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Kto druhému jamu kope, sám do nej padá
Dostal som niekoľko otázok od mužov, ktorí si prečítali a preštudovali moju poslednú knihu Obroda
Slovanov, ale aj tak nepochopili na základe princípov základných zákonov tohto vesmíru, ako funguje
toto doslova „geniálne“ slovenské ľudové porekadlo „Kto druhému jamu kope, sám do nej padá“. Tak
som sa rozhodol na to reagovať a vysvetliť, teda možno aj doplniť moju poslednú knihu. V druhom
vydaní budem reagovať na všetky otázky.
Toto slovenské porekadlo, hovorí o vzťahu ducha a hmoty. Ale k veci. Analyzujme toho, kto praje zlo,
teda kope jamu a toho, komu je to zlo adresované : Kopajúci a Obeť. V reálnom živote sa vyskytujú tieto
varianty :
1. Obeť je duchovne nekonečne vyššie ako Kopajúci. Obeť je v poli B. Samozrejme, že Kopajúci nikdy
nemôže byť v poli B, pretože existencia poľa B toto automaticky vylučuje. Podrobne v moje knihe.
Potom na základe Zákona hierarchie, sa myslenie, prianie, aktivita hmotná a materiálna (ktorá je však v
priamej závislosti od ducha, teda myslenia) odrazí ako od zrkadla od Obete a vráti sa všetko
Kopajúcemu! Ja viem, že pre priemerných ľudí je toto zložité na pochopenie. Je to trochu ako
matematika a matematická logika. Ale neviem Vám nič jasnejšie a jednoduchšie povedať, ako to
funguje. Ak tomu nerozumiete, začnite sa učiť matematiku. Tu je reakcia ducha proti Kopajúcemu veľmi
rýchla!
2. Obeť nie je v poli B, je v poli A, ako aj Kopajúci. Ale Obeť je aj tak duchovne na významne vyššej
úrovni, ako Kopajúci. Myšlienka je duchovná energia, ktorá sa zhmotňuje podľa Zákona duality. Zákon
duality je jednoducho a jasne vysvetlený v moje knihe Obroda Slovanov, ale aj v predchádzajúcich
knihách. Teda ak niekto praje inému zle, tak sa to logicky zhmotňuje. Ale tu nastáva problém, že platí
zákon o hierarchii. Teda naše slovenské porekadlo geniálne znie „Vrana k vrane sadá, rovný rovného si
hľadá“. Takže ak Kopajúci praje zlo, tak to zlo sa primkne k tomu, kto je duchovne na bližšej úrovni k
tomu zlu. Teda logicky „vrana sadne“ na toho zlého, ktorému je zlo bližšie!
Tento proces je podstatne dlhší, ako podľa bodu 1 a bežne trvá aj 5-10-20 rokov a dlhšie. Tiež by som
povedal, že je to efekt zrkadla, ale to zrkadlo je veľmi matné a dlho sa ľudia do neho dívajú, než príde
to, čo priali druhému, ale je to nevyhnutná duchovná reakcia zhmotnenia myšlienky. Neveríte svojim
myšlienkam? Nechápete, ako funguje svet ducha a hmoty?
3. Obeť je nižšej duchovnej úrovne, ako Kopajúci, ale všetci sú v poli A. Teda pole A znamená, že všetci
sú duchovne nízki. Platí pravidlo Kysuckého, čím nižšia duchovná úroveň, tým nižšia schopnosť
abstraktného myslenia a teda aj tým bližšie k zvieraťu. Preto títo duchovne nízki reagujú ako zvieratá.
Kopajúci pripravuje a myslí zlo proti Obeti, ale Obeť to dopredu ako zviera cíti a ako zviera sa
inštinktívne bráni. Myslením odmieta zlo a útok od Kopajúceho. Je to aktivita Obete, ktorá takto
zamedzuje prístup myslenia a teda realizácie hmoty v neprospech Obete! Je to zvierací inštinkt!
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Napísal som to zasa zložito. Ale nedokážem to teraz v krátkosti napísať jednoducho. Vzťah medzi
duchom a hmotou je veľmi jednoduchý. Ale pochopiť toto pre zdegenerované ľudstvo je asi nekonečne
ťažké.
Poznámka :
Píšem v mojich knihách, že ženy sú podstate bližšie k zvieratám a preto dokážu ako zvieratá podstatne
lepšie vycítiť budúcnosť a ducha. Preto sa muži nikdy nesmú porovnávať so ženami, pretože ženy sú
duchovne podstatne nižšie ako muži. Na tejto úrovni 3. sú Kopajúci najčastejšie ženy! Zlostné a
nebezpečné. Ale aj im sa všetko vráti! Čím sú tieto ženy staršie, tým lepšie ovládajú ducha a teda sú
nebezpečnejšie. (Nepustite starú „zlú“ ženu k vášmu novorodenému synovi alebo dcére, aby ich
neuriekla. Spravodlivý muž, aspoň s min. vzdelaním z mojej knihy Obroda Slovanov, ľahko vycíti, ktorá
stará žena je „zlého myslenia“.) Zlobu zlých žien eliminujete muži ľahko - vedome v mysli aj v konaní,
v reálnom živote, si uvedomujte pravdu o ženách a mužoch a jednajte mužsky otvorene a nezávisle od
nátlakov a intríg žien! Aj intríg vašej vlastnej ženy!! Ak aj by ste aj mali stratiť dcéru, syna, aj tak
zostaňte mužom a nestaňte sa nikdy mužom slabochom!! Kopajúca žena dostane to, čo priala Obeti! A
vaše deti sa vám vrátia. Nepochybujte, je to tak a nikto to nezmení!

Dňa 5.9.2020
S pozdravom
Pavol Peter Kysucký
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