
ZNAMENIA
Každá situácia, každá udalosť prebieha na všetkých
úrovniach bytia: na zjavnej (viditeľnej), ako aj na nezjavnej
(neviditeľnej). Naše podvedomie nás prostredníctvom
okolitého sveta včas varuje pred tým, čo sa
nám môže prihodiť za nejaký čas na viditeľnej úrovni.
Ak sa mi stane nejaké nešťastie, znamená to, že som
toto nešťastie už mal v sebe. Skôr, ako sa nešťastie
prejaví na „hrubej“ fyzickej úrovni, rodí sa v podvedomí
(alebo, ako to nazývajú niektoré ezoterické učenia,
na astrálnej úrovni). Okolitý svet nám v tejto fáze
posiela výstražné znamenia.
Dôležité je, aby ste pochopili, že okolitý svet je váš
svet. Preto buďte pozorní voči všetkému, čo sa v ňom
odohráva.
Niektorí ľudia často druhým radia spôsobom: „Vykašli
sa na to!“, „Nevšímaj si to!“ a pod. Sú to tie najškodlivejšie
rady, aké môžeme niekomu dať. Ja vám
naopak odporúčam dobre si všetko všímať!
Naše podvedomie nás vopred upozorňuje na blížiace
sa udalosti.
Podobá sa to jazde autom. Dopravné značky popri
ceste nás varujú pred nebezpečenstvom, ukazujú smer,
oznamujú dostupnosť služieb. Práve tak sa aj nazývajú
– výstražné, zákazové, príkazové a informatívne.
Pokiaľ sa budeme držať pravidiel cestnej premávky,
naša jazda bude pokojná a bezpečná.
Na ceste životom tiež stretávame rôzne znamenia.
A pokiaľ chceme, aby nám naša cesta – náš život –
prinášala radosť, je potrebné sa nielen držať určitých
pravidiel a zákonov, ale aj včas reagovať na varovné
signály.
Všetky signály sa dajú rozdeliť na dva druhy: harmonické
a varovné.

Harmonické znamenia
Vypovedajú o tom, že žijem v zhode sám so sebou
aj s okolitým svetom, čiže som na správnej ceste. Sprevádza
ma šťastie a úspech vo všetkých záležitostiach.
K takým signálom patrí všetko, čo sa vám páči, čo
vám dáva pocit istoty a spokojnosti.
Môže to byť pochvala, náhodne zazretý svadobný
sprievod, ale aj pozitívna udalosť niekoho vo vašom
okolí. Ak sa viete tešiť spolu s druhými, rýchlejšie si
privoláte aj vlastné šťastie.
Raz sme si na Nový rok vyšli s rodinou do mesta
na prechádzku. Vždy so záujmom pozorujem ľudí po
silvestrovskej noci. Na niektorých tvárach je radosť,
na iných únava, na ďalších nádej.
Nečakane sa k nám priblížili dvaja mladí muži
v dobrej nálade.
„Šťastný nový rok!“ vykrikovali bujaro.



„Šťastný nový rok,“ odpovedali sme pokojne.
„Aby na vás tohto roku napršal dážď dolárov!“ popriali
nám.
„Dobré znamenie,“ povedala mi manželka, keď
chlapci odišli. Súhlasil som s ňou.
Jedna moja pacientka, žena stredného veku, sa túžila
vydať, založiť si pevnú a láskyplnú rodinu. Prišla
za mnou a poprosila ma, aby som jej pomohol naplniť
túto túžbu.
Spoločne sme sformulovali správny zámer a na
podvedomej úrovni prebrali možné prekážky.
O rok sme sa náhodou opäť stretli.
„Valerij Vladimírovič,“ povedala, „som vám taká
vďačná! Stretla som veľmi dobrého človeka, čoskoro
to bude mesiac, čo sme sa vzali.“ „Mám z vás veľkú
radosť! Ale prečo ste ma nepozvali na svadbu?“ povedal
som naoko urazene.
„Nehnevajte sa, Valerij Vladimírovič. Všetko bolo
veľmi rýchle a nečakané. Viete,“ dodala, „týždeň po
mojej poslednej návšteve u vás, ešte dlho pred tým,
ako som stretla svojho manžela, som dostala znamenie.
S priateľmi sme išli do kostola zapáliť sviečky.
Kamarátka s manželom ostali pri aute a ja aj so šoférom
sme išli za farárom, lebo sme sa potrebovali na
niečo spýtať.
,Chcete uzatvoriť sobáš?‘ opýtal sa nás.
,Uzatvoriť sobáš?‘ začudovala som sa. ,Možno. Ale
nie dnes a nie s týmto mladým mužom. Ten už má rodinu.
Dnes sme za vami prišli kvôli niečomu inému.‘
Vtedy som pochopila, že farár vo mne videl nevestu,
a že teda svadba bude čo nevidieť.“

Varovné znamenia
Ukazujú, že ste sa odklonili od správnej cesty. Začínajú
sa u vás objavovať negatívne povahové črty,
pocity a myšlienky, ktoré môžu viesť k nepríjemným
udalostiam. Vonkajšie odráža vnútorné. Práve to sa
nám snaží povedať náše podvedomie prostredníctvom
diania v okolitom svete. Každý problém je znamením,
že sme sa zastavili vo vývoji. Je na čase, aby sme sa
naučili niečo nové, niečo si uvedomili a išli ďalej.
„Pán doktor,“ hovorí ma pacient, „vysvetlite mi,
prosím, prečo som v mladosti bol taký sebavedomý,
sám so sebou spokojný? Vedel som, že môžem vyriešiť
čokoľvek. Všetky dvere som mal otvorené. Ale po
ťažkej chorobe môjho dieťaťa sa pocit istoty a pokoja
kamsi vytratil.“
„Ide o to,“ vysvetľujem, „že choroba dieťaťa bola
pre vás veľkou skúškou. Mali ste sa zmeniť a mnohému
sa naučiť. Po zvládnutí problému by ste cítili ešte
väčšiu istotu.“
„Valerij Vladimírovič,“ prosí ma pacientka, „pomôžte



mi pochopiť jednu vec. Včera som sa pozerala
na televízne správy. Dávali reportáž o Juhoslávii,
ako vojská NATO vybudovali v Kosove vojenskú základňu
takzvaných mierových síl. Z nejakého dôvodu
som pocítila silný nepokoj. Cítila som ohrozenie celej
svojej rodiny. Veď môže vzniknúť konflikt niekde na
Kryme a pošle sa tam armáda! Čo ak je to pre mňa
nejakým znamením?“
„Presne tak,“ súhlasím. „Preberme si to spolu.
Keďže ste tak búrlivo reagovala na tieto udalosti, zrejme
niekto siaha na vaše teritórium.“ „To je čudné,“
uvažovala nahlas. „Kto si asi tak robí nárok na moje
teritórium? Naviac s mierovým zámerom?“
Chvíľu zádumčivo sedela, potom sa výraz jej tváre
zmenil, a ona vykríkla: „Pán doktor, už to mám! Žijeme
s manželom v trojizbovom byte, a môj syn s rodinou
v dvojizbovom. Už tri týždne nosím v hlave nápad,
čo keby sme si byty vymenili. Chcela som to povedať
manželovi, ale nevedela som, ako na môj návrh zareaguje.
Náš byt je veľmi dobrý, svetlý a slnečný. Žijeme
v ňom viac ako tridsať rokov. V synovom byte skoro
nikdy nie je slnko. Necítila som sa v ňom dobre.“
„Zámery máte dobré,“ hovorím, „ale zdá sa, že
sa budete musieť vzdať svojho pohodlia a možno aj
zdravia. Preto sa vaše podvedomie znepokojilo a poslalo
vám varovanie.“
„Ale čo mám teraz robiť?“ opýtala sa Valentina
Andrejevna.
„Po prvé,“ pokračujem, „preto, aby ste pomohli
svojim deťom, sa nemusíte obetovať . Taká obeť nikomu
neprospeje. Vy sa budete trápiť a oni budú cítiť
vinu. Radšej hľadajte inú možnosť. Nech si napríklad
mladí vymenia byt za trojizbový a niečo doplatia. Aspoň
budú mať motiváciu.“
„Pán doktor, máte pravdu. Myslím, že to zvládneme.
Okrem toho im môžeme finančne pomôcť. Vidíte,
po rozhovore s vami sa mi hneď uľavilo. Len či by
som dokázala aj bez vás to znamenie pochopiť?“
„Postupne sa naučíte rýchlo reagovať na najrôznejšie
náznaky. Jednoducho buďte pozornejšia.“
Ďalej je možné všetky znamenia rozdeliť na tri
podskupiny:

1. Osobné signály. Signály, ktoré nám dáva náš
mozog a telo.
Napríklad choroba je signál môjho tela, že niečo
robím zle (o tom si môžete podrobne prečítať v mojej
knihe Dohoda s chorobou). Alebo naše vlastné myšlienky.
Ako správne reagovať na také myšlienky, to si
povieme neskôr.

2. Signály zblízka. Poskytujú nám ich ľudia z nášho



okolia: rodičia, deti, príbuzní, priatelia, partneri. A tiež
to, čo nám patrí a s čím žijeme: zvieratá, osobné veci,
dom, auto a pod.

3. Signály zdiaľky. Tie k nám prichádzajú od ľudí,
vecí a z miest, s ktorými nie sme v bezprostrednom
kontakte.
Príklad: stojíte v rade v banke, keď zrazu začujete,
ako niekto pred vami hovorí inému: „Predstav si, včera
okradli môjho syna.“ „Niet divu,“ hovorí na to ten
druhý, „všade sú samí zlodeji!“
Zdalo by sa, že sa vás to netýka. Veď vás neokradli.
Ale na skrytej úrovni sme všetci jedným celkom, takže
prostredníctvom týchto ľudí vám Boh ukazuje, že
niečo vo vašom správaní či myslení by momentálne
zrejme mohlo privolať do vášho života zlodeja, a tak
vás upozorňuje, aby ste sa rýchlo zmenili.
Vesmír nás vždy začne upozorňovať jemne. Najprv
nám vysiela signály zdiaľky. Ak si ich však nevšímame,
hroziaca udalosť sa začne približovať. Začnú nám
to signalizovať naši blízki. Ak sme stále hluchí a slepí,
začneme sa čoskoro trápiť sami.
Aby ste to lepšie pochopili, uvediem ešte niekoľko
príkladov.
Raz mi zatelefonovala istá Grékyňa, ktorá bola pred
desiatimi rokmi repatriovaná a vrátila sa z Taškentu
do Solúnu.
„Valerij,“ povedala mi, „ja aj všetci moji známi,
ktorí ešte nezabudli po rusky, sme nadšení z vašej knihy.
Nemohli by ste prísť k nám do Grécka urobiť tréningový
seminár? Záujemcov je dosť. Bývať môžete
u mňa.“ S radosťou som súhlasil.
Do mesiaca som si vybavil pas a podal žiadosť
o vízum. Lenže začali sa problémy. Grécky konzulát
mi odmietol udeliť vízum.
Ja som sa tým však nenechal vyviesť z miery. Neobviňoval
som konzula z toho, že obmedzil výjazd
Rusov, Ukrajincov a Moldavcov do Grécka. Zrejme
na to mal svoje dôvody. Radšej som sa rozhodol zistiť,
čím som si vytvoril tieto prekážky.
Ešte pred návštevou konzulátu som totiž dostal varovné
signály:
Volal mi brat. Povedal som mu, že ma pozvali do
Grécka, aby som tam mal seminár.
„Pred Vianocami neurobíš nič,“ povedal brat.
„Choď až po 15. januári.“
V ten istý deň som zapol televízor v okamihu, keď
hlavný hrdina akéhosi filmu povedal: „Cesta do zahraničia
sa odkladá.“ Obrátil som sa na svoje podvedomie.
„Upokoj sa a neponáhľaj sa,“ dostal som odpoveď.
„Máš tu robotu, ktorú musíš dokončiť. Treba pripraviť
ďalšiu knihu do tlače, nahrať kazetu a urobiť niekoľko



vecí v domácnosti. Grécko počká.“
Upokojil som sa a pustil sa do toho, čo bolo treba
urobiť.
O týždeň som dostal povzbudzujúce znamenie. Vyšiel
som z tlačiarne a oproti mne kráčal mladík s nápisom
na bunde „Hellas“ (Grécko).
„Grécko mi ide v ústrety,“ pomyslel som si a mládenca
pozdravil.
O dva týždne som dostal vízum.
Ďalší príklad:
Išiel som po meste, a zrazu sa predo mnou zjavilo
luxusné auto. Na zadnom skle malo nálepku: „Utrápili
ma dane.“ Vtipné nálepky na autách bývajú rôzne
– napríklad „Za volantom sedí Schumacher“ alebo
„Brzdy vymysleli zbabelci“. Ale toto vidím prvýkrát.
A tu ma napadlo: „Veď dnes je posledný deň na
podanie daňového priznania. Celkom som na to zabudol.“
Poďakoval som vodičovi za upozornenie a otočil
sa smerom k finančnému úradu.
A tu je príklad, o ktorom mi rozprávala jedna pacientka:
„Cestovala som raz trolejbusom. Bol preplnený.
Celková atmosféra bola napätá. Blížili sme sa k mo-

jej zastávke, ale nemohla som sa predrať von. Dvere
sa otvorili, lenže v ceste mi stál muž s veľkou taškou.
Podráždene som ho odstrčila. On do mňa silno drgol
a zakričal za mnou: ,Kam lezieš, ty hus?!‘
Skoro som sa urazene rozplakala.
„Vôl jeden!“ hovorím si. „Čo si to za chlapa, keď
sa takto správaš k žene.“ Pozerám sa za odchádzajúcim
trolejbusom a zrazu si spomínam na vaše slová:
,Všetky životné situácie si vytvárame sami.‘
,Čím som si vytvorila túto situáciu?‘ pýtam sa sama
seba.
Zrazu mi to došlo. Pohádala som sa s manželom,
už týždeň sa spolu nerozprávame. Dokonca som začala
rozmýšľať o rozvode. Situácia v trolejbuse pre mňa
bola znamením. Musím riešiť situáciu po dobrom,
lebo inak dostanem ranu od chrbta.“
Ešte jeden príklad.
„Valerij,“ hovorí moja žena, „vysvetli mi, prosím, takúto
situáciu. Dnes som sa v tržnici náhodou stala svedkyňou
nepríjemného rozhovoru. Jedna žena sa sťažovala
druhej, že jej nedávno zomrela matka a ona teraz prežíva
ťažké obdobie. Vari je to znamenie, že sa aj mojej matke
môže niečo stať? Cítim úzkosť.“ „Ľudmilka,“ hovorím
jej, „so mnou to bolo rovnaké. Jedného dňa som dostal
dve znamenia. Najprv som omylom vošiel do nesprávnych
dverí, keď som hľadal istú predajňu. Ukázalo sa,
že sú to pohrebné služby. Predstav si, vchádzam do verí
a narazím na rakvu. A v ten istý deň som stretol pohrebný
sprievod! To už je priveľa, hovorím si.
,Kto chce zomrieť?‘ pýtam sa svojho podvedomia.



Vynoril sa mi obraz mojej mamy. Hneď som bežal
k rodičom. Všetko vyzeralo byť v poriadku. Ale
mama ma začala prosiť: ,Valerij, máš chvíľu čas, aby
si so mnou popracoval? Nejako sa posledné dva dni
necítim dobre. Veľmi ma bolí srdce.‘
Obrátili sme sa na jej podvedomie a vyjasnili si príčinu
zlého stavu. Bol to strach zo smrti.
,Predstav si,‘ hovorí mi, ,už celý týždeň ma prenasledujú
myšlienky na smrť. Nechápem prečo.‘
Hodinu pracujeme s jej podvedomím a odstraňujeme
príčinu strachu. Ku koncu sedenia sa matka začala
cítiť podstatne lepšie. Nasledujúceho dňa bolesť
zmizla úplne.
U tvojej matky,“ vysvetľujem Ľudmile, „zrejme
začali pôsobiť negatívne podvedomé programy spojené
so smrťou. A Vesmír ťa na to prostredníctvom tých
dvoch žien upozorňuje.“ „Ako jej mám pomôcť?“
pýta sa rozrušene manželka. „Býva ďaleko.“
„To nie je dôležité,“ hovorím. „Vzdialenosť nemá
žiadny význam. Podvedomie nepozná hranice. Budeme
pracovať s tebou, ale zmeny nastanú aj u tvojej
matky. Tvojím prostredníctvom zneutralizujeme jej
negatívne programy.“
Nejaký čas po tom, čo sme si s Ľudmilou vyjasnili
príčiny strachu a na podvedomej úrovni ich prepracovali,
mi povedala: „Teraz sa cítim celkom pokojná.
Dokonca mám dobrý pocit z budúcnosti. Ale
čo je dôležitejšie, pochopila som, ako treba reagovať
na cudzie rozhovory. Mama ma vždy učila,“ pokračovala
Ľudmila, „,nikdy sa nemiešaj do cudzích rozhovorov.‘
Ale teraz viem, že je to zlá rada. To by sa
človek musel od okolitého sveta odpojiť a prestať naň
reagovať. Takto sa uzatvárať do seba nie je správne,
ale na druhej strane ani si to príliš brať k srdcu.“
„Správne,“ súhlasím. „Inak sa necháš vtiahnuť do cudzieho
životného scenára a žiješ cudzí život.“ „Je mi
jasné,“ pokračuje Ľudmila, „že treba dávať pozor na
slová aj činy druhých. Sú to signály, ktoré nám mnohé
prezradia. Len na ne treba reagovať pozitívne. Keď sa
zmeníš ty sám, pomôžeš sebe aj druhým.“
Ak nejakému znameniu nerozumiem, poprosím
Vesmír aj svoje podvedomie, aby mi poslali jasnejšie
a zrozumiteľnejšie znamenie.
Jeden môj kamarát, ktorého som naučil správne
chápať znamenia, mi porozprával túto príhodu: „Nedávno
som cestoval autobusom. Na jednej zastávke
pristúpil kontrolór a začal kontrolovať lístky. Jeden
mladý muž môjho veku mal nejaký preukaz, ale kontrolór
mu povedal, že tento doklad mu neumožňuje
bezplatnú jazdu a že má zaplatiť za lístok. Začal sa
spor. Niektorí z pasažierov boli na strane jedného, iní
na strane druhého. Kontrolór mal očividne pravdu, ale



mladík nechcel ustúpiť.
Zrazu som pochopil som, že táto situácia mi chce
niečo povedať. Položil som svojmu podvedomiu otázku:
,Čím som vytvoril túto situáciu? Čo mám vďaka
nej pochopiť?‘
No nepočul som nič. Zrejme som sa nedokázal
uvoľniť. Vzdal som sa teda pokusov a požiadal som
svoje podvedomie: ,Viem, že mi podávaš nejakú informáciu,
nejaké znamenie, ale zatiaľ ho nedokážem
rozlúštiť. Daj mi, prosím, zrozumiteľnejšie znamenie.‘
A tak sme pokračovali v ceste.
Na spiatočnej ceste autobus zastavila diaľničná polícia
a začala kontrolovať vodičove doklady. Niektoré
neboli v poriadku a vodič musel zaplatiť pokutu.
A v tom momente mi to došlo. Pred dvoma dňami
som si robil veľké starosti ohľadne určitých dokladov
a bál som sa, že na mňa príde daňová kontrola. Toho
dňa som si po návrate domov dal doklady do poriadku
a upokojil som sa.“
Časom sa vaša vnímavosť a pozornosť vyvinie natoľko,
že budete vedieť rýchlo korigovať priebeh udalostí.
A tiež sa snažte viac si všímať dobré a pekné znamenia.
Okolo nás ich je veľké množstvo. Všímajte si
slnko, dážď, kvety, pekné tváre aj mnohé iné veci. Sú
to všetko signály podpory, znamenia, že ste na správnej
ceste.
Ak natrafíte na varovný signál, neľakajte sa. Ste
predsa kúzelníkom, pánom svojho sveta! Všetko sa dá
zmeniť. Dôležité je byť pozorný a rýchlo konať.
Keď na rôzne signály a znamenia reagujete správne,
dokážete korigovať svoje správanie a meniť priebeh
udalostí smerom priaznivým pre seba aj všetkých
zúčastnených.


