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Členenie tohto božského stvorenia
Tohto vesmíru
Môj starý otec z matkinej strany videl duchov.... Veľa krát za život svojej žene predpovedal, kto na
druhý deň zomrie... Odohralo sa to vždy tak, že večer išiel po dedine a videl zahalenú ženu, ktorá sa na
jeho oslovenie odmietla k nemu priblížiť... neodpovedala... a tak starý otec už vedel, že vidí zasa ducha
a nie živého človeka!!.......
Napríklad ... Nikde som zatiaľ nenapísal túto udalosť, o ktorej mi hovorila matka. Niekedy podvečer,
stmievalo sa, starý otec pozrel z okna ich domu a hovoril babke, že pri kaplnke stojí nejaká neznáma
staršia žena v nejakom zvláštnom oblečení. Babka podišla k oknu a povedala dedkovi, že však tam nikto
nie je!!... Babka tú ženu nevidela.... bol to duch. A tak dedko podrobne opísal babke, čo tá žena má na
sebe oblečené..... Ako sa zotmelo, tak dedko povedal, že tá žena odišla od kaplnky do dole cestou
a vošla vľavo asi do 5. domu poniže... Na druhý deň v tom dome zomrela nejaká starenka. Babka sa
neskôr rozprávala s matkou tej zomretej ženy a vyrozprávala jej, akú ženu videl dedko večer pred
smrťou ich starenky, ktorá vošla do ich domu, čo mala oblečené... A tá žena povedala, že takto presne
oblečená chodila ich prastará matka.... Prišla si zo záhrobia pre svoju dcéru... Ale pozor - toto nie je
bežný stav odchodu z tohto pozemského sveta – je 8 záhrobných dimenzií!
V mojej knihe „Obroda Slovanov“ píšem v Úvode, že sa mi sníval sen, podľa ktorého som mal zomrieť
v havarovanom lietadle v Rusku... „Supy trhali hruď a srdce starému mužovi, ktorý pri každom seknutí
supa do jeho hrude sa pozrel na mňa“.... Pritom šokujúce bolo, že sa mi ten muž zdal povedomý....!
V niektorej z mojich ďalších kníh – už neviem presne v ktorej – som napísal dôkazy, ktoré sa dajú
overiť, že to tak bolo a dopredu som vedel, že to lietadlo malo spadnúť......... Opakujem, dá sa overiť,
že som dopredu poznal budúcnosť!! Išla vtedy Čečenská vojna a bolo viacero teroristických činov
proti civilistom v Rusku. Ale ja somár som sa rozhodol letieť do Ruska napriek tomuto jasnému snu...,
že zomriem!!!!!!!!! Sám som si neveril..., či sa zasa nemýlim! Však nemôžem obchodných partnerom
v Rusku povedať, že som mal sen, že lietadlo padne a preto som všetko zrušil...???
Lietadlo nepadlo ... ale nepadlo len kvôli tomu, že som v tom lietadle bol ja!
Asi o 15 rokov neskôr mi matka ukazovala fotografie môjho starého otca z jej strany... Ten starý muž,
ktorému supy trhali hruď a srdce, bol tento môj starý otec..........
Vôbec som si na neho nepamätal.... Vymazali mi mozog........
Preto si myslím, že určité moje dispozície mám zdedené od tohto môjho starého otca....
A tak si myslím, že nastal čas, aby som povedal, čo si myslím o tomto vesmíre. Všetko zodpovedá
údajom uvedeným v mojich knihách a toto len rozširuje tieto moje predstavy. Ale opäť opakujem!
Neverte mi! Čo ak sa mýlim? Nechcem niesť „duchovnú“ zodpovednosť za to, že sa budem mlátiť do
hrude ako fanatik, že mám pravdu!
Ale mám pocit, že moje absolútne iné videnie a cítenie mohlo by byť inšpiračné pre podstatne
schopnejších, ako som bol ja....
Keď som nastúpil do základnej školy, tak som ako zhypnotizovaný začal všade písať číslo 4...
O zásadnej dôležitosti tohto čísla píšem hlavne v knihe „Demokracia je principiálny omyl“.
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Ale asi po 3 rokoch som si začal hovoriť, že prečo som tak zacyklovaný na tomto čísle? Aké sú iné
čísla? A tak som začal písať a mať všade číslo 7.... !!!
V mojich knihách dokazujem, že číslo Boha je 8....!! Teda je to 4 x 2 = 8.... pretože dualita.
Takže ako to je s týmto vesmírom?
Boh vytvoril tento hmotný vesmír – hovoria „hrubohmotný“.... túto dimenziu.... Ale okrem toho je ešte 8
iných „jemnohmotných“ vesmírov.......... 1 + 8 = 9...... jasné?.... chápete?
Avšak jedna dimenzia z týchto 8-mych dimenzií tohto „jemnohmotného“ vesmíru je PEKLO! Tá duša,
ktorá sa po smrti dostane do tejto dimenzie, tá sa už nikdy z tejto dimenzie nedostane!! Tu je ich
koniec.......... Po konci tohto Sveta....
Ďalej je ďalších 7 dimenzií!! Opakujem, číslo 7!
Ostatné duše po smrti sa rozdeľujú do 7 dimenzií podľa duchovnej úrovne, akú dané duše dosiahli po
poslednej jej reinkarnácii či už na Zemi, alebo na akejkoľvek inej planéte v tomto
„hrubohmotnom“ vesmíre.
Najnižšia duchovná úroveň je 7. vesmír. Najvyššia úroveň je 1. vesmír.
Tak je to s číslom 7.
Naša planéte ja obklopená akoby 7 vrstvami duchovnosti pre ďalšie použitie... A každá planéta je takto
„izolovaná“ 7 vrstvami.... Len 8. dimenzia – PEKLO – je mimo tieto štruktúry...
S pozdravom
Pavol Peter Kysucký
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