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OD AUTORA 

Než přistoupíte ke čtení této knihy, vážený čtenáři, zkontrolujte si stav svých pocitů. Důrazně nedoporučuji číst knihu s vědomím křivdy, podráždění nebo jiných záporných emocí ve vztahu ke komukoli. 
Před vámi totiž neleží obyčejná nová kniha na téma, které dnes zajímá leckoho, ale v podstatě
výklad originální koncepce chápání zákonů duchovního světa, který je hybatelem světa 

materiálního, analýza možnosti vstupu do světa bioenergetiky. 

Hlavním smyslem knihy je rozšířit porozumění okolnímu světu, odhalení a studium 

mechanismů, které tento svět řídí, a rovněž výklad pravidel vstupu do bioenergetiky, protože 

chceme-li člověka zdokonalit, musíme začínat pojmenováním světa, věděním o jeho 

zákonitostech a uvědoměním si faktu, že jsme součástí jednotného systému kosmu. 

Dnešní lidstvo se velmi vzdálilo svým prapůvodním duchovním zdrojům, proto se podobá 

lodi s rozhádanou posádkou, bez kapitána, s dírami ve dně a s porouchanými motory. Někteří 
členové posádky jsou si toho již vědomi, objevily se první výzvy ke všeobecnému usmíření a 

k opravám lodi. Největší svízel je ale v tom – a to nikdo netuší‚ že koráb míří rovnou na 

útesy, a dokonce ani zprovoznění motoru, které nebude provázeno změnou kursu, loď ani její 

posádku nezachrání. 

Lidstvo totiž stojí před nebezpečím mnohem závažnějším, než je nebezpečí jaderné, a to – 

před rozpadem lidského ducha. Nejstrašnější ztráty jsou vždy ty, které nepozorujeme, 

necítíme, protože smrt zpočátku přichází na úrovni bioenergetického pole, a teprve pak na 

úrovni těla. V této chvíli se zmíněný proces blíží ke kritické hranici, protože to, co je dnes 

naším duchem, bude již zítra a pozítří tělem našich dětí a vnuků. To znamená, že čím 

postiženější je náš duch dnes, tím postiženější bude zdraví – a to jak duchovní, tak fyzické – 

našich potomků. 

Informace, které jsem shromáždil při zkoumání struktur biopole pozemského lidstva, jsou víc 

než závažné. 

Duchovní potenciál, který nahromadili svatí, proroci či zakladatelé světových náboženství, je 

dnes již téměř vyčerpán, a nerozvinuté strategické myšlení se stává velkým nebezpečím. 

Obrovské možnosti bioenergetiky se zatím bohužel nesoustřeďují na pochopení okolního 

světa či na předvídání příštích problémů a snaze jim předcházet, ale na řešení primitivních, 

jepičích úkolů. Lidstvo se přiblížilo k oné hranici, za níž je buď duchovní obroda, nebo 

záhuba. Klíčem ke spáse je osobní duchovní hledání každého člověka, uvědomění si toho, 

nakolik je každý z nás odpovědný za osudy lidí a život vesmíru. 

Představte si takovýto obraz: člověka, který si přeje stát se řidičem automobilu, se posadí 

dovnitř, zavážou mu oči, vtisknou mu do rukou volant, ukážou mu, kde se šlape na plyn a tím 

je výuka řízení skončena. Zhruba taková je úroveň našich dnešních znalostí v oblasti 

bioenergetiky, které lze získat ve velmi krátkém časovém úseku za ne právě malé peníze v 



četných školách pro psychotroniky. Tyto školy se jedna od druhé liší jen "značkou 

automobilu" a "výkonností motoru". Jenže začínat bychom měli studiem pravidel silničního 

provozu a konstrukce automobilu. 

Bez pochopení okolního světa a sebe sama, bez seriózní přípravy mohou být následky vstupu 

do bioenergetiky nebezpečnější než řízení auta se zavázanýma očima. Proto je tato kniha 

věnována pravidlům chování ve sféře ducha. 

A ještě jedno upozornění. Abych čtenáři základní téma otevřel lépe a úplněji, jsem nucen 

poskytnout i část informací, které se týkají techniky vstupu do struktur pole. Neradím však 

nikomu, kdo si tyto stránky přečte, aby se vzápětí pokoušel mě beze zbytku napodobit. Je to 

nebezpečné nejen pro člověka, který se lehkomyslně snaží zopakovat mé zkušenosti, ale i pro 

jeho příbuzné. Věnovat se něčemu podobnému může jen velmi omezený okruh lidí, kteří mají 

jisté předpoklady a prošli důkladnou přípravou. 

Poznámka poslední: mnozí čtenáři se v knize setkají s velmi nečekanými a pro ně zcela 

novými informacemi, které budou připomínat scény ze světa sci-fi. 

Jsem však badatel, a i kdyby se nám všem zdály uvedené závěry a fakta co nejfantastičtější, je 

to naše dnešní skutečnost, mnohokrát prověřená a potvrzená výsledky mé práce. 


