ZMENA
AKO ĎALEJ aby sme dosiahli ZMENU? A potrebujeme vôbec ZMENU?
Potrebujeme, pretože Ľudstvo na tejto našej Matičke Zemi upadlo do hlbokého
mravného bahna a jeho „elity“ ho ženú na cestu utrpenia a záhuby.
Chceme ZMENU! Položme si teda na začiatok niekoľko otázok:
-

Ako má vyzerať spoločnosť po uskutočnení ZMENY
Čo bráni ZMENU urobiť
Aké sú možné cesty ZMENY

Ako má vyzerať spoločnosť po uskutočnení ZMENY
Vysnívali sme si niekoľko SNOV aby sme si vytvorili Obraz ako má naša spoločnosť
vyzerať – Správa spoločnosti, súžitie s Matkou Zemou, Zdravie, Výchova nových
generácií, Gazdovanie, Bezpečnosť a v neposlednom rade medziľudské
vzťahy založené na Rodine, Spolupatričnosti a Súcite.
Vieme tieto základné hodnoty rozviesť do podrobnejších vzťahov a postupov tak že
s tým bude súhlasiť väčšina spoločnosti? Sme predsa odlišní, nachádzame sa na
rôznej štartovacej čiare, nemáme rovnaké schopnosti pre dosiahnutie duchovného
rozvoja a osobnostného rastu. Čo ľudská bytosť to iné predstavy a iné možnosti.
Zatiaľ sa nám nedarí nájsť správny recept na postup a myslím že pokrok je možné
dosiahnuť len tak, že ZAČNEME uskutočňovať naše predstavy v konkrétnych
podmienkach a s konkrétnymi ľuďmi.
Čo bráni ZMENU urobiť
Predovšetkým je to nevedomosť a neznalosť. Koľko ľudí v našom okolí si želá
zásadnú ZMENU ktorú spôsobí naša predstava po uskutočnení SNA. Súčasné
riadenie spoločnosti ani nedovolí aby sa ľudia dozvedeli čo si majú a môžu želať a čo
je dokonca ich sväté právo ako plnohodnotných ľudských bytostí - ČLOVEKOV. Už
od mala sú charaktery krivené takzvaným „vzdelávaním“ a neskôr k tomu pristupuje
masové ohlupovanie a podsúvanie falošných hodnôt konzumu a rôznych lákadiel
ľahko dosiahnutého pôžitku. Väčšina si myslí, že ZMENA je zatiaľ nemožná a tak sa
nad realitou ani nezamýšľa a snaží sa v živote kľučkovať tak ako sa dá, v zúfalej
snahe zabezpečiť aspoň pre tých najbližších dôstojné prežívanie. Menšina, ale zatiaľ
veľmi vplyvná, je zase presvedčená že žiadna ZMENA ani nie je potrebná, stačia
nejaké korekcie samozrejme v smere ich klanových a korporátnych záujmov.
Využívajú na to veľkú silu peňazí, ktorými ovládajú ľudské slabosti. Zabetónovali sa
politickým systémom ktorý majú vo svojej moci a bez hanby využívajú aj silové
a represívne zložky.
Aké sú možné cesty ZMENY
Podľa všeobecných poznatkov sú možné dve cesty ZMENY a to radikálna –
revolučná a postupná - evolučná. Mnohé sa už v dejinách našej civilizácie viackrát
udiali. Tá revolučná cesta sa javí byť ako rýchla a účinná. Tí ktorí majú vyššie
poznanie o fungovaní spoločnosti využijú veľké oduševnenie a želenie más po

spravodlivom živote ale napĺňajú svoje vlastné zámery. Výsledky sú – tisíce ba
milióny obetí a po čase sa zmeny vrátia do starých koľají ak nie ešte k horšiemu.
Sú ľudia, ktorí považujú za možnú aj tretiu možnosť, nazval by som ju ezoterickou.
Príde zásah vyššej moci a ten zmení ľudstvo takmer naraz v potrebnej miere a kto
nebude schopný zásah vyššej moci prijať a využiť pre svoj rast jednoducho
nepochodí (neprežije?). Skúsme sa na túto možnosť pozrieť ešte z iného uhla
pohľadu. Predpokladajme že celý Vesmír i My v ňom sme dielom Stvoriteľa. Keby
bolo „Božím zámerom“ dokonalé ľudstvo, bol by tak Stvoriteľ urobil na začiatku.
Namiesto toho tu máme trápiace sa civilizácie (hovorí sa naša je už siedma) a stále
nie sme dokonalí. Myslím že „Božím zámerom“ je práve postupný rast duchovných
schopností ľudstva, každého podľa jeho geneticky daných predpokladov. To je
myslím nakoniec aj dôvod a zmysel toho prečo sme tu.
Vráťme sa teda ku druhej možnosti – ZMENE postupnej - ktorá je slovami nášho
duchovného velikána Majstra Jána Maliarika „ťažká a predsa možná“.
Ako začneme ? Začneme tým že premyslíme a vytvoríme „Dokonalú spoločnosť“
ktorá už na základe vysokých mravných kvalít riadiac sa SVEDOMÍM povedie svojich
členov k súladu a harmónii? Je to vôbec možné? Bude veľa predstáv ako to má byť
a až prax ukáže čo je naozaj dobré a životaschopné.
Alebo začneme tým že sa budeme venovať vzdelávaniu a duchovnému rastu
a nebudeme sa zbytočne zaťažovať súčasnými nedostatkami a nespravodlivosťou?
Veď keď už budeme „dokonalí“ všetko pôjde samo.
Majster Ján Maliarik k tomu hovorí:
-

Hmotno bez Duchovna je mŕtve
Duchovno bez Hmotna je bezmocné

Z tejto myšlienky nám vyplýva že je treba začať meniť v rámci daných možností
terajší svet a SÚČASNE s tým usilovať o duchovný rast. Nie predtým alebo potom
ale súčasne. Ján Maliarik nám ukazuje po akých stupienkoch máme kráčať ak
chceme dospieť k cieľu: Vzdelanie, Láska k národu a rase, Humanizmus a ďalej
Chudoba – Pokora – Trpezlivosť a potom už len Vše-Objímajúca Otcovská Láska.
Bez takýchto cností ľudia nepochopia že nemôžeme Zem vlastniť, iným bytostiam
ubližovať, iných ľudí zneužívať ale naopak celou svojou bytosťou SLÚŽIŤ.
Meniť treba začať od seba, zvyšovať svoju mravnosť , vzdelávať sa, byť Aktívny a
Obetavý. Zobrať tých ľudí čo máme okolo seba a vydať sa cestu – napred si
pozametať pred vlastným prahom, vziať ZODPOVEDNOSŤ na seba a začať robiť
ZMENU so sebou, potom v rodine, na ulici, obci ...
Teda AKO ĎALEJ? Vidím na ceste maják a smerníky. Majákom je Majster Ján
Maliarik ktorý nám vo svojom diele „Celo-Zemský Univerzálny Štát“ ukázal ako má
vyzerať cieľ nášho snaženia - spoločnosť žijúca v rovnováhe a harmónii. Smerníkom
je Koncepcia Spoločenskej Bezpečnosti ktorá definuje zrozumiteľné termíny pre
vzájomné pochopenie a ukazuje Spôsoby ako sa ku svojmu cieľu dostať. Obe učenia
sú v súlade, vychádzajú z rovnakých Človečenských hodnôt MRAVNOSTI . Sú
založené na našich, nám vlastných Slovanských Védach. Zatiaľ viac nedosiahneme

ani nepotrebujeme. Študujme, vzdelávajme sa a uskutočňujme. Sila myšlienky a vôľa
zmeniť Ľudstvo na Človečenstvo nás už povedú.

