
Ján Pravda - z á ž i t k y   j e h o    p a c i e n t o v  
 

Dokázal som odkódova� priestor tisícom ľudí, a tak som 
obohatil ich život o fantastické zážitky, o ktorých by inak ani 

nesnívali. Dokázal som, že človek je schopný vidie� frekvenčné,  

že je schopný vidie� cez stenu, že človek je schopný 
diagnostikova� z časopriestoru ľudí, ktorých nikdy nevidel. 

 

Toto sú priame výpovede niektorých pacientov: 

 

- Bol som inde a je tam život, ja vám prisahám, že je tam život. 
- Videla som tam také zvláštne menšie postavy. 

‐ Pán Pravda, ja vidím tvár pána Ježiša, povedal desa� ročný 
chlapec. 

‐ Pán Pravda, nejaká žltá pani mi stojí pri hlave a okolo vás vidím 
modrú a červenú farbu, niekto sa ku mne približuje a okolo tej 

paraboly vidím také svietiace dúhy a to isté ide aj z vás. 
‐ Ja som ležal na tom vašom lehátku a mňa vykrivilo doprava, a 
keď ste nado mnou, pán Pravda, stál, ako keby zo mňa niekto 

niečo vy�ahoval, a vás som nevidel ako jednu tvár, ale že sa vám 
vymenilo osem ľudských tvári. 

 
 
 
 



Toto mi opísalo už viacej ľudí, že ak sa na mňa zadívali,  
že sa menili tváre a okolo mňa blikotalo svetlo, takže tento svet 
je veľmi zaujímavý a záhadný. Jeden pán prišiel k blízkosti 

pyramídy, ktorú som držal v ruke. Tá bola pozlátená z vodivých 
kovov a držal som ju opačne, špicom dole. On dal nad ňu ruku  

a už aj bol mimo, stratil vedomie. Keď som ho prebudil, 
povedal toto: 

‐ Bol som vo zvláštnom svete, bolo to niečo tak krásne, pán 
Pravda, že ja by som tam chcel by� navždy. A keď som sa ho chcel 

opýta�, kde to vlastne bol a čo tam videl, tak odpovedal: 
‐ Neviem nájs� ani slová, ani to opísa�, ale každému by som 

prial, aby to videl. 
Veľakrát som pozoroval ľudí, ktorí mali rakovinu, kde skutočne 

prišla na pomoc tá iná dimenzia a ja som nevidel tvár, ale videl 
som ruky, ktoré boli nad týmto človekom a boli úplne podobné 

ako ľudské ruky. Jedna pani videla nad sebou svietiace oči, ktorým 
začala veľmi ďakova�, aby sa jej stav zmenil a jej stav sa skutočne 
tak veľmi zmenil, že by som všetkým vyrazil dych. Je to skutočne 

pravda, a preto som presvedčený, že mnohí veľmi chorí ľudia,  
keď si už nevedia nijako rady, nemajú ani liečiteľov a nevedia 

im pomôc� ani lekári, ani nikto, sa dokážu spoji�  
s hyperpriestorom a dostanú túto pomoc. Možno, že je to len 

jeden zo sto tisíc ľudí, neviem urči� tento počet,  
ale som presvedčený, že toto funguje a je to veľmi zaujímavé, 

že pár nás jedincov dokáže vníma� ten hyperpriestor  



a to len v ojedinelých prípadoch, nie vždy, dokáže zaznamena� 
pomoc z tohto priestoru a to robí človeka veľmi š�astným.  

Vy si neviete predstavi�, čo to pre mňa znamená, keď ja 
pracujem a takéto niečo tam príde a keď to eviduje aj druhá 

osoba. Ja som ticho, nič nehovorím, iba to pozorujem  
a ona to potvrdí. Čiže, to je niečo, čo nie je vymyslené,  
vysnívané, ale je to reálne, len človek musí zmeni� stav  

vedomia, stav energetického sveta a až vtedy to môže vníma�.  
V realite to nikto nikdy neuvidí. V tomto bežnom, logickom 
vnímaní času i sveta a hlavne, keď je to ešte taký človek,  
ktorý povie: - A čo tam, to sú len výmysly, mňa len zakopú  

do zeme. Alebo tí, ktorí sa spoliehajú na peniaze, si za ne nič 
nekúpia, lebo všetko je tu len na čas a prenajímané.  

Keby tak ľudia začali rozmýšľa�, že tu naozaj ešte niečo musí 
by�. Veď prečo ja takto cítim a myslím? No nemôžem  

to ani nikomu mnohokrát poveda�, lebo títo ľudia ma budú ma� 
za blázna. Lebo ľudia sú už tak skazení, tak hmotní, že sa len 

usmievajú, smejú, ale tieto úsmevy ich prejdú. Prejdú ich vtedy, 
keď prídu choroby a bolesti. Vtedy už zistia, že ani peniaze,  

ani známosti nepomáhajú. Vidia, že je tu niečo veľmi silné, 
ktoré ich berie na tú druhú stranu a sú bezmocní. Vtedy už prosia, 

hľadajú a veria, ale pomoc neprichádza. Prečo neprišla?  
Preto, lebo celý život len využívali a nikdy ani len v duši 

nepoprosili a nepoďakovali za to všetko, čo dostali. To znamená, 
že boli odvážení na váhach a ich výslednica je taká, že prestali 

slúži� a všetko tu potom nechajú.  



Toto je ozajstná spravodlivos� na základe akcie, reakcie, 
zákonu príčiny, na základe toho, že títo ľudia, keď už je veľmi zle, 

tak začnú rozpráva� : -Prečo ma Boh trestá a prečo nie je 
spravodlivý? Ale on je spravodlivý, on nikoho netrestá,  
len oni by to chceli Bohu pripísa�, no on za to nemôže.  

Za to môže ten človek, jeho minulos�, jeho prítomnos� a to,  
že sa nesprával do budúcnosti, takže tu už nemá čo robi�. 

Kontakty s inou dimenziou sa dejú pri plnom vedomí, 
prichádzajú nečakane a samočinne k de�om, k dospelým,  
aj k vedcom, ktorí boli u mňa, žasli a povedali - keby som to 

nevidel, nikdy tomu neuverím. Tieto okamihy sú sprevádzané 
týmito úkazmi - točivé svetlá, zvýšenie piskotu v ušiach, 

zahmlievanie v priestore, vývin akéhosi tlaku, ako keby vás niečo 
dvíhalo, pocity tepla, chladu, prúdenia a podobne.  

Takéto stavy sa však málokedy vydaria, keď sa to robí ako 
pokus o senzáciu. Je to niečo neobvyklé a prichádza to navzdory 
všetkému. Chcel by som upozorni� všetkých, ktorí majú takéto 

kontakty a skúsenosti, aby sa toho nebáli. Odtiaľ im nič nehrozí, 
ak to, samozrejme, majú v sebe usporiadané  

a pokým si uvedomujú, že je to energia. A ten, kto sa bojí,  
je zrejme ten, ktorý sa má čoho bá�. 

Ján Pravda robil vo vojenskej nemocnici diagnostickú prácu,  
kde každý týždeň pracoval na veľmi �ažkých prípadoch. 

Diagnózy určoval tak, že sa dostal do iného času.  
 
 



V priebehu jedného dňa dokázal urči� diagnózu  
až v osemdesiatich piatich percentách na prípadoch,  

kde prístroje opakovane nezistili nádor ani po mesiaci či dvoch. 
Robil diagnózy do Kanady, diagnózy ľudí, ktorých nikdy nevidel. 

Je to dôkaz, že v tomto priestore existuje informačno - energetické 
frekvenčné pole, že informácie neprichádzajú len z času,  

ale aj z minulosti a budúcnosti. 
To znamená, že keď ja vniknem do toho poľa počas diagnózy, 

tak ja sa môžem dozvedie� údaje, ktoré sú v priestore o ľuďoch, 
ktorých som nikdy nevidel. Stačí vek, pohlavie a v momente sa 

táto databáza otvorí, ako keď si zapnete počítač  
a v malom okamihu vám všetko vyhodnotí - to, kde je boles�, 

čím človek trpí a čo tam konkrétne je.  
Práve toto sa dá v zdravotníctve fantasticky využi�.  

Ja som veľakrát dokázal, že existuje databáza informačného 
poľa. Napríklad, prišiel ku mne jeden bývalý pán primár  

a povedal: - Ja som neveriaci Tomáš, ale ak ma o tom 
presvedčíte vy a ja to na vlastné oči a uši budem vidie� a poču�, 

tak nie ste z tejto planéty. Išlo tam iba o dve diagnózy, ktoré som 
určil len z občianskych preukazov, bez toho, aby som niečo vedel 

dopredu a mal som na to asi pol minúty, nič viac. 

To znamená, že toto energeticko-informačné pole existuje  

a dá sa do neho vstúpi�. Toto energeticko - informačné pole nesie 
utajovaný kód, alebo zakódovanú listinu a odkódovanú listinu.  

 

 



Odkódovaná listina sú anomálie, ktoré sa dajú ľahko odkódova�  

u dotyčnej osoby, ale zakódované je meno, čiže stačí, keď vieme 
dajme tomu vek, smer a veľmi citliví a fantastickí ľudia ako bol 

napríklad Edgar Cayse, alebo ľudia mne podobní, ho nájdu,  

ale nevedia meno toho dotyčného človeka. Myslím si, že mená  

v tomto energetickom svete a takisto čas, nehrajú nejakú úlohu. 
Myslím si, že existuje bezčasové pole a to je vlastne hyperpriestor, 

iná dimenzia bytia, kde neexistujú tvary. Ja som sa ocitol  

v priestore bez tvarov, všade bolo len vedomie, ale neexistovali 
tvary. Tým chcem poveda�, že naša energeticko - informačná 
banka existuje večne, ale hmota podlieha času. To znamená,  

že v bezčasovom poli existuje naše informačné pole, akoby naše 
druhé zrkadlo, v ktorom sa inak odrážame. Potom je možné,  

že mnohí ľudia dokážu diagnostikova� z fotky, z jedného vlasu 
alebo z kvapky krvi. Ako keby kvapka krvi niesla celú našu 

informáciu o nás a ešte sú tam zakódované veci, ktoré nevieme 
odkódova�. 

Nikto nevie, kam odchádza duša po smrti, ani kde žila predtým, 
lebo sme existovali na mnohých planétach. Napríklad,  

príde sem duša z Marsu, žije v tomto ľudskom tele  
a snaží sa tu urobi� všetko, čo bolo na Marse. Ale týmto ľuďom 

je človek s takouto dušou cudzí a oni sú cudzí jemu. A veci, ktoré 
im rozpráva, nevedia a nechcú prija� do svojej hlavy, pretože oni 

nepotrebujú kozmické veci, majú len pozemské, a to im stačí.  



Často sa však stáva, že sa stretnú dve duše, ktoré v minulosti žili 
na rovnakom mieste, blízko seba a možno pracovali na spoločnej 
veci. Takíto ľudia nepotrebujú spolu často ani prehovori�, lebo ich 

duše sa okamžite spoznajú a obyčajne je to nádherný pocit. 
 

D u š e v n ý  ž i v o t  -to nie je niečo podľa príkazov, to sa mýlite. 
Duševný život nie sú nariadenia, naučené, ktoré vám niekto dal, 
že ich budete dodržiava�. Je to váš vývoj ducha, ktorý vy musíte 

pochopi�, ktorý vy musíte sústredi� a usmerni�. Vy všetci ste tu nie 
na to, aby ste podľa niekoho žili, ale hlavne na to, aby ste sa 

rozvíjali, aby ste si pomáhali, aby ste pochopili prírodu, to, čo vás 
obklopuje a hlavne pochopili hviezdy, lebo z hviezd prichádza 

pravda, po ktorej túžite. A z hviezd prichádza to, ktoré nemožno 
opísa� slovami, to, ktoré je najvyšším zmyslom ľudského i 

všetkého bytia, to, ktoré je všadeprítomné a večné. Je to LÁSKA. 
 


