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I

V prvej kapitole knihy Vám odhalím pôvod a fungovanie 
palmových listov� Je to dedičstvo starých indických majstrov, 
ktorí sa narodili  pred tisíckami rokov, a dodnes poskytujú pomoc 
ľuďom v spoznávaní ich životných úloh�

O čom sú palmové listy?

Ako nám pomáhajú?

Odkiaľ pochádzajú?

Ako je to možné, že na nás mohli myslieť starodávní majstri?

Komu a prečo písali listy?

Ako mohli majstri dávnych čias vidieť do našich životov?

Čo znamená slobodná vôla?

Môže sa meniť osud?

TISÍCROČNÁ 
MÚDROSŤ
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Moje vyznanie, krédo 13

MOJE VYZNANIE, KRÉDO

Svojou prácou sprostredkujem tento veľký dar ďalekého východu, 
slúžim vzostupu ľudského vedomia� Verím, že sa dá dosiahnuť  
úroveň, v ktorom každý človek žije svoj život v zdraví a nazerá naň 
pozitívne�

Lukács Zoltán Gábor  
Palmové listy - Tisícročná múdrosť indických palmových listov   

Chrám Maharišiov,                                                       
v knižnici palmových listov
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Tisícročná múdrosť indických palmových listov16

O KNIHE A JEJ POSLANÍ

Tieto riadky ti píšem letiac vo vzduchu� Pred niekoľkými  
hodinami moje lietadlo vyštartovalo z Naí Dillí smerom domov� 
Posledný mesiac som strávil v Indii, pochodil som všetky dôležité 
miesta súvisiace s palmovými a osudovými  listami� Stretol som 
sa s majstrami, predčítavačmi a guruami� Navštívil som knižnicu 
palmových listov a mohol som položiť otázky ich svätým strážcom� 
Dostal som príležitosť vstúpiť do chrámu Maharišiov a zúčastniť 
sa početných obradov� Bol som zasvätený v chrámoch božskej 
múdrosti� Moje srdce je naplnené vďačnosťou a úžasnými zážitka-
mi, návštevami pamiatok starých tisícročia�  

Dostal som možnosť vhliadnuť do múdrosti, ktorá ostáva pred 
mnohými ukrytá� Ukázali mi sväté a tajomné miesta, na ktorých 
strážia veľmi vzácne detaily histórie ľudstva�  Je to dar nepredsta-
viteľnej hodnoty� Budem navždy vďačný Bohu za milosť, úlohu  
a poslanie, ktoré som dostal�

V mojej knihe píšem o listoch hovoriacich o životoch ľudí,  
dejinách a kronike sveta� Predstavujem na akom princípe fungujú 
palmové listy� Ukážem Vám aký neoceniteľný dar som si z Indie 
doniesol v mojom srdci�

Keď som sa prvý krát stretol s palmovými listami, mal som  
jedinú otázku� Čo to je a ako to môže fungovať? 

V súčasnosti, po siedmich rokoch hľadania a bádania, po viac 
ako tisícke tlmočení palmových listov, nekonečných rozhovoroch 
s indickými guruami a dlhej indickej ceste som dospel k záveru, 
že na túto otázku ešte nemám odpoveď� Pripísal som teda k tejto 
otázke viac než šesťsto ďalších� 
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O knihe a jej poslaní 17

Svoj vnútorný pocit som na konci cesty sformuloval takto:

„Ešte stále nechápem nepochopiteľné, 
ale už vidím omnoho jasnejšie čo je to, čo nechápem.”

Je to omnoho väčšie a hlbšie poznanie, ako si dokážeme pred-
staviť� Dostať možnosť nahliadnuť do usporiadania sveta, ktoré 
bolo odhalené pred tisíckami rokov mi ukázalo, že hoci sa chvíľami  
cítime ako bezvýznamné zrnko piesku, v usporiadaní vesmíru  
hráme obrovskú úlohu�

BEZ TEBA BY BOL INÝ SVET.             
AJ TY SI JEHO SÚČASŤOU.

Niekto na teba myslel, a navyše už pred tisíckami rokov s tebou 
aj počítal� Vedel, že prídeš a prevezmeš nádhernú úlohu� Videl, ako 
prijmeš svoje poslanie od Boha a urobíš všetko pre jeho uskutočne-
nie� Desaťtisíce duchovných učiteľov pracovalo tisícročia na tom, 
aby sa táto hodnotná informácia, správa prichádzajúca z minulosti, 
dnes dostala k tebe� A urobia všetko pre to, aby si mohol kráčať  
po krásnej životnej ceste odvážne, sebavedomo, milujúc seba a svoj 
svet�

Tisícky rokov starý príbeh palmových listov ukrýva nespočetné 
množstvo vzácností, tajomstiev a mystických detailov� Možno ani 
nemusíme všetkému rozumieť, jednoducho ich príjmime� Často  
sa ma pýtajú, či posolstvu palmových listov verím� Samozrejme 
verím a navyše viem, že to funguje a každý deň vidím, že aj usku-
točňuje� Cítim, že je to viac ako viera, ktorú v sebe mám� Môžem 
nahliadnuť do životov ľudí, spoznávať staré sľuby a karmy duší�
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Tisícročná múdrosť indických palmových listov18

 Počas uplynulých rokov som ako sprostredkovateľ, tlmočník, 
duchovný pomocník začal tkať sieť nekonečného poznania�  Nie je 
to ľudské poznanie� Je to omnoho viac, dar od Boha, požehnanie, 
ktoré sa písalo, strážilo, chránilo, uchovávalo  tisícky rokov�

A tak, keď raz príde veľký deň nášho života, môžme získať 
vnútorné nahliadnutie na našu ideálnu životnú cestu, do detailov 
napísaného osudu� Riešenie existuje� Si dôležitý a hodnotný� Prišiel 
si na svet ako dobrý a úžasný človek, stále ním si, aj ním zostaneš� 
Svojou existenciou predstavuješ dôležitú súčasť vesmíru� Aj keď 
v niektoré situácie nechápeme alebo jasne nevidíme ktorým  
smerom sa vydať, dokážeme realizovať našu životnú úlohu,  
ak budeme dôvererovať sebe a v prozreteľnosti�

Hoci niekedy sa to tak nejaví, ale všetci sme sa narodili  
na tento svet s presne určeným cieľom� Splnením pre nás určenej  
úlohy pomáhame a podporujeme vývoj ľudstva, ba aj univerza�

Stovky miliónov starých rukopisov sú nádherným darom  
Indickej kultúry, ktoré sú napísané pre nás, kvôli nám, na zvýšenie 
vedomia a múdrosti, pre šťastie ľudstva�
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Knihu som písal pre teba 19

KNIHU SOM PÍSAL PRE TEBA

Tebe a pre teba� Je pre mňa nesmierne dôležité predstaviť ti 
staroveké, nádherné, liečivé vedomosti� Mnohí ma vyhľadávajú  
so svojimi otázkami� Ale na nájdenie vhodných odpovedí na ne by 
nestačil ani jeden celý život� Keď sa ponoríme do hĺbky histórie, 
ktorá odkrýva poslanie palmových listov, zisťujeme novú skutoč-
nosť, že otázky generujú ďalšie záhady� A odpovede odkrývajú do-
teraz nepoznané súvislosti, ktoré môžu všetko zmeniť�

Príbeh pokračuje aj po dokončení tejto knihy� Považujme ho 
za úvod do tohoto úžasného energetického poľa� Vedomosti  
a skúsenosti získané z Indie, Vám predstavím v ôsmych zväzkoch�

Verím tomu, že odpovede ktoré dostaneš po dočítaní knihy, 
prebudia v tebe množstvo nových otázok� Týmto by som chcel 
naštartovať aj spoločné premýšľanie a preto ťa srdečne pozývam  
na naše podujatia a cestopisné prednášky� Prines so sebou svoje 
otázky, a poďme spolu hľadať odpovede a súvislosti�

Vstupujúc cez jedny dvere sa otvára ďalších sedem� Cítim,  
že viac než sto kníh, štyritisíc fotiek, tridsaťhodinový rozhovor,  
ktoré som si priniesol z Indie, obsahujú stále len základy� Pýtal 
som sa predčítavačov a dostal som odpoveď, že dosiahnuť úroveň  
úplneho porozumenia je takmer nemožné� Odkrývajú sa stále nové 
vrstvy, ale koreň pravej múdrosti, jej pôvod je ešte veľmi ďaleko� 

Mojou knihou by som ti chcel dať odpovede na otázky� Počas 
zrodu knihy sa ma mnohí pýtali, aký je dôvod môjho rozhodnu-
tia uverejniť  tieto informácie� Tú istú otázku som položil v Indii 
aj ja� Či prišiel čas predstaviť a či sa vôbec smú zverejniť doteraz  
neodhalené podrobnosti�
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Tisícročná múdrosť indických palmových listov20

O dejinách, význame a procese hľadania palmových listov nenáj-
deme podrobné informácie ani dokumentáciu� Hoci viacerí o nich 
písali, zvyčajne ich sledovali a opisovali len z vonkajšej perspek-
tívy� Thomas Ritter písal o knižniciach strážiacich palmové listy,  
a na základe analýzy častí listov určitého typu aj o proroctvách 
zostavených pre Európu� Shashikant Oak vo svojej knihe popisuje  
desiatky rokov cestovania a skúseností súvisiacich so svätými miestami, 
ktoré sú spojené s palmovými listami� V diele autora Andrew  
Donovana dostaneme možnosť nahliadnuť do životov predčí-
tavačov� Kim Paisol sa zamýšľa nad duchovnou cestou a s ňou  
spojenou prípravou vedúcou k poznaniu palmových listov, 
resp� predstavuje spirituálne pozadie  vzniku listov� Craig Hamil-
ton-Parker, cez svoje schopnosti média, objasňuje súvisloti Uni-
verza známe z palmových listov� Venganiir Balakrishnan zhŕňa 
v starovekých listoch objavujúce sa tradičné a sakrálne liečebné  
metódy� V tamilskom jazyku nájdeme s touto tematikou o niečo 
širší zoznam kníh, ale pri celkovom pohľade dostupnosť informácií 
pre širokú verejnosť je veľmi zanedbateľná v porovnaní s tisícroč-
nou minulosťou� 

Knihu píšem na vyzvanie indických majstrov� Úlohu som dostal 
z vlastných palmových listov veľmi konkrétnymi pokynmi� Teraz 
nastal vhodný čas a energia danej chvíľe, aby sme začali odhalovať 
doteraz skryté detaily a informácie� Počas môjho cestovania a výs-
kumov, svätí ľudia, ktorí sa zúčastňujú na celom dianí palmových 
listov, zabezpečili všetky potrebné informácie a detaily� Odhalili 
predomnou aj hlbšie poznania� 
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Knihu som písal pre teba 21

Kniha zďaleka nesmie obsahovať všetky detaily� O mnohých 
podrobnostiach, ktoré mi ukázali a ktoré mi umožnili spoznať, 
nemám dovolené písať� Časť z nich sa môže objaviť až v ďalších 
zväzkoch� A je aj mnoho takých informácií, ktoré sa smú uverejniť 
krok za krokom počas nasledujúcich desaťročí�

Moja osudová a životná úloha sa nachádza v palmových listoch� 
S mojimi kolegami podporujeme ľudí na ich životnej ceste, aby 
boli šťastnejší a úspešnejší� Sme nápomocní pri učení meditácie, 
nastolovaní rovnováhy karmických energií a nachádzaní správnej 
cesty� Verím, že sa nám podarí dosiahnuť okamih, kedy bude každý 
človek žiť svoj život zdravo a s pozitívnym pohľadom� Toto je moja 
rovnováha, o to sa snažím a nasledujem túto víziu�

Je nás veľmi málo, ktorí dostali túto možnosť a ktorých  
vyzvali na túto šľachetnú úlohu� Oprávnenie na prácu s palmovými  
listami môže dostať iba tá osoba, ktorej sa toto zasvätenie objaví 
v jej palmovom liste� Som vďačný za tento zázrak, ktorého 
sa môžem zúčastniť� Snažím sa urobiť všetko pre to, aby sa osudy  
a úlohy zverené do našich rúk úspešne naplnili� Všetci sme dôleži-
tou súčasťou Božieho plánu�
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Tisícročná múdrosť indických palmových listov22

FUNGOVANIE INDICKÝCH 
PALMOVÝCH LISTOV

Podľa indickej spirituálnej tradície, boli schopní rozpoznať 
mudrci pradávnych čias rozpoznať minulosť, prítomnosť a budúc-
nosť ľudských bytostí� To všetko zapísali na palmové listy, ktoré 
skladovali v posvätných knižniciach� Títo majstri sa nazývali Maha-
rišiovia� Najviac listov napísal Agasthya so svojimi žiakmi� Posvätné 
písomnosti vytvorilo štyridsať Maharišiov, z nich významnú časť 
pripravili osemnásti vodcovia a sedem najaktívnejších z nich malo 
zasvätenie najvyššieho stupňa� Všetci pochádzajú z juhovýchodnej 
časti štátu Indie Tamilnádu, teda zo zeme tamilov�

Duchovné centrum palmových listov sa už od pradávnych čias 
nachádza vo Vaitheeswaran Koil a Čidambaram� Drobné mestečká 
v blízkosti oceánu sú kolískou a zároveň aj najdôležitejším centrom 
poznania univerza� Tu žili a tvorili majstri, ktorým môžeme vďačíť 
za úžasné poznatky a informačné pole�

Indická svätyňa a aula predčítavania                             
v strede s obrazom Agasthya Maharišiho
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MÚDRY MAHARIŠI AGASTHYA

Podľa rozprávania príbehov predčítavačov a kolegov z kniž-
níc, bol Agasthya nižšieho vzrastu� Legenda hovorí, že žil  
v lesoch južnej Indie, v krajine Tamilov, na území známom 
pod menom Agasthya-vodopády, alebo od toho južne  
situovanej dnes už neexistujúcej posvätnej ríše Lemúrie� 
Cítil, že jeho úlohou je chrániť les, rastliny a zvieratá� India 
vtedy bola obrovskou rovinou, na celom kontinente ležiaca 
nížina siahala až po severné oblasti, ani Himaláje neboli 
také vysoké, ako ich dnes poznáme�

Jedného dňa pocítil volanie� Vedel, že ho oslovil Boh� Šiva 
ho žiadal, aby sa vydal na sever� Agasthya mu odkázal,  
že nemôže ísť, lebo má prácu na juhu, musí sa postarať o les 
a zvieratá� Ale Šiva povedal znovu: „Poď dieťa moje, musíš 
prísť, čaká na teba tvoja úloha�”

Tak sa Agasthya vybral na cestu smerom k príbytku boha 
Šiva, aby splnil svoje poslanie� Podľa rôznych pôvodných 
príbehov toto miesto znamenalo vrch Meru, nachádzajúci 
sa v indickej oblasti Himalájí, alebo vrch Kailash v tibet-
ských Himalájach�

Agasthya vstal, vydal sa na cestu a v jeho stopách sa ob-
javila rieka� Táto oblasť je dnes dôležité sakrálne miesto 
Tamilnádu, vodopád Agasthya�  Z južnejšie ležiacich kniž-
níc odnášajú palmové listy, ktoré už načal zub času, práve 
sem, aby ich vrátili prírode�
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Keď dorazil na sever, k príbytku boha Šiva, zmocnil sa ho 
pocit zúfalstva pretože zbadal prepadávajajúce sa polia� 
Čistota, sila a neobyčajná  vibrácia mudrca Agasthya bola 
tá sila, ktorá doteraz držala kontinent nad hladinou vody� 
Kým sa dostal k hore, staroveká ríša Lemúria navždy zmizla 
a povodeň ohrozovala aj Tamilnádu, Himaláje začali stúpať 
stále vyššie� 

Šiva to videl a nechcel dopustiť ďalšiu katastrofu� Prosil 
mudrca Agasthya, aby sa vrátil domov, naspäť do južných 
lesov, a preto ho uvolnil z Rady Majstrov� Pred jeho náv-
ratom domov dostal veľmi dôležitú úlohu� Boh mu sprís-
tupnil úplný vhľad do kroniky Akasha, do nekonečného 
informačného poľa ľudského poznania� Otvoril pred nim 
brány, za ktoré ešte nikto nenazrel� Musel prijať úlohu,  
že napíše dejiny ľudstva� Podľa pôvodných príbehov zaz-
namenal životnú cestu vyše sto miliónov ľudí, ktorí vtedy 
žili v južnej časti polostrova Hindustan� Ľudia dostali za-
písaný osud ako odškodnenie za pôdy a poklady stratené  
v masívnych záplavách� Avšak nemali byť zachované prí-
behy ich vtedajšieho života� Dostali usmernenia, ako majú 
žiť a akým smerom napredovať v ich nadchádzajúcich  
životoch� Čo majú urobiť, aby mohli žiť v šťastí, rovnová-
he, láske a s pozitívnym životným prístupom� 

Agasthya sa vrátil domov, zhromaždil okolo seba svojich 
učeníkov, odovzdal im poznanie a zasvätenia� Vyslal ich  
na cestu do rôznych období dejín, dokonca aj na tisíce  
rokov vzdialené obdobia od seba, a začali zaznamenávať 
ľudské osudy, liečebné metódy a rozhodujúce súvislosti 
sveta, ktoré tam videli�
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V priebehu svojho života Maharišiovia, zaznamenali na pal-
mové listy viac než sto miliónov životných ciest, ktoré následne  
kategorizovali podľa odtlačkov prstov tých, ktorí list hľadajú� 
Hľadanie odštartujú zaznamenaním odtlačku palca, u mužov pra-
vej, u žien ľavej ruky� Vzory, znaky odtlačkov sa reverzne dešifrujú 
do jedného vzorca, určujúceho, do ktorého typu patrí� Palmové lis-
ty sú usporiadané do zväzkov podľa typu odtlačkov, ktoré obvykle 
obsahujú 50-100 listov�  K jednému typu patrí obvykle menej ako 
desať zväzkov� Podľa vzoru odtlačku, v knižnici si vyberú zväzky 
palmových listov, v ktorých sa s najväčšou pravdepodobnosťou na-
chádza životný príbeh hľadajúcej osoby�

Pri analýze odtlačkov prsta monitorujú slučky, kruhy, čiary, 
križovatky� Rozloženie týchto znakov u každého živého človeka  
sa dá považovať za individuálne, pravdepodobnosť opakova-
ného výskytu je zanedbateľná� V podstate je nepredstaviteľné,  
aby existovali dvaja ľudia s tým istým odtlačkom prsta� Štruk-
turované znaky sa dajú zaradiť do 108 hlavných typov, ktorých  

Týmto majstrom bol priznaný ešte jeden obrovský dar� 
Vo vlastnom živote mohli regulovať plynutie času� Moh-
li ohnúť nebeskú krivku času tak, aby mohli nahliadnuť  
do ktoréhokoľvek okamihu dejín� Zároveň sa predĺžili  
aj ich životy, podľa legendy Agasthya žil viac než tisíc rokov�

Tisícky rokov trvajúca hlavná motivácia ich poslania bolo 
pomáhať ľuďom žiť v šťastí�
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kombinácie sa dajú radovo rozložiť na osemdesiattisíc typov  
odtlačkov prstov� Účinný katalogizačný systém vyvíjaný tisícky ro-
kov nám umožní jednoducho určiť, či daná osoba môže mať svoj 
list� Niektorý z tých starovekých rukopisov sa dá priradiť k danej 
osobe, ale kvôli zložitosti metódy hľadania a obrovskému množstvu 
listov je to časovo veľmi náročné a pracné�

Aby sme sa mohli presvedčiť o tom, že hľadajúci obdrží  
obsah svojho vlastného listu, je pred predčítavaním veľmi dôleži-
tá identifikácia� Prvá kapitola listov, čo bude neskôr podrobnejšie  
objasnené, obsahuje podrobnosti osobného charakteru potreb-
né na identifikáciu� Mená, dátumy, vzdelanie, práca, vnútorné  
myšlienky alebo dokonca telesné znaky� Majster, predčítavač pal-
mového listu vymenuje tvrdenia, ktoré sa nachádzajú na ňom�  

Údaje od osôb hľadajúcich list sa nežiadajú, musia len odpo-
vedať jednoznačným áno alebo nie� Pokiaľ je odpoveď pozitív-
na, predčítavač prečíta ďalšie tvrdenie� Ak nie, listuje a pokraču-
je ďalším listom� Proces trvá až dovtedy, kým sa nenájde list,  

Atramentové vankúšiky na odobratie odtlačkov prstov 
v knižnici palmových listov
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v ktorom sa všetky identifikačné údaje zhodujú s podrobnosťami 
osoby hľadajúcej list� Ak sa ho v prvom zväzku nepodarilo nájsť, 
identifikácia pokračuje ďalším zväzkom�

Identifikácia je mimoriadne dôležitá, veď obsah listu je vždy len 
pre jedného konkrétneho človeka� Ak by niekomu prečítali nev-
hodný list, mohlo by to mať vážne následky� Skúsenosť je taká,  
že tí čo patria do jedného odtlačkového typu, majú vo svojich 
životoch mnoho podobností� Vyskytne sa, že takmer na každý 
identifikačný údaj odpoveď znie áno, avšak na konci príde tvrde-
nie, na ktoré žiaľ odpoveď znie nie� V takom prípade predčítavač 
listuje, pretože palmový list inej osoby nesmie prečítať� 

Je vzrušujúci pocit počuť, ako predčítavač číta mená našich 
rodičov, partnerov a dôležité míľniky nášho života� Mnohokrát  
sa vynoria také vnútorné myšlienky, hodnoty, o ktorých sme počas 
svojho života nikdy nikomu nerozprávali� Jeden rozhodujúci sen, 
tajomstvo, zážitok, ktoré okrem nás nikto nepozná� 

Ak je náhodou prvá identifikácia neúspešná, má to svoj dôvod�  
Kto naštartuje proces hľadania listu na základe silného pocitu  
„volania”, s najväčšou pravdepodobnosťou má svoj list�  
Ale nie je isté, že v tom životnom období má dostať obsah listu, 
 kedy si ho praje� List je aktuálny v danej životnej situácii� V kapitole  
o identifikácii sa vyskytuje mnoho takých údajov, ktoré sa počas 
nášho života môžu meniť� Meno nášho partnera, práca, profesia, 
počet detí� Vyskytne sa napríklad, že čas predčítania listu nastane  
v období, kedy sme si už založili rodinu� U koho ešte nenastal 
vhodný okamih, márne by sa snažil, nenájde svoj list� Je to ľah-
ko možné, že jeho list sa nachádza v jednom z tých prehľadaných 
zväzkov, ale k samotnému predčítaniu môže dôjsť len neskôr�  
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To je ale veľmi zriedkavé, list hľadajúce osoby sa k predčítavaniu 
dostanú niekoľko týždňov po registrácii� Pre nás je veľmi dôležité, 
aby sme naraz prijímali iba toľko hostí, koľko listov za relativne 
krátke obdobie dokážeme predčítať�

Po identifikácií, ak predčítavač našiel list, na krátko sa vzdiali 
a pripraví sa na predčítavanie� Preloží, rozbalí, rozluští na liste uve-
dené informácie� Hoci je sila a energia palmových listov takmer 
nekonečná, ich fyzický rozmer je ohraničený� Sú to malé, krehké 
bytosti, s ktorými sa smie zaobchádzať len s veľkou láskou�

Palmové listy sa písali v starotamilčine, predčítavač číta obsah 
v súčasnej tamilčine� Tlmočník potom prekladá do požadované-
ho jazyka podľa potreby osoby hľadajúcej list� V praxi to zvyčaj-
ne prebieha tak, že tlmočník predčítavača nám podáva informácie  
indickou angličtinou, čo v  predčítacej miestnosti na Slovensku 
ďalej sprostredkuje profesionálny tlmočník v slovenskom, maďar-
skom, prípadne anglickom jazyku�

Palmový list v rukách predčítavača v tamilskom jazyku
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Mnohotisíc rokov staré informácie sa zrodili v úplne inom kul-
túrnom prostredí� V tom období nejestvovali takmer žiadne dnešné 
technické vymožeností� Pomyslime si len na auto, počítač, moder-
nú medicínu� Úlohou a zodpovednosťou predčítavača a tlmočníka 
je tieto informácie uviesť v správnom kontexte�

Počas predčítavania dostávame usmernenia v súvislosti s našim 
životom, rozdelené na niekoľkoročné periódy, a to odo dňa predčí-
tavania do konca životnej úlohy alebo života� V palmovom liste  
sa môže objaviť  takmer každá oblasť života� Avšak je dôležité, 
že to nie je na všetko sa vzťahujúca kronika života� Pomôže nám 
urobiť rozhodnutia a kráčať na pre nás správnej, optimálnej, 
plodnej, šťastnej a vyváženej ceste� Rozhodnutia prinášame my,  
list je nám v tom nápomocný� Môžeme spoznať svoju životnú 
úlohu, hlavnejšie životné križovatky, životné udalosti� Môžeme 
pochopiť čo prečo sa deje, aké procesy a energetické polia budú 
vplývať na náš osud�

Všetko je ale len „jedna strana hory”� Márne kráčame kam-
koľvek, ak nevidíme správny smer, inak povedané „pre stromy  
nevidíme les”� Prinesenú karmickú energiu z našich minulých 
životov, ako následok našich skutkov a udalostí, musíme rozpustiť� 
Tieto nepriaznivé planetárne konštelácie tiež môžu našu cestu  
ovplyvňovať� Listy obsahujú usmernenia aj na tieto záležitosti�  
To je púdža (pooja), v preklade obrady-ceremónie� Modlitby, 
mantry, duševné úlohy, dary, kreatívne úlohy, pomocou ktorých 
môžeme bloky zneutralizovať či oslabiť�
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V mojej knihe predstavujem fungovanie tohoto úžasného 
systému ako aj jeho pozadie� Prečo, ako a kým boli napí-
sané palmové listy� Akým spôsobom ich uchovali tisícky 
rokov� Pre koho sú a pre koho nie� Prečo sa ho oplatí nájsť 
a ako sa dostaneme k jeho obsahu�

To všetko je len krátkym úvodom k tým úžasným poznat-
kom, po tisícky rokov nazhromaždených, ktoré palmové 
listy v sebe ukrývajú� Základy systému, prvky procesu�  
To všetko tak, ako to vidím po niekoľkoročných skúsen-
ostiach a výskumu, po organizovaní početných predčíta-
vaní a tlmočení� Počas zrodu mojej knihy mi bolo veľkou  
pomocou moje indické cestovanie� Od majstrov a spiri-
tuálnych učiteľov, ktorí sú spojení s palmovými listami, 
som dostal informácie a odpovede vo fantastickej kvalite 
a kvantite�

Poď, vydajme sa na cestu, premýšľajme a rozprávajme sa� 
Predstavím ti kde všade som chodil, aké skúsenosti som 
nabral, ako som vnímal to „doterajšie”�
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STAROVEKÉ POZNANIE,  
CHRÁM AKASHA, ČIDAMBARAM

Počas mojej indickej cesty som navštívil mnoho nádherných 
miest� Dostal som sa do spirituálnych centier starých tisícky rokov, 
ktoré sú ústrednými sakrálnymi bodmi sveta, kde sa už odnepamäti 
modlili, meditovali, cvičili jógu a slúžili tak dobru ľudstva� Bol som 
v chrámoch, ktoré sú nabité fantastickou energiou a silou� Prajem 
aj Tebe, aby si mohol zažiť niečo podobné� Je to jednoducho záži-
tok nie len na jeden život!

Čidambaram
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