
 

 

 

 

 



Dnes máme vzácnu príležitosť privítať v našich Hovoroch účastníkov Letného Slnovratu 2011: 

Odpovede Mgr. Františka Nagya, MBA, lektor, konzultant germánskej novej medicíny 

Slávite sviatky Zeme? 

Nazdávam sa, že každý deň v roku je hodný oslavy nezávisle od jeho časopriestorového uloženia, 

pretože nám ponúka v rôznych formách možnosť odkryť svoju vlastnú tvorivú podstatu. Dôraz 

kladiem na oslavu Života nad Prežívaním v každom okamihu svojho života.Na úrovni ducha ale aj 

kvantovej fyziky sa pojem času stáva iluzórnym, preto sa snažím o objavenie večnosti v každom 

momente, ktorý sme si vytvorili skrz  existenciu psychologického času. 

Ešte i dnes sa nájde množstvo ľudí, ktorí považujú za bláznivé rešpektovať neviditeľné Bytosti... 

Človek svojimi  piatimi zmyslami vníma len nepatrnú časť  toho, čo nazývame realita. Ide o 

neskutočných 0.05% Celku, čo nám  výrazne skresľuje skutočnosť a vrhá nás do ilúzie duality Dobra-

Zla, ktorú dnes na Zemi prežívame. Z môjho pohľadu hovoríme o rôznych vibračných úrovniach tej 

istej tvorivej esencie, ktorá je prazákladom všetkého jestvujúceho. Jestvuje len to, čo má v sebe aspoň 

štipku Pravdy. Jednotlivec okolo seba vníma len tú vibračnú úroveň, čo sa prekrýva  s  aktuálnou 

vibračnou úrovňou pravdy-lži v ňom samotnom. Toto platí aj pre svet tzv. neviditelných Bytostí. 

Rešpektovanie týchto bytostí by však nemalo skĺznuť do akejsi podriadenosti voči nim, pretože vačšina 

aj z týchto bytostí je vazňom iluzórnej duality Dobra-Zla len o "úroveň vyššie". Môžu byť síce zdrojom 

inšpirácie, ale človek na Zemi má jedičnú úlohu, ktorá spočíva v rozvoji svojho individualizovaného 

aspektu Tvorivej esencie a tým  to jediné, čo by sme mali rešpektovať je  hlas nášho vnútorného 

svedomia. 

Nik učený z neba nespadol, odkiaľ ste čerpali vedomosti a inšpiráciu? 

Moja životná cesta je kľukatá, je  o hľadaní Zmyslu, toho, čo  je a bolo vždy  v každom z nás, len sa k 

tomu v nánose našich strachov a ega ťažko dopracuvávame. V súčasnosti bádam  a hľadám odpovede 

pre oblasť zdravia bez hraníc. Inšpiruje ma cesta germánskej novej medicíny Dr. Ryke Geerd Hamera, 

ktorú vyučujem, zároveň sa  na  duchovnej ceste inšpirujem odkazom indického mudrca  Sri 

Aurobinda: "človek je prechodná bytosť", ktorý by som rád tlmočil do súdobých podmienok našej 

spoločnosti. 

Osud a slobodná voľba – ako sa prejavujú vo Vašom živote? 

Môj pohľad je nasledovný: každý z nás je vykonávateľom vôle Celku, ktorý nás skrz udalosti života 

smeruje k postupnému odkrývaniu vlastných  strachov v nás a ich integráciu do Lásky, ktorá je našou 

skutočnou tvorivou  vibračnou podstatou.Vonkajšie udalosti v našich životoch sú len odrazom 

strachov a obmedzení, ktoré v sebe ešte pociťujeme. Slobodná voľba sa prejaví na úrovni nášho 

postoja k udalostiam, ktoré sme si My sami pre svoj vlastný vnútorný rozvoj vytvorili.  Všetky ostatné 

interpretácie vnímam len ako balast, alebo zbavovanie sa zodpovednosti za to, čo JE. 

Transformácia nie je ľahký proces, ako ju zvládať? 

Pod Transformáciou si každý predstavuje niečo iné. Ja si to jednoznačne spájam s terminológiou Sri 

Aurobinda. Ide o posun k supramentálnej  bytosti, ktorá je ďalším evolučným stupňom v našom vývoji. 

Cesta posunu k supramentálnej úrovni spočíva v postupnom odkrývaní a integrácii našich strachov  do 



vibrácie Lásky, ktorú nevnímam ako pocit ale ako stav úplného a bezpodmienečného Prijatia toho, čo 

JE. Tento proces je postupný, smeruje dokonca k zmenám na orgánovej úrovni, človek ako jediný tvor 

Univerza obsiahol v sebe všetky vibračné úrovne a skrz  prerod sa mu podarí to, čo Sri Aurobindo 

nazýva spiritualizácia hmoty. Cesta transformácie má isté spoločné črty, tempo a cesta je však 

individuálna u každého z nás. Ak spraví jeden z nás krok vpred, v zákone holografického vesmíru,  to 

bude krok pre každého z nás, pretože sme spoločnými aspektami toho  istého Celku. 

Môže byť Vzostup nebezpečný? 

Pôjde tak o vzostup ako aj o ponorenie sa, tentokrát do čírej hmoty.  Všetky doterajšie spirituálne 

smery hľadali spásu len na špičkách nirvány, v meditačných tranzoch a podobne. Nikdy však nedošlo k 

premene hmoty, k jej spiritualizácii skrz to, čo nazývame "vyššia vibračná úroveň", dokonca hmotu 

zavrhovali, bola vystavená askéze atď. Dnešný posun bude iný. Supramentálna energia má za to 

hmotu ako hrubšiu vibráciu tej istej tvorivej esencie všetkého jestvujúceho premeniť, aby disponovala 

všetkými aspektami Ducha, ktorý je jej zdrojom. Sri Aurobindo  hovorí a nesmrtelnosti, všemohúcnosti 

a nekonečnom poznaní novej hmoty, takej akej je sám Duch. Daný proces so sebou  môže prinášať aj, 

na prvý pohľad, nepríjemné fyziologické prejavy, ale treba byť ostražitý, aby ste si ich nezamenili za 

niečo, čo je v skutočnosti nejaké ochorenie, psychospirituálna kríza, výkriky  brániaceho sa a 

vystrašeného Ega. Varoval by som aj pred vložením sa do rúk rôznych guru a podobne.  Vlastné 

svedomie je jediný kompas, cesta majstra síce môže byť inširujúca, ale jeho cieľova zástavka nemusí 

byť totožná s vašou. 

Kde čerpáte silu v ťažkých chvíľach? 

Ťažké časy nejestvujú. Dobré a zlé je ilúzia, ktorú si vytvorilo naše Ego, s ktorým sa stotožňujeme. 

Ťažkým vnímame to, keď prichádzame o niečo, čo máme alebo sa nám nedostáva toho, čo 

chceme.Kto to je v nás, kto však trpi? Ego! Iluzórna identita a  nie duša, ktorá je individulizovaným 

aspektom večne bezdôvodne šťastného Ducha. V situácii keď ma premôže trápiace Ego si vždy poviem 

dve silne pôsobiace vety: "Všetko je dokonalé a JA som Tvorca, udalosť je môj výtvor a zmierim sa so 

svojou kreáciou, lebo je MOJA." Tieto vety vždy zafungujú a pomôže komukoľvek sa vrátiť do svojho 

stabilného centra. 

Najobľúbenejšie miesto na Zemi? 

Úrovne obľúbenosti sú kategóriou sveta nášho emočného tela, t.j. našich pocitov, vášní, vôľe, chcenia, 

emócií rôzneho druhu a nie našej skutočnej podstaty. To miesto je vo vlastnom vnútri,kde nájdete  

všetko, čo potrebujte. Vždy ho tam nájdete, nech ste kdekoľvek. Pokoj, ktorý je nezávislý od externých 

vplyvov.Čo považujete v živote za najdôležitejšie? 

Začať  Žiť namiesto Prežívania. Postupnými krokmi odkryť   svoju animálnu povahu, začať meniť svoje 

konanie a zvyky v záujme odbúrania Ega a vloženia sa do oprat vlastnej duše, ktoré trpezlivo čaká na 

svoju rolu. Zmena v mojom vnútri a z toho vyplývajúce konanie privedie spoločnosť k dramatickým 

zmenám, pretože tvoríme všetko, aj spoločnosť , na svoj vlastný vnútorný obraz. 

Keby ste mali napísať jednu jedinú vetu... 

"Aj dobrý úmysel je agresia." The Mother 


