľkým 
zápasom lásky a dobroty v duši sa nikdy neznepáči mužovi, ktorý sa do nej zaľúbil. 
Pripusťme, čo prebieha na estráde. Skôr spevák musel mať krásny hlas. To bolo hlavnou podmienkou. Teraz, ak 
u speváka niet duše, tak hlas mu nepomôže. Pričom ak zašla móda bezhlasých spevákov, pretože oni boli 
prinútení pôsobiť ako druhí. 
Nepekná žena  sa oveľa viac orientuje na lásku a dobrodušnosť vo svojej duši, v odlišnosti od krásavice, ktorá 
príliš závisí od svojho zovňajšku a to často kazí jej charakter a robí ju nešťastnou. Aha odkiaľ sa zjavilo príslovie 
„Nerodíš sa krásnou, ale sa rodíš šťastnou“ 

Stavať sa k svetu bez nárokov – to znamená správať sa k nemu presne a spokojne alebo s radosťou? 
Pravdaže s radosťou. Nakoľko vidíme Božské vo všetkom vôkol nás, natoľko ľahšie je nám správať sa k svetu 
s radosťou a láskou. 

Ako uchrániť dieťa od budúcich chorôb a nešťasti? 
Akýkoľvek stav, prichádzajúci na reálnej úrovni, sa mnohokrát zopakuje na jemnom poli. Preto vaša dnešná 
nepríjemná situácia alebo nezaslúžená urážka alebo jednoducho zlá nálada – všetko to môže byť vlnou, príducou 
z budúceho. Nakoľko sa my vyrovnáme s negatívom teraz, natoľko vy ho zneškodňujete v budúcnosti. 
Prepúšťajúc cez seba a očisťujúc vlny budúcich nepríjemných udalostí, my pomáhame a zachraňujeme naše deti 
od budúcich chorôb a nepríjemností. 
Ak sa u nás neočakávane zjavilo pociťovanie strachu, alebo silného žiaľu alebo nepochopiteľnej skleslosti – to 
môže byť zviazané nie s vami, ale s vašimi deťmi. A nakoľko sa vy nepoddáte takým  pocitom a začínate sa 
modliť a prekonávať ich, natoľko vy zachraňujete nielen seba, ale i potomkov. 

Chcel by som priniesť dva príklady ako ľudia pracujú nad sebou. 



Príklad prvý: Žena bola u mňa na príjme pre problém so svojou dcérou. Za mesiac ona s rozhorčením 
rozprávala svojej priateľke – Ako som sa tento mesiac modlila, tak sa moja dcéra svätou už mala stať. Ale 
výsledok po predchádzajúcom nevidím. 
Príklad druhý:  
Pred štyrmi mesiacmi u mňa na príjme bola mladá žena. Jej dieťaťu stanovili diagnózu – autizmus. 
Chcel som jej čestne povedať, že toto ochorenie je nevyliečiteľné a tu jej ja naozaj nemôžem pomôcť. Nádejať sa 
možno iba za akési zlepšenie. Potom som si pomyslel: načo jej to hovoriť? To bude prekážať i jej i mne. Keď ideš 
k Bohu, akúkoľvek prehru predsa možno prekonať. 
Nedávno opäť prišla na príjem. 
Poviem vám, všetko, čo sa so mnou stalo – povedala - zvyčajne po vašom príjme u človeka v duši je pocit šťastia 
a letu. Ja som odišla „zelená“ v príšernom stave, aj lámanie prebiehalo dostatočne dlho. 
Skúšala som sa modliť, no žiadnej zmeny v duši nebolo. Mesiac som jednoducho tupo a monotónne sa modlila, 
ako ste mi povedali. Hlavné, zachrániť lásku k Bohu, nech by sa čokoľvek stalo. Nikdy nikoho neobviňovať. Učiť 
sa vo všetkom vidieť Božskú vôľu. Naučiť sa nebrať lásku, ak sa ničí ľudské, naučiť sa zachraňovať lásku, ak 
strácaš to najdrahšie. Naučiť sa žiť láskou. Modlila som sa, no zmien žiadnych nebolo. Viete, kedy sa začali? 
Keď som sa plne zmierila s tým, že moje dieťa je autista a modlila som sa nie za to, v čo sa nádejam ani za to, 
v čo počítam. 
A dieťa sa začalo meniť. O dva mesiace som šla k lekárovi a diagnózu „autizmus“ z dieťaťa sňali. Prešli ešte 2  
mesiace. Lekár prezrel dieťa a povedal že žiadnych príznakov spomaleného rozvoja nevidí t.j. dieťa je skutočne 
zdravé. Takže, ja ešte raz sa obraciam k čitateľom. 
Modlíme sa nie pre to, aby sme dostali peňazí, zdravia a šťastia 
My sa modlíme, aby sme sa zbavili a prestali závisieť od ľudského šťastia t.j. modlíme sa pre to, aby sme sa stali 
naozaj šťastnými. 
UKONČENIE. Na mnohé otázky, mne zadané, som nemohol zodpovedať v tejto knihe. V prvom rade 
odpovedám na tie otázky, ktoré sa týkajú každého z nás. Ak sa u mňa zhromaždí významné množstvo 
zaujímavých otázok, odpoviem na ne v nasledujúcej knihe. 
Teraz mám dostatočnú informáciu na napísanie 6-tej knihy. Nechcel som zmiešavať 5 a 6 knihu. Potom som 
pochopil, že začínam meniť svoje princípy. Keď napíšem knihu, musím v nej dávať tú informáciu, ktorú mám 
na dnešný deň. No teoretická časť tu nevošla, to by nedovolil objem knihy. 
Nedávno som pochopil, že všetky moje predchádzajúce knihy osvetľujú iba dve vrstvy ľudských hodnôt – a to 
úroveň tela a úroveň ducha. Všetko, čo my nazývame ľudskými hodnotami, prechádza cez samého človeka. 
Človek – to nie je len telo, no ešte duch, duša a iné zložky. Aby nezávisel od akýchsi hodnôt, treba prejsť po tej 
retiazke tela, ducha, duše atď. ktoré spája (vytvára) sám človek, stále viac sa odstraňujúc od ľudského 
a približujúc sa k Božskému. Vo výsledku desiatok a stoviek pokusov postupne odchádzajú chybné smerovania 
a vzniká poznanie, čím je človek sám, ako sa z ľudského dostáva Božské. 
Dúfam, že smiem túto informáciu vyložiť v nasledujúcej knihe. 
S ÚCTOU K ČITATEĽOM. 
 

 
 
 


