Cena 0,33 € (10 Sk). Pri pouličnej distribúcii je časopis zdarma, ale budeme radi, keď
jeho vydávanie podporíte sumou 0,33 € . Tým umožníte nielen vydanie ďalšieho čísla,
ale podporíte aj budovanie verejných kempov na Slovensku pre ľudí v núdzi.
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O POZEMSKÉ VĚDĚ A MIMOZEMSKÝ SVĚT
Rozhovor s postmodernistou Martinem Setoxem
Fyzik a ezoterik Martin Setox, občanským jménem Doc. RNDr. Ivo Chudáček, DrSc (74) se
narodil v Paříži kde absolvoval část středoškolských studii. Fyziku vystudoval na KU, kde dlouho přednášel a vědecky pracoval, jakož na řadě
evropských universit. Byl organizátorem série
evropských konferencí. Zastupoval ČSR ve světové organizaci vědecké fotografie. Založil sdružení Manhir a vede jeho Kosmické centrum. V
něm se systematicky zabývá studiem proutkařství, přenosem informací na dálku a studiem
kosmických lodí mimozemšťanů. Zanechal dosud
stopu jak ve fyzice (cca 100 prací, 20 patentů),
tak v ezoterice (dvě tištěné knihy a dvě CDR). Je
ženatý, otec pěti dětí.

Pravdy jedné obce se obvykle neztotoţňují
s pravdami obce druhé. Není pravda, ţe
postmodernismus vše relativizuje. Pouze je
sebekritický k moţnostem nás lidí a to pro
naší omezenost smyslovou, paměťovou,

Ptal se biolog Mgr. Jindřich Lang,
bývalý pracovník Fyziologického
ústavu ČSAV

Jak byste, pane doktore, charakterizoval
Postmodernismus? Postmodernismus je
dítětem své doby. Vychází z toho, ţe vědecké poznání (pravdivé o kosmu) je pro pozemského smrtelného člověka nedostiţitelné, tudíţ pro nás lidi neexistuje. Postmodernismus hledá souvislosti mezi myšlením,
jazykem a smysly či jiné receptory vnějších
signálů. Jinak řečeno hledá pojmy a vztahy
mezi nimi, coţ vytváří poznání. Ptá se, čím
se liší pozemská věda od ostatní praktické
činnosti člověka? Prakticky existují jen
příběhy o okolním světě a to i ve vědě v
konečné fázi jejího poznání. To jest příběhy, které vykládá pozemská věda, církve
provozované na Zemi, traktované mýty, atd.
Tyto příběhy jsou vyprávěny určitou řečovou hrou, v které se pouţívají pojmy a vztahy mezi nimi charakteristické pro danou
řečovou hru. Poznání v rámci komunity
dané řečové hry se uskutečňuje komunikací
mezi jejími členy. Vědecká obec si vyměňuje své pravdy, obec esoteriků své pravdy.
Legitimní jsou v obci ty pravdy, které jsou
solidární s jiţ akceptovanými pravdami.

V čísle nájdete

Keď niekto dávno robí to,
o čom mnohí iba hovoria

lokální a časovou. To neznamená, ţe jsouce
takto omezení, nemůţe v rámci našeho poznání objevovat stále nové a nové pojmy a
vztahy v rámci naší pozemské vědy či jiné
řečové hry. Ty pak případně úspěšně pouţít
k interakci člověka s jeho kosmickým okolím. Je jasné, ţe kosmos lze poznávat různými řečovými hrami. Preferovat jednu
vzhledem k druhé můţe se ukázat přinejmenším jako velmi neprozíravé.
Věříte, pane doktore, na telepatii?
Nevěřím, vím ţe existuje. S kolegy z Brněnské technické university jsme dokázali
telepatický přenos stresu mezi dvěma osobami skrze několik zdí.
Nevypadá většina objevů či nevyjasněných
faktů nejdříve jako výplod chorého mozku?

TOTALITNÍ SVĚTOVLÁDA
Duchovní aspekty peněžního
systému
1

Aby člověk přijal nový objev musí na to být
připraven. Jen malá menšina specialistů je
zprvu schopna pochopit důkaz existence
nové věci. Rozhodující většina ţije v nepřesných a často nepravdivých představách,
které vytvořily různé struktury společnosti.
Jak říká Anatole France “Nechtějte novými
objevy změnit fakta, které jsme se naučili
ve škole“. Pozemská věda je zaloţena na
lidských smyslech a lidské paměti. Slouţí v
prvé řadě k tomu, aby lidstvo obstálo vzhledem ke svému okolí. Vnímavost k okolí a
strukturalizaci světa je první a nejdůleţitější
vlastností kaţdého ţivého tvora. Je motorem bádání.
Co na nás čeká?
Podle Teillarda de Chardina, velkého křesťanského myslitele XX století platí, ţe čím
nastává větší pořádek v lidském světě pak
přichází stále větší chaos mimo nás. V přírodě veličina entropie, charakterizující
uspořádanost a pravděpodobnost stavu roste, entropie lidského světa stále klesá: Řád
našeho světa se čím dále vzdaluje od chaosu ostatního světa.
Je ve Vesmíru pořádek?
Je a není. Struktura světa, jak je vidět na
první pohled, je chaotická, ale deterministická. Chaos je ovládán atraktory, objekty
které uspořádávají své okolí. Ty prostorově
strukturalizují některé části okolního chaosu. Atraktorů je mnoho a kaţdý z nich má
jistou uspořádávající sílu. Pozemská genetika je řízená téţ jistým typem atraktorů. Triviálním atraktorem je magnet:uspořádává
jistým způsobem kolem sebe ţelezné předměty. Zahřejeme-li magnet nad jistou teplotu, přestane být atraktorem pro ţelezo. Vedení politické strany, zvláště pak její předseda, můţe být společensko-politickým
atraktorem. Protoţe působí ve společnosti
více podobných atraktorů. bude vliv jednotlivých atraktorů kolísat.
... pokračovanie na strane 2

Pite vodu
Zo života kempu
Dvaja vlci

O POZEMSKÉ VĚDĚ A MIMOZEMSKÝ SVĚT
Věříte v Boha ?
Analogičnost prvků ve struktuře vesmíru,
ať jiţ na Zemi či v dalekém kosmu, nás
přesvědčuje o existenci vţdy stejně tvůrčí a
uspořádávající síly. Tuto sílu, spíše princip,
lze pojmenovat pojmem Bůh. Bůh vtiskl
„program“ kosmického směřování do kaţdého ţivého či neţivého objektu, mohli
bychom říci řečí pozemské vědy, zavedl
působící přírodní zákony při prvopočátku
kosmu. Člověka, ať barbara či příslušníka
dnešní lidské společnosti, vnitřní hlas mu
dává vědět o „boţském“ programu, který
má ve své bytosti. Proto si vytvořil pojem
Boha a duše, jako část lidské bytosti přes
kterou se lze napojit na Boha. Ezoterici
tomu říkají astrální tělo. Pozemská věda o
ţádné duši neví a nechce vědět.. O tom by
mohli hovořit někteří přednášející na lékařských fakultách, kde jen zmínka o vlivu
duše na jisté choroby vyvolaly
zákaz poukazování na existenci
duše.
Ateisti podporují jako součást
svého boje s Bohem nejvíce astronomii. Je ve vesmíru vidět Bůh?
Ateistický svět spočívá na idejích
evoluce Darwinovského typu. O
skutečném vzniku vesmíru nechtějí
a nemohou diskutovat. Postmodernisté ví ţe pojem Bůh v jejich řečové hře existuje. Pozemská věda
se příliš nezabývá studiem
„boţského principu“. Postmodernisté tvrdí, ţe věda je jen moment
obratu kapitálu. V konsumní společnosti se především uplatňuje
současná pozemská věda, spoluvytvářející
ekonomickou a politicko-vojenská moc.
Bůh není nikde vidět jako gravitace není
nikde vidět. Účinky gravitace dopadají na
kaţdého, ale vliv Boţí, aniţ si to uvědomujeme. Téţ na nás působí.
Je pravdou, že mezi fyziky je hodně věřících lidí?
Talentovaní a úspěšní vědci se po jistém
mnoţství výsledků dostávají na rozumovou
hranici poznaného a nepoznaného. Chtě
nechtě, badatel musí hodně přemítat o tom,
co má dále dělat. Hodně spekuluje, pouští
svou intuici či fantazii na výlety, vlastně
začíná meditovat. Zkušený člověk na rozdíl
od nezkušeného vidí tak zvaně pod povrchem věci. Vzpomínám v této souvislosti
na jednu z populárních Gabinových písní,
kdy francouzský zpěvák v písní vypráví o
tom, jak za mlada se mu vše zdálo jednoduché: láska, peníze, společnost. S rostoucím
věkem se objevují trhliny v názorech a ve
stáří si uvědomuje, ţe můţe popsat jen vůni
věcí, jejich „barvu“ a ţe vlastně o podstatě
světa nemůţe nic říci. Fyzika je poměrně
náročná věda jak intelektuálně tak technicky. Fyzici více neţ jiní vidí „pod povrchem“ jevů, které ve vesmíru pozorují. A
nutně je musí napadnout zprvu myšlenka,
později ideologie, ţe nejjednodušší výklad
... pokračovanie zo strany 1

zdánlivě velmi komplikovaného světa je
existence tvůrčí a harmonizující síly, kterou
nazveme Bohem.
Byl jste významným šiřitelem pozemské
vědy a proč nyní řikáte že základní kámen
vesmíru postavil Bůh?
Rád bych připomněl některé názory zakladatele vědeckého racionalismu- karteziánství, René Descarta. Ten před několika staletí tvrdil, “ţe člověk můţe studovat vzájemné vztahy mezi věcmi našeho hmotného
světa pomocí svých smyslů, které ho v zásadě neklamou, neboť si jejich výpověď
můţe ověřit uţitím své paměti. Nicméně
toto je moţné proto, ţe Bůh svět uspořádal“. Co je zázrak? Co je víra? Jde o jev,
věc, událost, které si neumíme zařadit do
systému pojmů „řečové hry“ pozemské
vědy. Dokonale uvaţující racionální pozemšťan by neměl vůbec pouţívat pojem

Foto: Na společném semináři na universitě v
Ulmu. Rozhovor s Prof. Wofgangem Pechholdem, bývalým rektorem university.

víra, i kdyţ víme, ţe opak je pravdou. Věřím, ţe vyhraji v loterii a proto sázím, věřím ţe můj hlas daný politický straně prospěje vlasti, věřím ţe neonemocním, věřím
ţe letadlo doletí se mnou do cíle, atd. Proč
věří ateista? Protoţe si uvědomuji, ţe daná
věc není jistá, protoţe ve hře je mnoho pozemských faktorů. Zázrak je uskutečnění
toho co nevyplývá z mých pozemských
zkušeností. Podle filosofa Poppeho, zkoumající pravdivost výsledků vědy, je kaţdá
věda částečně pavědou, neboť vypráví vesmír na základě zkušeností jistých generací
pozemšťanů. Skutečná kosmická pravda
bude často neuchopitelná a můţe být pro
člověka i nebezpečná. Pravá pavěda je ta,
která není schopna předvídat ani z 20%
pozorovaných skutečností.
Věříte, že Ježíš byl syn Boží?
Ano, Jeţíš byl syn Boţí, Zajímavější otázkou však je, kolik měl Bůh synů Jeţíšů.
Tato otázka má značný teologický dosah v
době, do které vstupujeme, v době Kosmické. Není radno být pyšný na své pozemšťanství a nutno předpokládat existenci
řady civilizací, s obdobným kulturně–
společenským vývojem. V určité fázi vývo2

je civilizace vstupuje vţdy do hry boţí vyslanec Jeţíš? Moţná, ţe jiţ pozemská civilizace Atlantů měla svého Spasitele.
Věříte, že Kristus vstal z mrtvých i když je
to biologicky nemožné?
Ano. Smrtelný pozemšťan nezná a ani nemůţe znát všechny „kosmické pravdy“. Je
prostorově-historicky-informačně-osudově
limitován.
Věříte v neposkvrněné početí?
Je dnes moţné v XXI století po Kristu aby
ţena byla oplodněna bez přímého pohlavního styku s muţem? Jistěţe ano, přitom není
důleţité z lékařského hlediska zda je pannou či nikoliv. To co umíme dnes Bůh nebo
jeho zprostředkovatelé jistě ovládali a ovládají také.
Věříte v sílu modlitby?
Vím z měření zón při katolické mši přímo v
kostele, ţe při modlitbách vedených knězem, stoupá intenzita zóny přítomné v kostele o mnoho řádů. Zóna
spojená s kolektivní modlitbou
vytvořila materií, která je pro většinu současných lidí nezjistitelnou.
V této materii je intenzita jejího
působení daná nesenou informací.
Kaţdá informace je jistý druh pohybů a součet pohybů vytváří energii. Energie při dopadu na vhodnou
materii působí sílou. Modlitba vytváří sílu transcendentního typu.
Konečně o tom je mnoho důkazů v
koncentračních táborech během
holocaustu kde modlitby vězňů
často působily.
Podle vás, pane doktore, modlitba
může uzdravovat?
O tom zda modlitba – prosba o uzdravení se
uskuteční nebo ne, nerozhoduje po mých
zkušenostech s obecným mentálními dotazy
prosebník, ale ten na koho se prosebník či
tazatel obrací. To jest Bůh nebo jeho prostředníci. Jaké padne rozhodnutí nelze z pozemských hledisek znát a ani pochopit.
Jak souvisí modlitba s telepatii?
Vyslání a příjem modlitby je více neţ telepatický přenos. Při telepatii jde o přenos
myšlenkového stavu vědomí jedné osoby
do vědomí druhé osoby. Nic více nic méně.
Při přenosu modlitby jde o zásah do našeho
světa z transcendentního světa. Zde musí
zapůsobit síly z vnějšku našeho světa aby
ovlivnily síly našeho světa.
Věříte v apokalypsu?
Podle jiţ citovaného jezuitského vzdělance
Teillarda de Chardina konec světa, tím
myslíme konec lidských dějin, bude. I pozemská fyzika tvrdí, ţe v uzavřené hmotné
soustavě mohou probíhat nejrůznější energetické a pořádek navozující děje, aby nakonec soustava se dostala do energetického
klidu a konečného pořádku. Pojem apokalypsa je ovšem třeba spojovat s odpovědnosti za své činy a myšlenky, které budou
někdy hodnoceny...
...pokračovanie v ďalšom čísle

Iní o nás napísali

Keď niekto dávno robí to, o čom mnohí iba hovoria

Vyšiel som z auta a dokráčal do verejného
kempu pre bezdomovcov, ktorý sa nachádza pri priekopskej ţelezničnej stanici (časť
Martina). Bol som tam uţ viackrát, ale nikdy som Daniela Diškanca - človeka ktorý
stojí za vznikom mikroosady s desiatimi
drevenými domčekmi, kde býva okolo 50
duší - osobne
nezastihol. Ľudských bytostí,
k t o r ý m
z nejakého dôvodu nevie náš
sociálny systém
pomôcť
viac,
ako len symbolickým mesačným finančným
príspevkom.
Na malom traktoríku oral políčko leţiace hneď
vedľa „bytových
jednotiek". Zoskočil z malotraktora a nedôverčivo si ma
premeriaval. Pánkov z úradov či z mesta,
ktorí mu hádţu polená pod nohy, si uţ uţil
aţ-aţ. Áno, majú právo ho ţalovať, porušil
zákon. Pozemok je jeho, ale spomínaný
kemp postavil bez stavebného povolenia.
Prekročil pravidlá stanovené spoločnosťou
kvôli vyšším princípom pomoci blíţnemu,
na základe ľudskosti. Drvivá väčšina ľudí
sa o pomoc ubiedeným nezaujíma, niektorí
rozprávajú teórie, no iba pár bytostí koná.
Ale miesto poďakovania sa im dostáva iba
pozvánok na súd. Všetko v našej dobe je
naopak, teda tak, ako má byť. Porušil zákon, ale na druhej strane zachránil veľa
ľudských bytostí. Kto teda v skutočnosti
činí väčšie zlo? My. Svojou apatiou. Ostatok dorazí byrokratický aparát.
- Dobrý deň. Vy si na mňa asi nespomínate.
Zhruba pred pätnástimi rokmi som k vám
chodil na kurz hladiny alfa, - hovorím mu
a prijímam jeho od zeme špinavú dlaň. Robím v júni hudobný festival. Snáď vyjde
a ak áno, chcem vás podporiť nejakými
peniazmi. Dozvedám sa, ţe celý tento projekt ţije z predaja časopisu Priestor pre
ţivot. Za desať minút sa nachádzam
v maštali, tenisky mi mľaskajú v páchnucej
slame, hladkám kravku, sledujem vedľa nej
malú jalovičku a srdce mi búcha od radosti.
Z tých zvierat ide totiţ neopísateľná láska.
- Uţ tu nemala byť, presluhuje dva roky.
Ale ona cíti, ţe musí počkať, kým jalovička
dorastie a začne dávať mlieko. Táto krava
ţiví desať detí v osade. Cíti, ţe ešte nemôţe
odísť. U susedov v dedine uţ umreli dve
a boli mladšie, - počúvam slová, ktorých
vysvetlenie je niekde medzi nebom a zemou. Potom ideme oproti ku koňovi. Pripadám si ako na inej planéte s vlastným šetrným systémom na ekonomické kúrenie a
sebestačnosťou na minime ţivotnej úrovne.
Sledujú ma oči ľudí, ktorým nebolo dopria-

te narodiť sa s plnohodnotnou mysľou. Hitler by ich dal zabiť. Naša spoločnosť sa
hrdo bije do hrude, ako im pomáha, ale
v skutočnosti od nej dostávajú iba odrobinky.
- Nie, tú salámu mu nemôţeme dať, mohla
by mu uškodiť, - hovorí pán Diškanec zhruba dvadsaťročnému
chalanovi,
ktorý doobeda
obišiel
p aneláko vé
smetiaky,
aby
našiel
niečo
pod
zub osadovému prekrásnemu koňovi. - Budeme
ho
musieť
predať. Potrebuje veľký
výbeh. Pochádza z ukrajinských stepí, - dodáva, pričom majestátne zviera nám obom priťahuje
dlane - obidvaja ho totiţ podvedome hladkáme.
- Bývajú tu väčšinou mentálne alebo zdravotne postihnutí jedinci. Nie opilci
a zlodeji, aj tu musí byť poriadok. Pomáhame len určitému výseku bezdomovcov.
Tým, ktorí ţobrú na námestí a potom všetko prepijú, sa pomôcť nedá. Ţijú ţivot,
ktorý si sami vybrali a taký sa im páči. Nepotrebujú čistú ubytovňu. Napriek tomu
kapacitne nestíhame. Pýtalo
by sa postaviť
ešte
ďalšiu
jednu-dve osady. Myslím iba
v našom okrese.
- Čo mesto? vyzvedám.
- To nám nepomáha. Naopak,
keď sa vyskytne
niekto,
s kým si nevedia
pomôcť,
volajú, či by
sme ho nezobrali. Aj ţaloba voči nám stále
pokračuje. A potom, ako keby videl zanietenosť v mojich očiach, začínajú z neho
padať ţiadosti, na ktoré som ja primalý.
- Stačili by nám pozemky, nepotrebujeme
peniaze. Do prenájmu. Všetko si postavíme
sami, svojpomocne. Mám aj ľudí, ktorí by
mohli byť vedúcimi nových osád. Luteránska a kresťanská cirkev v turčianskej kotline vlastní 14 tisíc hektárov pasienkov pod
horami. Chceli sme tri hektáre do prenájmu, nedali nám ich. Mesto má pozemky,
ale tam takisto naráţame do steny.
- Ste v mojich očiach hrdina. Človek, ktorý
3

nerozpráva, ale koná, - jachtám a pripadám
si ako chladný kameň, ktorý v ţivote nikdy
nikomu nepomohol.
„On nepotrebuje podplácať, pečiatky, granty, fondy, medializovať sa - on si zaumienil
a rovno koná! Kým sa ostatní (vrátane
mňa) hrajú na dobrodincov, on dvíha ubolené srdcia priamo z ulice a dáva im strechu, teplo a jedlo," víria mi myšlienky
v hlave a ja si sľubujem, ţe ako náhle budem môcť, pomôţem. Dobre viem, koľko
duševnej energie stojí komunikácia
s duševne oveľa niţšie postaveným človekom a nieto ešte s mentálne postihnutým.
Činiť to deň čo deň je skutočne vec hodná
úcty.
- Tu je moje miesto, cítim to. Učím sa od
tých ľudí kaţdý deň, - hovorí mi človek,
ktorý pred rokmi silne šprtal do ezoteriky a
prvý ma upozornil na rok 2012.
Nakoniec aj tak spätne dokráčal k tomu
najpodstatnejšiemu. K skutočnej pomoci.
Lásku by mali skloňovať iba umelci, ostatní
by sme ju mali konať. Kaţdodenným správaním. A pán Diškanec mi svojim prístupom iba potvrdil jednu veľkú múdrosť človek by mal robiť to, čo robí z lásky.
Tam je jeho miesto a poslanie v tej či onej
etape ţivota. Všetko mi smeruje k jednému
(mal to Palino Barabáš v jednom z jeho
filmov): Zvykli sme si na rýchly spôsob
ţivota, na vymoţenosti civilizácie, peniaze,
autá, počítače či internet. Sme presvedčení,
ţe budujeme akýsi dokonalý systém. No
akoby sme pritom zabúdali na to, prečo
sme tu a čo riadi náš osud.
Ma záver mi
nedá necitovať Daniela
Pastirčáka:
„Spoločnosť,
ktorá sa orientuje iba na
materiálno, sa
stane civilizáciou bohatých
barbarov. Vyspelosť spoločnosti
sa
totiţ nemeria
iba na jej vrcholoch, ale i
na jej dne. Na
vrchole je vedecký výskum, vzdelávanie,
výsledky umeleckého experimentu. Na dne
sú všetci tí, ktorí sú odkázaní na pomoc
iných, teda charita a sociálna práca. V zdravej spoločnosti peniaze zo sfér, kde sa tvorí
materiálne bohatstvo, prúdia do sfér, kde sa
rozvíja duchovné bohatstvo. Tento rozmer
demokratického kapitalizmu je však na
Slovensku ešte v plienkach."
PS: Ak mi bude niekto na ulici ponúkať
osemstránkový samizdat Priestor pre ţivot,
budem vedieť, ţe peniaze idú na dobrý
účel.
Buďte šťastní, Pavel "Hirax" Baričák

...pokračovanie z predchádzajúceho čísla PPŽ
Martin Herzán – nezávislý výzkumník v oblasti skrývaných skutečností s publikační činností u nás
i v zahraničí. Spisovatel a autor
několika knih literatury faktu a
filosofické literatury, básník, umělec. Ak. studium – Teologická fakulta, univerzita Č. Budějovice.
Bojovník za lidská práva, aktivista
mnoha humanitárních organizací a
reprezentant demokratických norem.
Od ledna roku 1997 do září 2000
předseda -International Commission of Conscience- /Mezinárodní
komise svědomí/ - mezinárodní
organizace pro odhalování zločinů
proti lidskosti a ochranu lidských
práv. Od října 2000 pracuje jako Komisař pro lidská práva- .
Dlouhou dobu se zabývá problematikou globalizace světa pod
jednu ústřední světovládu a páchaných i připravovaných zločinů
proti demokracii, svobodě obyvatel
a lidským právům. O tom je ostatně i tato kniha, která otevřeně a
bez cenzury informuje o věcech,
které jsou veřejnosti mnohdy záměrně tajeny.
,,Až se svět ohlédne za 20. stoletím,
bude plakat. Ne proto, že bylo
zaplaveno krutostí, ale proto, že
dobří lidé mlčeli.„„
Martin Luther King
...voľné pokračovanie z PPŽ č.2

Tajná vláda je elitní spolek
nejvlivnějších lidí světa, kteří
se spojili pro vybudování jedné
světové vlády. OSN je prvotní
nástroj, ale domnívám se, ţe i
ten jednou nahradí skutečně
gigantická globální a hlavně
tyranská světovláda. A důkazy
v této knize najdete. Víte, OSN
je skvělá a uţitečná organizace,
pouze je tajnou vládou zneuţívána pro vytvoření světovlády,
neboť jen ona má dnes tu moc
ji uskutečnit. Je to jediný celosvětový mozek postihující všechny oblasti ţivota. Mozek, ve
který mají lidé důvěru a pod
jehoţ ruce budou ochotni odevzdat v důvěře své ţivoty. Ale
to se jim také stane osudným.
Teď uţ se ale pojďme podívat
pod pokličku OSN v budování
a připravovaného vyhlášení
světovlády. Fakta hovoří sama.
Roku 1945 vznikla OSN, která
měla zabezpečovat mír, upevňovat demokratické principy ve
světě a zabezpečovat ţivotní
úroveň v chudých zemích. Nikdo by nic nenamítal. Ale uţ
26.července 1949 věci dostaly
jiný spád, kdyţ senátoři USA
schválili rezoluci č.56 o přetvoření OSN na celosvětovou
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vládní federaci. 9.února 1950
komise senátu pro zahraniční
věci uvedla rezoluci č.66 pod
názvem ,,Představa světového
řádu,, ,v níţ se uvádí, ţe jednotlivé státy musí odevzdat své
národní svrchovanosti pod světovládnou moc OSN. Rezoluce
66 doslova začíná slovy:
,,Současná charta OSN bude
změněna, aby zabezpečila ústavu pro světovládu‘‘. Takto byl
naprosto překroucen smysl
OSN a nasměrován k politickosvětovládné byrokracii. Je nutné vzpomenout, ţe ještě
v témţe roce, l7.února 1950,
bylo v senátu USA oficiálně
prohlášeno: ,,Budeme mít světovládu, ať se vám to líbí nebo
ne, jedinou otázkou je, jestli
světovlády dosáhneme násilím
nebo souhlasem‘‘. Veřejnost
byla zděšena těmito slovy.
V roce 1968 vyzval vládní asistent sekretáře USA, Richard
Gardner, k ukončení národní
suverenity. Zrada střídá zradu.
V roce 1975 v americkém kongresu podepsalo 32 senátorů a
92 reprezentantů deklaraci,
která zcela otevřeně nutí
k vytvoření globální světovlády. Kongresmanka Majrorie
Hortová odmítla toto podepsat
se slovy: ,,To by znamenalo
vzdát se naší národní suverenity mezinárodním organizacím‘‘. Ale co je jedna odváţná
kongresmanka proti celé sehrané mašinérii. Jen si vzpomeňme na výroky mnoha prezidentů USA. George Busch prohlásil: ,,Co světu povíme, to se
stane‘‘. W.Wilson prohlásil: ,,
Ostatní země se budou řídit
naším vedením‘‘. A třetí prezident do počtu, H.Hover, zase
řekl: ,,Můţeme svoji politiku
diktovat celému světu‘‘. Dne 5.
března 1994 podepsal prezident
USA Bill Clinton výkonné nařízení prezidenta č. 13, ve kterém odevzdává svrchovanost
USA pod moc OSN. Ke vší
hrůze však příkaz dodatečně
označen jako PDD-25 dává
OSN moţnost rozmístit své
vojenské jednotky do jakéhokoliv suverénního státu a to bez
udání důvodu. Znamená to tedy
snad, ţe armáda OSN můţe
kdykoliv obsadit bezdůvodně
jakýkoliv stát. Mají takové
násilné zákony smysl ? Pro
vytvoření světovlády bezesporu
ano. Vţdyť v OSN vznikla
dokonce i speciální komise pro

(Martin Herzán)

vytvoření jedné světovlády a
v roce 1999 oznámila tato komise světu po tříleté přípravě
výsledky plánů na ustanovení
celosvětové vlády.
Tajná vláda nezahálí. Uţ v roce
1990 vyzval prezident Ruska
Michail Gorbačov v USA
k vytvoření nové civilizace.
Tentýţ Gorbačov se také stal
záhy
vůdčí
osobností
v budování světovlády. V roce
1992 opět v USA navrhl ustavení
globální
světovlády.
Ostatní světoví vůdci se
k tomuto připojili. A konečně,
v roce 1996 na světovém fóru
v San Franciscu, Gorbačov

vyzval ke sjednocení národů
světa pod jednu světovládu.
Přestoţe se o tom moc nemluví, jiţ dávno vznikl za našimi
zády Světový parlament, který
se schází k jednáním o tomto
světě. Na 4. zasedání Světové
ústavní a parlamentní asociace
/WCPA/
roku
1991
v Portugalsku byla zahájena
kampaň pro ratifikování světové ústavy. Samotné sídlo světové vlády a parlamentu je hádankou. USA propaguje současné sídlo OSN v New Yorku,
ale ve skrytu se plánuje neutrální půda v Austrálii. Bývalý
vysoký úředník vlády Austrálie, Peter Sawyer, v úřadě vlády
odhalil a zveřejnil, ţe ústředí
světové vlády se připravuje
v Canberře v Austrálii. Jiţ stojí
gigantická vládní budova a 20
luxusních rezidencí bylo postaveno v tajnosti v Národní rezervaci, kde se nesmí stavět. Je
jasné, ţe někdo dosti mocný
dokáţe pro jistý záměr obcházet jakékoliv zákony. Zde má
sídlit tedy světový parlament.
A nenechte se mýlit ideálem
svobody. Jen o kousek dál,
západně od budovy světového
parlamentu , konkrétně
v Deakinu/předměstí Canberry/
jiţ mnoho let stojí budova tajného světového výzvědného
střediska, kam se sbíhají informace z celého světa, aby zabezpečily kladný průběh a chod
4

globální vlády. Zde se také
vyhodnocují z odposlechu telefonů, korespondence i zpravodajských zdrojů informace o
politicky či jinak nevyhovujících lidech, kteří mají být pozvolna likvidováni. Ale o tom
se ještě dočtete.
Světový servisní úřad /WSA/
ve Washingtonu D.C. uţ mnoho let provádí registraci a přeregistrování občanů států na
občany světové vlády. Samotná
světová vláda uţ má svoji vrcholnou byrokracii. Vydává jiţ
světové pasy, světové občanské
a identifikační průkazy i rodné
listy a další dokumenty. Začínají se shromaţďovat registry a
veškerá osobní data občanů
celého světa a přetvářejí se na
gigantické databáze určené ke
kontrole a ovládání našich ţivotů. Máme být poslušné loutky vševědoucí světovlády. Světovláda uţ je zcela funkční,
zatím však pouze za dveřmi
svého zrůdného úřadu, ale tyto
dveře mohou být uţ kdykoliv
otevřeny. A kaţdý, kdo se nebude chtít kolektivizovat pod
diktaturu jedné světovlády,
bude ztracen, neboť naprosto
kaţdý aspekt lidského ţivota
bude spadat pod světovládu.
Světovláda má jiţ dnes
k dispozici světovou armádu –
Modré přilby, globální výzvědnou sluţbu, světovou kriminální policii – Interpol, světový
soudní tribunál… . Ale vlastní
síla jí nestačí, proto je cílem
likvidace jakékoliv jinačí síly,
aby tak pouze světovláda byla
jedinou hybnou rukou. Cílem
OSN je totálně odzbrojit všechny státy, aby se nemohly
bránit, a aby tak armáda OSN
byla totálním vládcem a agresorem vůči jakékoliv opozici.
Má samozřejmě zajišťovat státům i ochranu, ale problém je
v tom, ţe si o tom bude rozhodovat sama světovláda a je
otázkou poslušnosti a oddanosti
světovládě, zda vůbec nějaká
ochrana bude. A toto není ţádné sci-fi. Uţ 25.září 1961 president USA, J.F.Kennedy, předloţil v ústředí OSN program
pro všeobecné a úplné odzbrojení národů pod jednu globální
armádu OSN. Tento dokument
má kód ,,Department of State
Publication,, č. 7277. O tom, ţe
je důvod se obávat, svědčí i
prezident USA Bill Clinton,
... pokračovanie na strane 5

... pokračovanie zo strany 4

který 5. března 1994 podepsal
výkonné nařízení č. 13, v němţ
také ukázkově nechal celé USA
doslova odzbrojit pod moc
OSN. O pouţití armády USA
vţdy rozhodoval lidmi demokraticky zvolený Kongres. Od
podpisu prezidentského nařízení č. 13 uţ je však toto pouze
ve svévoli OSN. Kaţdý slušný
člověk přeci musí vidět skrytou
zrůdnost a spoutání svobody
takovým jednáním. Vţdyť i
v samotném Kongresu USA se
proti tomuto rozhodnutí ostře
postavilo celkem 33 kongresmanů, ale vše bylo marné. Neţ
dojde k odzbrojení ostatních
armád států, mají být podle
Institutu pro mezinárodní řád
v průběhu odzbrojování tyto
státy jištěny proti jakémukoliv
odporu. Proč jenom OSN má
mít pravomoci rozhodovat o
našem osudu ? Je to odporná a
zákeřná totalita, která se od
těch minulých liší pouze svojí
dosavadní mírovou tváří, coţ
odrazuje mnohé protestovat.
Ale nemůţeme se přeci řídit
tím, jak se kdo tváří, ale tím, co
skutečně dělá. A kdyţ se podíváme na zákonodárství OSN,
s hrůzou zjišťujeme, ţe většina
jejich zákonů slouţí k ochraně
vlád, nikoliv jednotlivců. Občan je v OSN jen jednotkou do
počtu. Kaţdý přeci ví, ţe světovláda nemůţe ve vztahu k
občanům nahradit stávající
vlády. Vţdyť jen jednotlivé
vlády jednotlivých států, národů a kultur musí vědět, co jejich občané potřebují. Jenţe pro
to není v OSN místo. Člověka
chtějí jednoduše předělat na
univerzální bytost, která uposlechne jakýkoliv příkaz bez
dotazů. Z člověka, jeho myšlení, svědomí, citu i kultury se
má stát pouze sériová němá a
slepá číslice v miliardě dalších,
která poslouţí OSN nanejvýš
k evidenci, ale nemůţe kompetentně z takové výšky rozhodovat o lidském ţivotě a osudu.
Ale právě o to OSN jde, ale
navíc i o totální kontrolu a manipulaci s lidským ţivotem. Jen
poslušné zástupy s vymytým
mozkem lze dobře a bez protestů směrovat. Opravdu se chceme připojit k jednotnému světonázoru ? Mohou nám vzít
svobodu, bezpečí, zdraví i ţivot, ale proč nás chtějí obrat i o
to v nás ? Ne nadarmo říkám,
ţe světovláda je tou nejstrašnější totalitou. Kaţdá totalita totiţ
lidi ničila se vším co měli, ale
v duši, ve svých názorech lidé
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měli odpor a tajně ctili vlastní
pravdu. Ale světovláda po nás
vyţaduje i tuto naši duši.
Vţdyť právě na ni útočí.
Ţádný z dosavadních totalitních systémů nedosáhl ovládnutí světa, protoţe ve svém
viditelném násilnictví a fanatismu byl pro lidi odpuzující.
Dnes se stačí opírat o štít humanity a slepá slova o jakémsi
mezinárodním bratrství a vidíte
sami, ţe plán vychází. Lidé se
sami hrnou vstříc do propasti.
Ale přiznejme si, jednou to
přijít muselo.
Propaganda světovlády zasahuje naše média i ţivoty.
V dekádě roku 1990 započal
Světový zákonný fond široký
výzkum a vzdělávací program,
který má vést k nové disciplíně
o světovém řádu do učebnicových osnov na celém světě.
Našim dětem se má ve školách
uţ zase lhát. Ale snad Vás to
nepřekvapuje ? Média propagují myšlenky světovlády uţ
s pravidelností a nikoho to jiţ
nepřekvapuje.
Cesta ke světovládě se projevuje ve všech oblastech. Mezinárodní měnový fond a přidruţené organizace plánují vydání
celosvětové měny a staţení
všech současných národních
měn. Tato světová měna se
bude jmenovat Coby a uţ nyní
je údajně připravena k oběhu.
Tak bude mít světovláda maximální přehled o toku peněz a
jen světovláda, které tyto peníze patří, bude rozdělovat podle
poslušnosti podřízených. Ale
neţ přijde Coby, všimněte si,
ţe po celém světě si státy náhle
od počátku 90. let a naráz tisknou zcela nové série bankovek.
Ty jsou upraveny tak, aby
mohly být během krátké doby
okamţitě viditelně či elektronicky okolkovány a uznány
jako prozatímní standardní světová měna, neţ se přejde na
Coby. Zároveň se zcela tiše
stahují z oběhu nevyhovující
bankovky, které nelze elektronicky číst nebo nemají dostatečný prostor pro viditelný nebo elektronicky skenovaný
kolek. V USA se toto nepodařilo utajit a vznikla kvůli tomu
ostrá aféra. V listopadu 1992
totiţ Federální rezervní banka
začala s utajením stahovat
z oběhu zcela platné a nepoškozené bankovky a distribuovat
bankovky s prázdným polem
na budoucí dotisk světové jednotky Coby. V Evropě probíhá
plán prozatímním rušením ná-

rodních evropských měn a jejich nahrazováním za společnou měnu Euro. Cílovou stanicí
je však aţ Coby. Světovláda se
snaţí získat totální hospodářskou a ekonomickou kontrolu
nad světem, neboť jen tak lze
svět ovládat a přikazovat státům, co mají činit. Americký
prezident Bill Clinton v roce
1992 při projevu přiznal, ţe se
usiluje o vytvoření Světového
systému finanční kontroly, který umoţní ovládnout politické
systémy všech zemí a jejich
ekonomiku. Jde jim tedy pouze
o to, aby mohli ovládat vlády
světa a diktovat jednou světovládou. Navíc agentura OSN pro
obchod a rozvoj /UNCTAD/
uvádí, ţe 368 ze 373 zásadních
zákonných změn v posledních
10. letech směřuje k demontáţi
států. A o to má právě tajná
vláda zájem. Vţdyť i sám největší bankéř světa - Rothschild
řekl: ,,Dejte mi kontrolu nad
penězi a nebude hrát ţádnou
roli, kdo vytváří zákony‘'.
Shrneme-li současnou situaci,
víme, ţe svět se globalizuje
pod jednu světovládu. Jiţ dnes
máme oficiální nadnárodní
světovou vládu OSN, která
brzy převezme kontrolu nad
kaţdou otázkou lidského ţivota
v kaţdém státě. Tatáţ OSN
vlastní světovou armádu /
Modré přilby/ a buduje světovou výzvědnou sluţbu. Státy
padnou, s nimi i národní kultury, národní hrdost, jazyk i tradice. Jedinou uznanou kulturou
bude univerzální globální občanská společnost jedné světové ústřední světové kultury,
která zapáchá socialistickou
kolektivizací. Vlády samotné
jiţ nyní verbují i neziskové
organizace, které za velmi vysoké finanční odměny mají
vytvářet společenské klima a
šířit osvětovou výchovu ke
světoobčanství. V roce 1999
vyhlásilo například i Ministerstvo zahraničí České republiky
granty na šíření osvěty člověk –
euroobčan. Americká vláda jiţ
mnoho let financuje klima přímo světoobčanské. Vţdy jde
však o to, zabít v lidech vlastní
kulturu, vlastenectví a udělat
z nich loutku, která se rychle
klimatizuje na přijetí nové světové vlády. Smutné je, ţe světovláda se snaţí rozloţit i současná světová náboţenství, aby
je spojila v jednotnou, byť tak
zcela nesmyslnou sílu, která má
být v kompetenci rozhodování
světovlády. Přesně o této světo5

vé situaci mnohokrát hovořil i
papeţ Jan Pavel II. Světovláda
chce rozbořit všechny oltáře na
celém světě, aby se tak lidé
klaněli jednomu fanatickému
světovládnému oltáři, který má
být směsicí novodobých nauk
New Age a nesmyslných historických okultních náboţenství.
Pravá a plodná náboţenství
musí být ve světovládě zadupána, aby se lidé neklaněli Bohu,
ale světovládě a jen pro ni ţili.
Jistě Vám neuniklo, jak drastickým a necitlivým způsobem
jedná a plánuje postupovat
OSN k tradičním náboţenství a
zvláště křesťanství. Tyto fakta
jsou pravidelně publikována
stejně jako materialistický
přístup
americké
vlády
k budoucnosti světa.
Kdo si myslel, ţe s bezboţným
komunismem padl i světový
ateismus, velmi by se divil.
Komunismus jako kaţdá politická marnost prostě přestal
být, ale ateismus přeţívá
v našich duších a kvete jako
epidemie. Ujal se v hlavách
světových vůdců jako ideální
forma naprosté oddanosti jednomu řídícímu systému, kterým není Bůh, ale světovláda,
která hodlá skutečně dosáhnout
nejen politického vrcholu, ale i
své fanatické mystičnosti, která
má v lidských srdcích vytvářet
falešnou představu lásky a víry.
Nyní se ale pojďme věnovat
světovládě v pojetí tajné vlády… Světovláda má uţ své
veškeré byrokratické aparáty
včetně toho nejvyššího. Je připravena převzít okamţitě moc
pod totalitní systém, který si na
základě dalších informací v této
knize troufám nazývat přímo
otrocký. Jiţ dnes jsou násilně
vkládány školní osnovy s cílem
vychovávat uţ současnou civilizaci v ideálu fanatické jednoty
a plné závislosti na úřadech a
vládě. Světová média pak zpracovávají nás dospělé občany.
Ovšem i světová politika i politika kaţdého státu je jiţ dnes
řízena světovládou, chcete-li –
tajnou vládou. Senátor USA
William Cooper přiznal ve
svém oficiálním prohlášení z
23. května 1989, ţe vláda USA
zřídila organizaci CFR a Trilaterální komisi, jejichţ cílem je
v tajnosti uskutečňovat, aby na
celém světě nebyl na ţádné
významné vládní funkci nikdo,
kdo by nevyhovoval poţadavkům světovlády.
... pokračovanie v ďalšom čísle

DUCHOVNÍ ASPEKTY PENĚŽNÍHO SYSTÉMU
Peníze jako symbol životní energie
ze vzájemné tvůrčí výměny
Peníze jsou symbolem životní energie, kterou si vzájemně vyměňujeme
a životní energie, kterou využíváme
jakožto výsledku služeb, jež poskytujeme společnosti (vesmíru). Jiný
výraz pro peníze je „měna“
(currency), což rovněž poukazuje na
proudící podstatu energie. Slovo
currency pochází z latinského slova
currere, což znamená „běžet“, či
proudit. Když tedy zastavíme cirkulaci peněz – zabraňujeme přítoku
peněz do našeho života v této realitě, bráníme v proudění životní energie, kterou peníze prezentují. Aby
k nám energie proudila, musíme se
starat o její cirkulaci. Peníze tedy
musí téci jako řeka, jinak proud
začne stagnovat, shlukovat se a
podkopávat svou hodnotu vlastní
silou. Stejně jako když necirkuluje
energie v našem těle, kdy dochází
nejprve k únavě, později k nemoci.
Jeden z vesmírných zákonů je zákon
„Dávání a braní“. Dávání a braní
jsou různé aspekty energetického
toku. Jestliže zastavíme tok kteréhokoliv z nich, pak narušujeme
vesmírný zákon a narušujeme tak
harmonické fungování vesmírné
inteligence (společenský rozvoj).
Peněžní tok v minulosti – peníze
jako směna
V minulosti tok peněz (dáváníbraní) fungoval zpočátku jako směna. Tedy výměnou výrobku či služeb
za nějaké obecně uznávané materiální kapitálové hodnoty (zlato, pěkné kameny, jiné kovy, korálky).
Protože životní energie proudila,
rozvíjel se jak tvůrčí potenciál, tak i
peněžní systém. Lidé začali spolupracovat na větších „projektech.
Vzrostla nutnost uzpůsobit peněžní
systém tomu, že byla potřeba vytvořit nějaký společně uznávaný symbol ohodnocení tvůrčí činnosti řemeslníků, výrobků, služeb, které
byly účastny na těchto projektech.
Také bylo nutné na tyto novodobé
„investice“ urychlit směnu peněz,
bez toho, že by investor musel celé
dílo už hned směnit za jiný produkt,
už nebylo pohodlné nosit sebou
hromady zlatých mincí a platit s
nimi. V tu dobu se začaly hromadit
první „peníze“ ve formě zlatých
mincí v místech, kde byly chráněny
před zcizením. Proto vznikly první
úschovny „peněz“ kovových, zlata,
pytlů s osivem, atp. a vydáno potvrzení o tom, že dotyčný má
v úschovně tuto hodnotu symbolu
„peněz“. Vznikl první cenný papír.
Posléze tak vznikly papírové peníze
a bankovní domy, kde bankéř uchovával hodnoty ve zlatě a dotyčnému
za to vydal papírové peníze
v hodnotě, která kryla i službu za
náklady na úschovu hodnoty vyjádřenou na papírové bankovce, obecně nazvané peníze – měna. Tento
systém zrychlil tok dávání-braní,
rozproudil životní energii, umožnil
rozvoj techniky, vědy a další oblasti
lidské tvořivosti.
Peněžní tok v současnosti – peníze
jako dluh
Současně s tím, jak rostla životní
energie prouděním symbolu této
životní energie, tedy peněz, začala
vzrůstat připoutanost lidí k tomuto
symbolu. Ať už bankéřů, tak těch,
co se peníze snažili hromadit (viz

Moliérův Lakomec), anebo těch, co
se báli, že o peníze přijdou, anebo
těch, co peníze považovali za to
nejdůležitější na světě. Tím byl
narušen vesmírný zákon Nepřipoutanosti .
Z porušování zákona Nepřipoutanosti začalo nové zotročování lidí
(zotročování připoutaností a strachem z toho, že o symbol hojnosti
přijdou). Tak se ti, co měli banky
spojili a vymysleli systém, jak se
„pojistit“ před ztrátou onoho drahocenného symbolu – peněz. Začali
využívat toho, že rozvoj techniky
vytvářel naléhavou potřebu peněz
na nové a nové investiční i neinvestiční projekty. Vznikl systém pro
exponenciální nárůst peněz
z půjčování. A to tak, že bylo půjčováno tolik papírových peněz, které
devíti násobně fiktivně vyjadřovaly
skutečnou hodnotu, kterou byly
podloženy úložkou zlata v bance.
Tedy 100 dolarů už nebylo ze 100
% kryto nějakou hodnotou, nýbrž
jen z 10 % (10 dolarů) a zbytek 90
% (90 dolarů) byla fikce s tím, že
kdyby si střadatelé přišli vybrat své
hodnoty (zlato, drahé kameny atd.),
tak by si bankovní ústav půjčil od
jiného bankovního ústavu na oněch
90 % nekryté hodnoty peněz. Co
z toho bankéři měli? Možnost půjčovat něco, co vlastně nemělo hodnotu, ale oni si za to účtovali
„poplatek“, tedy z hodnoty (z oněch
fiktivních 90 dolarů), kterou neměli
ve své správě, neboť ta hodnota
byla vymyšlená. Tak zakryli lichvu,
která se tomu rovnala. Právě toto
způsobilo exponenciální růst dluhu
(obsaženého v papírových penězích)
a současně snadno vydělaných
peněz (z papírových peněz). Na
tomto dluhu se převážně nevědomky
začali podílet všichni, kdo takto
znehodnocené peníze užívali, aniž
věděli, čím ty peníze jsou kryty,
respektive nekryty. A protože tento
systém byl založen na lži = dluhu,
nezbývalo, než v roztočené spirále
dluhu pokračovat (jinak by došlo
k panice, lidé by vybrali své
„hodnoty“ ze všech bank a bankéři
by zkrachovali a s nimi i celý společenský systém). A tak se vytvářel
postupně zcela neprůhledný současný peněžní systém. Vznikl trh
s cennými papíry, spekulace, ke
které přizvali bankéři i ostatní lidi a
systém peněžní se začal tak zamotávat, že už nemuseli mít bankéři
strach, že bude jejich fikce nejen
odhalena, ale i potrestána. Dnes už
nikdo vlastně neví jaká je skutečná
hodnota peněz. Nebo ví?
Opět byl narušen vesmírný zákon
Dávání a braní. A současně se lidé
začali zotročovat sami Připoutaností k penězům.
V celospolečenském systému došlo
tedy k narušení vesmírné inteligence a tím i umožnění takových důsledků jako jsou krize, světové války
a chudoby a revoluce.
Proto není s podivem, že s nárůstem
peněz jako dluhu dochází ke stagnaci tvořivosti lidí, všechny velké
vynálezy byly vynalezeny do 19tého století a na počátku 20-tého
století. Navíc dochází ke stagnaci
duchovní energie. Vznikají společenské systémy zaměřené především
na konzum. Narušením zákona Dávání a braní ovšem dochází i
k tomu, že musíme více dávat, více

pracovat jen pro to, abychom mohli
více konzumovat. Energie se nikam
neztrácí, jen se kumuluje v bankách.
Všichni však s každou spotřebou
umožňujeme, že vzrůstá dluh. Jsme
jako veverka v kole, která čím více
šlape, tím rychleji pak musí ještě
šlapat, ale to šlapání ji nepřináší
žádný užitek, ten užitek má
z roztočeného kola jen ten, kdo
přinutil veverku šlapat. To jsou ti,
co stojí na vrcholu pyramidy tohoto
společenského systému. Zdánlivě to
vypadá, že jsou to vyvolení. Ale
protože jedni nutí druhé dělat to, co
není jejich pravým účelem, ale vtažením do systému jim nic jiného
nezbývá, tak vzniká na obou stranách pocit nenaplněnosti (z honby
za něčím, co je falešné, jako ty papírové peníze). Lidé zaměřeni na
konzum a oddělující se od vesmírných zákonů jsou čím dál tím více
unavenější (a je jedno zda ti nejbohatší, či chudší), čím dál tím více
odtrženější od přírody, místo skutečných hodnot vyznávají falešné
hodnoty. To vše je způsobeno penězi – jako dluhu na úrovni duchovní,
neboť tvůrčí energie byla tímto
způsobem zfalšována. Zfalšována
ve smyslu, že nepodporuje aby duchovní potenciál člověka mohl materializovat v naší realitě.
Projevuje se tak další vesmírný
zákon, který napravuje porušování
ostatních vesmírných zákonů a to je
zákon Karmy. Každá ekonomická
krize, i ta dnešní krize má své příčiny a důsledky. Vlády a jejich zástupci horečně se snaží napravovat
a látat stávající systém, ovšem důsledků a příčin jen v úrovni, která je
materiální. A tak se bude opakovat
zase buď války, nebo revoluce, do
doby, než tato krize začne být řešena na úrovni spirituální. Úroveň
spirituální by měla procházet všemi
oblastmi lidské společnosti.
Peněžní systém v budoucnosti –
peníze jako dar
Krize, která nyní hýbe světem, je
problémem, který je třeba řešit jak
v každodenní praxi, tak pro budoucí
období. Právě v tomto období bychom měli využít k nápravě další
z vesmírných zákonů, což je Zákon
nejmenšího úsilí (dělej ménědosáhneš více:-) Tento zákon má tři
složky:
- Každý okamžik je takový, jak má
být
- Zodpovědnost – nevinit nikoho ze
situace, ani sebe, ale vzít na sebe
zodpovědnost za změnu toho, co se
nám nelíbí
- Každý problém je skrytou příležitostí
Celá současná krize nám ukazuje
na PŘÍLEŽITOST a já věřím, že
jsme se už poučili a tuto příležitost
nenecháme zbrojařům naplnit válkami. Věřím, že změníme systém bez
obětí na lidských životech a
v souladu s vesmírnými zákony.
V oblasti peněžní na systém
„PENÍZE JAKO DAR“
Ve slově Dar = the present je obsažena přítomnost. A právě přítomnost je jediná možnost, jak být napojeni z naší reality na vesmírné
vědomí, to je vesmírnou inteligenci.
A pokud jsme napojeni na vesmírnou inteligenci můžeme maximálně
využívat dalšího vesmírného záko-
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na, to je Dharmy, sanskrtské slovo,
které znamená ÚČEL ŽIVOTA.
Zákon Dharmy říká, že jsme na
sebe vzali fyzickou podobu, abychom na zemi naplnili určitý účel talent, jímž obohatíme ostatní.
V každém člověku je něco, co dokáže lépe než jiní na světě a každému
takovému jedinečnému vyjádření
určitého nadání odpovídají nenaplněné potřeby. Setkají-li se tyto nenaplněné potřeby s vyjádřením
určitého talentu, dochází k jiskření,
jehož výsledkem je bohatství. Vyjádřením talentu za účelem naplnění
potřeb vzniká neomezené bohatství
a hojnost. Dovedeme si vůbec představit, co za bohatství by vzniklo,
kdyby každý z nás našel svůj účel a
možnost ho vyjádřit? Já se domnívám, že bychom brzy měli společnost, která nepotřebuje ani telekomunikační prostředky, ani léky a
léčení, ani nutnost se vykrmovat,
ani společnost, která potřebuje
represivní složky, vlády a všechnu
tu matérii kolem.
V podstatě by nový systém měl obsahovat MOŽNOST každému člověku projevit jeho JEDINEČNOST.
A nový peněžní systém by měl podporovat tuto možnost ENERGIÍ,
která je v souladu s vesmírnými
zákony.
Závěr - Peníze jako dar – ekonomický systém v souladu
s vesmírnými zákony
Tento diskusní příspěvek je doložen
návrhem jednoho z možných ekonomických systémů, kde peníze jsou
jako dar a tak i tímto hledám podporu pro jeho uskutečnění, ale tak,
aby systém byl v souladu
s vesmírnými zákony. To jsou tyto:
·Zákon čisté potenciality (bytí
v přítomnosti, těšení se z tvořivosti,
nesouzení)
·Zákon dávání-přijímání (materiální i
nemateriální, naše pravá podstata
vychází z bohatství a hojnosti)
·Zákon karmy neboli příčiny a důsledku (ve vesmíru existuje dokonalý
účetní systém a všechno prochází
výměnou energie „má dáti – dal“)
·Zákon nejmenšího úsilí (Konečným
stavem je, kdy člověk nedělá nic a
dosahuje všeho, inteligence přírody
funguje bez úsilí, bez tření, spontánně)
·Zákon úmyslu a přání (Tam, kde je
pozornost, je i energie. Kvalita úmyslu upřeného na objekt pozornosti
koordinuje nekonečné množství prostoročasových událostí, jejichž výsledkem je to co si přejeme, pokud jsme
dodrželi ostatní vesmírné zákony)
·Zákon nepřipoutanosti (Připoutanost
pramení z chudoby vědomí, neboť se
vždy vztahuje na symboly. Odpoutání
je synonymem pro bohatství vědomí,
protože tam, kde je odpoutání, je i
svoboda tvoření)
·Zákon Dharmy – účelu života
(zkráceně, je to služba v lidstvu
v souladu s vlastní jedinečností).

Jako pokračování tématu tohoto
diskusního příspěvku by mohlo být
i vize, jak by měl vypadat společenský systém, aby každému člověku
byl vytvořen časoprostor pro naplnění jeho účelu. Včetně určení
dopadů na takový společenský
systém.
v Brně, dne 2.3.2009 vypracovala
Ing. Vlasta Čudanová

Pite vodu ...
V Japonsku je beţné piť vodu kaţdé ráno
a to hneď po prebudení sa. Vedecké výskumy dávno potvrdili blahodárny vplyv
tohto zvyku na zdravie a tvrdia, ţe voda je
u Japoncov veľmi účinným liekom pre
známe váţne ochorenia ako bolesti hlavy,
migrény, srdcové ochorenia, tachykardia (zrýchlené srdce), epilepsiu, obezitu,
bronchiálnu
astmu,
zápaly
kĺbov
(artritídy),
tuberkulózu,
meningitídu,
ochorenia močových ciest (vrátane
obličiek), zápchu, zrakové problémy, maternicu, nádory, menštruačne ťaţkosti,
zápaly horných a dolných dýchacích ciest,
duševné ochorenia a iné.

nasilu lekárovi predaný farmaceutickým
("medicínskym") reprezentantom.
Doba potrebná na liečbu /kontrolu/
zlepšenie pomocou tejto najjednoduchšej,
najlacnejšej a preto utajovanej metódy:
- Vysoký krvný tlak - 30 dní
- Zápal a bolesti ţalúdka - 10 dni. Pri vrede ţalúdka sa odporúča piť 2 poháre vody

Metóda liečby:
1) Hneď po prebudení, pred umytím zubov, je potrebne vypiť 4 x 160
ml pohárov čistej (nebublinkovej!) vody.
2) Po umytí zubov (poznámka č.1) nejesť
a nepiť NIČ počas nasledujúcich 45 minút.
3) Po 45 minútach môţete raňajkovať,
pomaly, aspoň 15 minút (poznámka č. 2).
4) Po raňajkách, obede a večeri (poznámka
č.3)
nejesť a nepiť nič počas nasledujúcich
dvoch hodín. Po dvoch hodinách je potrebné hlavne doplniť zásoby vody
(KAZDY ČLOVEK, ZDRAVÝ I NEZDRAVÝ MUSÍ PIŤ ASPOŇ 2 A POL
LITRA ČISTEJ, NEBUBLINKOVEJ VODY DENNE!!! Úprimne si odpovedzte
na otázku: "Koľko čistej vody vypijete
denne???").
5) Starší a chorí, ktorí nemôţu vypiť 4
poháre vody naraz, môţu na začiatku začať s menším mnoţstvom vody a postupne
zvyšovať na 4 poháre. Telo si postupne na
vodu zvykne tak, ako si počas dlhodobého dehydrovania od vody odvyklo.
Táto liečba hydratáciou tela skutočne pomohla mnohým trpiacim na rôzne ochorenia a záleţí len od vás, či pomôţe aj vám.
Upozornite na túto liečbu svojho lekára,
ktorý vám samozrejme povie, aká je toto
hlúposť a to len preto, aby vám mohol
predpísať ďalší chemicky liek, ktorý bol

kaţdé dve hodiny. Takto istý lekár, bývalý
študent Dr. Fleminga, vyliečil viac ako
3000 pacientov so ţalúdočným vredom.
- Cukrovka - 30 dní
- Zápcha - 10 dní
- Nádory - 180 dní (vylúčiť bravčové, hovädzie, mlieko, syry, cukor, vypráţané
jedlá, bielu múku a ostatné nezdravé jedlá.
Jest veľa ovocia, zeleniny, strukovín, rýb,
cesnaku, vitamínu C , marhuľových jadierok (10 jadierok 6 krát denne!!!), orechov
a iné zdravé jedlá.
- Tuberkulóza - 90 dní
- Zápaly kĺbov - počas prvého týţdňa treba
pouţiť túto metódu len počas prvých
troch dni, potom prestať. Na ďalší týţdeň
pokračovať v liečbe uţ normálne).

Tato liečebná metóda nemá ţiadne známe
vedľajšie účinky, avšak na začiatku budete močiť častejšie, ale to len pokiaľ sa doposiaľ dehydrované telo naučí zdrţiavať v
sebe vodu.
Bolo by prospešné, aby kaţdý v tejto procedúre pokračoval aj po zmiznutí choroby. To samozrejme platí aj pre
zdravých ľudí. Táto procedúra by mala
byť beţným stravovacím návykom.
Prosím, povedzte o liečbe vodou VŠETKÝM, s ktorými sa stretávate, hlavne tým, na ktorých vám záleţí. Takto môţete pomôcť mnohým zbytočne trpiacim.
Ľudia v 20. storočí sa ţiaľbohu odchýlili
od pitia vody k pouţívaniu všakovakých
druhov nápojov, čo je tragické, keďţe NIČ
nesmie zameniť vodu. Smutne je preto aj
to,
keď
lekári,
namiesto
toho,
aby povedali pacientovi, aby pil dostatok
vody, káţu piť dostatok tekutín.
Pite čistú nebublinkovú vodu a ostanete
zdravší a aktívni veľmi dlho!
Poznámky:
1) Odporúčam pouţívať zubnú pastu bez
fluoridu.
2) Výţivoví (metabolickí) lekári a špecialisti vyzdvihujú fakt, ţe tráviaca sústava
sa dopoludnia stále zbavuje zvyškov stravy z predošlého dňa. Preto je prospešné,
ak človek (aj zdravý) má ako raňajky pár
druhov ovocia, čo výrazne pomôţe tráviacej sústave.
3) Po hlavných jedlách obsahujúcich oleje
a masti sa musí piť teplá voda, alebo čaj
(1-2 poháre). Tí, čo pijete po jedle chladné
nápoje,
vedzte, ţe kaţdý chladný nápoj zahusťuje,
či stuţuje oleje a masti, ktoré ste práve
zjedli. Tieto stuhnuté oleje výrazne spomaľujú
trávenie.
Keď táto stuhnutá zmes potom reaguje so
zvýšenou ţalúdočnou kyselinou, rozloţí
sa a je vstrebaná v dvanástorníku rýchlejšie ako ostatné jedlo a ostáva v dvanástorníku. Čoskoro sa táto hmota premení na
tuky a výsledkom je často nádor. Teda
prosím, šetrite sa a pite po jedle teple nápoje, najlepšie teplú vodu.

Prekonali zemskú príťažlivosť
Tým, ktorí navštívia chrám Wat
Tham Mongkon Thong v západnom Thajsku, sa naskytne
niekoľkokrát za deň nezvyčajný pohľad. Budhistická mníška
Anong Lanong, ponorená do
hlbokej meditácie, sa vznáša
nad bazénom s vodou v pozícii
lotosového kvetu. V tejto polohe vydrží aj 45 minút.
Nemôže byť ani reči o podvode.
Veľakrát ju nafilmovali a mnohí
sa snažili nájsť nejaké racionálne vyjasnenie tohto fenoménu.

Nenašli nič, čo by mohlo levitovanie mníšky spochybniť. Fenomén levitácie je z histórie katolíckej cirkvi dobre známy. Mnohí svätci mali túto schopnosť:
Tereza z Avilly, František z
Asissi, Peter z Alcantary a mnohí iní.
Vôbec nešlo o nejaké krátkotrvajúce "lety". Svätý Peter z Alcantary "visel" vo vzduchu deň i
noc, modliac sa vo svojej pustovni. Svätá Agneška sa vznášala vo svojej kláštornej záhrade

tak vysoko, že zmizla z očí rádových sestier, ktoré ju na prechádzke sprevádzali, aby po
uplynutí hodiny "priletela" na
zem.
To všetko však nebolo ničím
oproti tomu, čo sa dialo so svätým Ľudovítom Mantuánskym,
ktorý levitoval tri dni bez prestania. Keď svätý Jozef z Copertina
prikázal vzniesť pri kláštore kríž
na pahorok kalvárie, zistil, že
desať mužov ho nedokáže zdvihnúť. Pred očami zhromaždených
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sa vtedy vzniesol do vzduchu,
uchopil kríž a bez námahy ho
osadil do vykopanej jamy. Napriek týmto príkladom katolícka
cirkev bola k takýmto javom podozrievavá. Ako učia rituály
exorcizmov, levitácia totiž môže
byť jedným z prejavov posadnutosti človeka nečistou silou. Inkvizícia odsúdila mnohých Pudí s
mimoriadnymi schopnosťami ako
hriešnikov, čo zapredali dušu
diablovi. Cirkev dodnes pristupuje k levitácii veľmi rezervovane.
...pokračovanie na strane 8

Leto v kempe

Zo života kempu

... činnosti v kempe
...pokračovanie zo strany 7

Na Ďalekom východe praktizovanie takýchto psychokinetických
"cvičení" nie je ničím mimoriadnym. Mnohí bádatelia Tibetu
hovoria o schopnostiach mníchov
levitovať či pestovať beh lunggom-pa ako o beţných. Mnísi,
ktorí pouţívajú špeciálne dychové
techniky, dokáţu obrovskými
skokmi veľmi rýchlo prekonávať
veľké vzdialenosti. Pritom sa
pohybujú veľmi ľahko. Nelevitujú
v doslovnom zmysle, ale redukujú
zemskú príťaţlivosť do tej miery,
ţe musia dvíhať špeciálnu záťaţ,
aby sa neodtrhli od zeme.
Nemenej fascinujúce výsledky má
na svojom konte jeden z budhistických kláštorov v Nepále, neďaleko tibetských hraníc. Americký
profesor Gardner tam bol svedkom úkazu, ktorý špeciálne preňho usporiadali tamojší mnísi.

... dovoz haluziny

... sená 2009

Prekonali zemskú príťažlivosť
Vytvorili kruh, do ktorého stredu
sa postavilo dievča, a oni vyše pol
hodiny nízkymi hlasmi recitovali
modlitby a mantry za zvuku nástrojov. Dievča sa zrazu začalo
kolísať, a potom, akoby ho čosi
zdvihlo, vzlietlo do vzduchu.
Mnísi súhlasili s opakovaním
tohto javu pod podmienkou, ţe
profesor počas výskumu zachová
absolútne ticho. Gardner prisahal,
ţe nepodľahol halucinácii: levitovanie dievčaťa bolo skutočné.
Keď sa mníchov spýtali, ako to
robia, povedali, ţe veria, ţe sa
dievča vznesie do vzduchu a ono
verí takisto. Ktovie, zrejme viera
a zodpovedajúca koncentrácia
myšlienok môţu naozaj vyvolať
tento fenomén.

Mohol levitovať na najrôznejších
miestach, za bieleho dňa, vonku,
kde bolo jasne vidieť, ţe nemá
ţiadnu oporu. Mních povedal, ţe
si predstavuje, ako vzduch hustne
a vytvára neviditeľnú skalu: on sa
jednoducho na ňu vyškriabe a
pohodlne si sadne... Uznávaný
vedecký publicista Ernst Merckelburg je presvedčený, ţe k prípadom levitácie dochádza častejšie,
ako si myslíme. Ale v racionalizme vychovaní ľudia Západu nechcú o tom hovoriť, aby sa im
nevysmiali, ba čo je horšie, aby
ich nepovaţovali za duševne chorých... Vo svojej poslednej knihe
uverejňuje listy, ktoré mu prišli.
Osobitne vierohodný je prípad
Američanky Sue Parrotovej, ktorá
v pokročilom tehotenstve vyšla
do záhrady. Nemohla sa tešiť
prechádzkou po nej, lebo ju boleli
nohy a ťaţilo brucho. Zrazu tento

Potvrdzuje to aj Adrian V. Clark,
ktorý opísal prípad indického
mnícha, sediaceho vo vzduchu.

pocit zmizol a Sue zistila, ţe sa
vznáša vo vzduchu vo výške asi
180 cm nad zemou. Zdalo sa jej,
ţe sníva, a tak sa silno uštipla do
ruky. "Sen" trval ďalej. Zhora
videla záhradu a muţa otvárajúceho bránku. Vošiel do domu a o
chvíľu vyzrel do záhrady. Zrejme
hľadal manţelku. Zrazu pozrel
hore. Sue zbadala, ako sa mu
rozšírili oči a zmenila tvár. Vtedy
zľahka dopadla na zem. Nikdy
predtým sa jej to nestalo. O tom,
ţe nešlo o halucináciu, ju ubezpečilo svedectvo manţela. Ruský
fyzik V. Bunin je presvedčený, ţe
v kaţdom z nás driemu záhadné
sily, vďaka ktorým by sme mohli
prekonať zemskú príťaţlivosť:
predpokladá, ţe kaţdý ţivý organizmus je schopný vytvárať antigravitačné vlny. Ako ich však
uviesť do pohybu? Zatiaľ je lepšie, keď to nevieme..

Dvaja vlci
Jeden večer vzal starý Indián svojho vnuka a rozprával mu o bitke, ktorá prebieha vnútri každého človeka. Vravel mu, „Synu, tá bitka v každom z nás je
ako bitka medzi dvoma vlkmi. Jeden je zlý. Je to
hnev, závisť, žiarlivosť, smútok, sebeckosť, hrubosť,
nenávisť, sebaľútosť, falošnosť, namyslenosť a ego.
Ten druhý je dobrý. Je to radosť, pokoj, láska, nádej, vyrovnanosť, skromnosť, láskavosť, empatia,
štedrosť, vernosť, súcit a dôvera”. Vnuk o tom všetkom premýšľal a po chvíli sa spýtal. „A ktorý vlk
vyhrá?”Starý Indián odpovedal, „Ten ktorého kŕmiš”.

Jediný človek, pred ktorým sa
neschováme, sme my sami.
Preto stojí za to sa trochu poznať.

Objednávky: objednat@priestorprezivot.sk, alebo OZ Proces 3, Kratinova 11, 036 08 Martin.
Napíšte nám adresu, na ktorú máme objednaný časopis zaslať. Objednávka platí iba pre aktuálne
a nové čísla. Čitatelia, ktorí majú záujem o staršie čísla časopisu Priestor pre život, ich môžu nájsť
na našej internetovej stránke www.priestorprezivot.sk, v rubrike ARCHÍV ČASOPISOV
(vo formáte PDF, zobraziteľné a tlačiteľné pomocou programu Acrobat Reader)

Vydáva: OZ PROCES - 3, Kratinova 11, 036 08 Martin 8, IČO: 37811371, mobil: 0908 085 758,
e-mail: 3proces@gaya.sk, www.priestorprezivot.sk. Šéfredaktor: Daniel Diškanec, redaktor:
Ľubomír Červenec Registrácia: Ministerstvo kultúry SR, číslo 2879/2002, ISSN: 1336 - 4170

ISSN 13364170

9 7 713 36 41 7008

8

08

