
Ján Pravda – o liečbe energiou 

 

Atlan�ania mali obrovské technické poznanie,  

ktoré bolo v nepomere s nízkou úrovňou a vyspelos�ou ich duší, 
a preto sa sami zničili. Jedným zo spôsobov, ako sa oni dobíjali 
energiou, bolo používanie špeciálnych valcov, ktoré si môžete 

vyrobi� i vy a odskúša� ich účinky: 
Urobte valec zo zlata, prípadne zo striebra či medi v dĺžke 25  

až 30 centimetrov a naplňte ho kryštálmi všetkých farieb, 
teda červená, modrá, zelená, žltá a biela. Čierna farba nie,  
lebo ho budete používa� v noci, takže priestor sa vám bude 
otvára�. Zlato je veľmi čistý a vodivý kov a takisto meď,  

ale tá oxiduje. Na tom však nezáleží. Všade, kde budete dáva� 
vrstvu kryštálov, dávajte parabolu, čiže priemer  

3 až 5 centimetrov. Celý valec takto naplňte striedavo kryštálmi  
a parabolami a uzavrite ho. Odporúčam to všetkým tým,  
čo majú akékoľvek paraboly - keď počúvate moje seansy,  

na to miesto priložte tieto valce, alebo sa otočte tak,  
aby ste hlavou smerovali k severu a tieto valce chy�te do dvoch 

rúk a uvidíte, čo sa s vami bude dia�. Potom mi môžete napísa�,  
či som hovoril pravdu. 

Ďalšia z možností, ako sa naplni� energiou, je táto: 

Zoberte si zrkadlo v tvare paraboly s priemerom dva metre.  

Nech je perfektne vyrobené a postriebrené a vezmite si zlatú, 
alebo striebornú tyčku a postavte sa do ohniska tohto zrkadla.  



Tú tyčku otočte k sebe, skoncentrujte sa do bodu a zistíte veľmi 
zaujímavú vec, že sa odrazí signál z tej paraboly, presne  

v jej najväčšom zisku zosilnie odraz a vy začnete komunikova�  

s tou anténou. To znamená, že vznikne energetické spojenie, 
energetický lúč, ktorý vás začne nabíja� frekvenciou čiže  

energiou. Ale v Kozme je nespočetné množstvo frekvencie,  

to znamená, že vy sa môžete nabi� tak, že z vás tá energia bude 
vychádza�. Ak ste citlivý, vnímavý a ste na určitej duševnej úrovni, 

budete vidie� farby. Najskôr bielu, ktorá pôjde do žlta, potom  

sa bude kry� žltá s modrou a zelenou a nakoniec pôjde do fialova. 
To je tak vysoká frekvencia, že sa cez ňu dá až páli�. Ja som veľmi 
veľa závažných problémov odstránil práve na základe tejto fialovej 

frekvencie. Ďalej spozorujete, že nestojíte, ale že sa všetko točí,  

aj vy, že sa pohybujete a priestory sa prekrývajú.  

Vtedy si začnete všetko silnejšie a lepšie uvedomova�,  

lebo my si neuvedomujeme svoje priestorové videnie. Veľmi málo 
a slabo vidíme. Dôkazom je to, že keď ja ľudí dostanem do stavu, 
kedy vidia viac, sú užasnutí a prekvapení, čo všetko vidia okrem 

reality. Zoberte si kolko vidí mikroskop a koľko ľudské oko.  

A to je len moment prispôsobenia na to, abv bolo možné takto 
vidie�. Alebo koľko vidí ďalekohľad a kolko my. Človek nevidí ani 
jednu tretinu toho, čo ho obklopuje a s čím súvisí. Keďvyspejeme 
svojím cítením a pochopením, dostaneme sa do vyšších dimenzií 

a uvidíme viac. 



Ľudia budúcnosti začrú najskôr pomaly a zboku frekvenčné 
vidie�. Zo začiatku sa tomu bude veda čudova� a začne týchto 

jedincov skúma�. Zistí sa , že okolo každého je akési frekvenčné 
svetlo a podľa tohto frekvenčného svetla zistia, že je niekde chyba 

v zdravotnom stave človeka. Vynájdu prístroj podobný 
termovíznej kamere a svet bude ma� nový rengén. Objaviteľ tohto 

prístroja bude slávny človek, nebudem to ja,  
ale ja som predchodca toho, čo uvidí. Ten človek bude veľmi 

preslávený a bude ma� z toho veľký zisk a pritom neobjaví nič 
nové. Toto frekvenčné svetlo bude zaznamenané v určitých 

vlnách, na ktoré zatiaľ nie je prístroj. Ale bude vynájdený a ľudia 
takto objavia nový svet. 

Som presvedčený o tom, že kryštály, vlastne kremík, zosiluje,  
a preto sa dáva do tranzistorov, a preto z nich vytvárame 

zosilňovače. Čím bude kremík čistejší, tým tam bude menej šumu 
a tým bude ten signál silnejší a jasnejší. Signál, ktorý vy vidíte  

v televízoroch, pozeráte sa na tento obraz a prenášajú vám  
ho satelitné stanice - ja dokážem tento signál využi� na energiu, 

ako keď sa dobíja batéria. Čiže, ľudstvo časom pochopí,  
že zo signálu sa nedá pozera� len určitý program, ale že sa ním 

dá aj lieči�. A všetci liečitelia, ktorí si namýšľajú, že to všetko robia 
oni, sú obyčajné antény, naladené na tento liečivý signál,  
ktorý prichádza z Oriónu, z Marsu, z jupiterových mesiacov  

a z mnohých iných miest Vesmíru. U každého je to smerovanie 
iné a preniká celým priestorom. Tí, ktorí si myslia, že odrušia 

nejaké geopatogénne zóny, sú na obrovskom omyle!  



Sú to siločiary, ktoré pretkávajú celú Zem. Je možné odruši� 
akurát psychiku ľudí, ktorí sa začnú ukľudňova�, keď im niekto 

povie, že niečo odruší, pretože každá nová myšlienka,  
o ktorej je človek presvedčený, že začne fungova� aj v jeho byte, 

potom aj funguje, on pokojne spáva a je to v poriadku.  
Nech si človek nemyslí, že je tak veľký, že ovplyvní točenie 

Zeme, alebo rovníky a poludníky, ovplyvňuje len sám seba.  
A preto by som ľudí upozornil, ak budú silnej viery,  

ak budú spojení s Vesmírom, žiadna zóna im nebude škodi�, 
lebo kdekoľvek si ľahnú, ich žiarenie odruší tú frekvenciu,  

ktorá ich robí chorými. A l e  č l o v e k a  r o b í  c h o r ý m  
h l a v n e  j e h o  p s y c h í k  a. A polovica ľudí na tejto Zemi  
je psychický chorá, ale nikto o tom nepovie. Lenže títo ľudia  
o tom vlastne ani nevedia, lebo sú tak rýchlo a silno do toho 
vtiahnutí, že si to ani neuvedomujú. Sú pre�ažení, zničení  

a nevedia, ako ďalej. Takýto utrápený a klamaný človek je stále 
pod psychickým tlakom, ako sa postara� o základné prostriedky, 

ako preži� ďalší deň. Potom je tu na neho vplyv prostredia,  
ktoré je prechemizované, plné nepokoja. Ale čo môžeme čaka�, 

keď nič nerobíme, keď to nezlepšujeme? 
Ľudia na celom svete musia najskôr pochopi� energiu,  

ktorá ich obklopuje, signál, ktorý k nim prichádza, spôsob, 
akým komunikujú a hĺbka akou dokážu svojimi pocitmi vníma�. 

Š�astných nás nikto neurobí, len my sami. Všetko tu musíme 
vytvori� cez pocit do reality a cez realitu k pocitu.  

 



Obávam sa jedného, že ľudia stratia pocity, a takto by človek 
stratil to najcennejšie, čo má. Preto je na svete toľko bolesti,  
že ľudia strácajú pocity. Boli to hlavne peniaze, ktoré zničili 
všetko dobré v ľuďoch. Je to len cesta, ako zniči� pocity. 

Človek je energetický nie podľa toho či je mäso alebo zeleninu, 
ale podľa toho, s kým je spojený, s čím komunikuje a ako ďaleko 

je psychicky, energeticky vyvinutý a s čím s históriou súvisí.  
Som presvedčený, že každý človek, nech je akejkoľvek viery  
či vyznania, je vlastne duša žijúca v hmote, vníma pocity,  

ktoré prichádzajú k nemu cez to, čo prežil, lebo má cit a ďalšie 
zmysly, ale to, čo mu ostalo z planéty, kde žil, na to zabudol.  
On tu síce cíti, vníma a hovorí - toto sa mi už stalo, toto sa mi 

snívalo, ale nikto z týchto ľudí mu neverí, keď povie svoje zážitky. 
A keď to napíše, tak povedia, že je to vedecko-fantastická kniha, 
tak ako Verne. Ale my tu sme, lietame, sú ponorky, klonujeme. 

Všetko je tu. 
 


