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Kapitola 1

Rodosvit – zdroj 
duchovnej sily mudrcov

Letný dážď bubnoval na okenné sklá 
obyčajného vidieckeho autobusu. 

Sedemročný Vladislav sa spolu s ro-
dičmi vracal zo vzdialeného mesta, Rosto-
va nad Donom, k starým rodičom na Po-
dolie Ukrajiny. V meste si nezvykli, a tak 

sa pobrali domov.
Autobus prišiel na zastávku. Dážď neutí-

chal. Cestujúci mrzuto vystupovali do lejaku; 
hrozilo, že premoknú do nitky. 

Vladislavov starý otec ich už čakal na 
zastávke. Plecnatý, vysoký, s dlhou sivou bra-
dou, podobal sa na obra zo starých rozprávok. 
Cez plece mal prehodený obrovský čierny pr-
šiplášť. Už aj mama a otec vystúpili, no malý 
Vladislav sa postavil vedľa vodiča, ako keby 
na niečo čakal.

„No čo, nechce sa ti vystupovať?“ spýtal 
sa vodič.

„Už len chvíľu, a prestane pršať,“ pove-
dal chlapec, keď sa pozrel na oblohu.
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„Ako by mohlo prestať?“ usmial sa 
vodič, hľadiac cez okno autobusu na čier-
ne mračno nad nimi.

„Raz, dva, tri!“ sústredene povedal 
Vladislav, zádumčivo a zároveň pozorne 
pozerajúc na oblohu. Kvapky akoby vo 
vzduchu zamrzli; zdvihol sa vietor a dážď 
ustal. 

Vodič od prekvapenia otvoril ústa, ale 
chlapec už vyskočil z autobusu, rovno dedo-
vi do náručia. Ten sa usmial a mocne vnuka 
objal. „Ako si len vyrástol, Vladik... Ale dážď 
nebolo treba zastavovať, polia veľmi potre-
bujú vlahu! Len čo prídeš domov, na lejak už 
ani nepomyslíš. Každé počasie treba mať rád. 
A zastavovať alebo privolávať dážď možno iba 
v krajnom prípade, ak je na to závažný dôvod. 
Lebo bohovia majú na to svoj plán, tak ako na 
všetko!“

Vladislav sa pozrel na oblohu. Zvraštil 
čelo, akoby si na niečo spomenul, a starkého 
sa spýtal: „Dedko, a prečo dnes ľudia vravia 
o Bohu, a my veríme v bohov?“

„Nie, nerozumieš tomu: to my veríme 
v Boha, a oni veria v bohov.“

Chlapca táto zmena významu slov tak za-
razila, že zostal stáť s otvorenými ústami.

Starý otec pokračoval: „Najvyšší Boh 
– to je všetko viditeľné i neviditeľné, skutočné 
i neskutočné. Je natoľko všeobsiahly, že aj ten 
vesmír, ktorý vidíme, je iba jeho mizivou čias-
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točkou. Naši predkovia nazývali stvoriteľa 
vesmíru Rod Najvyšší. No nie všetci môžu 
vo svojom vedomí obsiahnuť Všemohúce-
ho, ktorý riadi milióny vesmírov. Je taký 
ohromný, že sa prejavuje svojimi čiastoč-
kami – rodnými bohmi. Práve tak, ako má 
človek rôzne orgány, no pritom je jednot-
ným celkom, aj Najvyšší pozostáva z bo-

hov a zároveň je jednotným celkom. Ľudia to 
často nechápu a uznávajú iba jednu čiastočku 
Boha, pričom iné zavrhujú. My však chápeme 
Boha vo všetkých jeho prejavoch. Mal by si 
myť hrdý na to, že máš také obsiahle chápanie 
sveta. Práve to nám pomáha byť čarodejník-
mi, nie obyčajnými ľuďmi.“

Vladislav sa zamyslel a už sa na nič ne-
pýtal.

Usporiadanie sveta 
pod¾a starých Slovanov

V posvätnom odkaze Slovanov, Velesovej kni-
he, sa na doske 25 píše: A toto riekol Oru Sva-
rog náš: „A ako moje dielo som vás vlastnými 

rukami vytvoril. A nech bude vyjavené, že ste synovia 
Stvoriteľa, a správajte sa ako synovia Stvoriteľa. A bu-
dete ako moje deti a Dažbog bude otcom vaším. Jeho 
musíte poslúchať a konať tak, ako vám káže: ako on 
hovorí, tak čiňte.“2 To znamená, že všetci spravodliví 
ľudia – Árijci, Slovania – sú deťmi Slnka, šíriteľ-
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* Bohovia starých Slovanov, P. Kuzmišín, Eugenika 2015 (pozn. 
red.).
** Živa, V. Kurovskij, Eugenika 2015 (pozn. red.).

mi duchovného svetla a spravodlivosti živého Boha, 
obrazom Roda Najvyššieho a prvopočiatočného slnka 
všetkých sĺnk – Alatyru3, ktorý je základom všetkého, 
čo existuje. Uvedomujúc si túto veľkú svätosť, treba 
vedieť aj to, že každý z nás je malou podobou Naj-
vyššieho Boha bohov, preto má v sebe mocné čarodej-
né sily, pomocou ktorým môžeme okolo seba utvárať 
svet tak, ako Nebeský otec Svarog a Veľká matka Lada 
stvorili v Dyve (prvotnom mori energie Najvyššieho) 
vesmír.* Vo Velesovej knihe sa hovorí, že ak bude-
me dodržiavať zákony vesmíru (zákony duchov-
ného sveta zvaného Prav4), tak každý pravoslávny 
(oslavujúci Prav) bude mať schopnosť „robiť rôz-
ne divy, lebo všetci budú môcť byť čarodejníkmi.“ 
Nakoniec aj súčasná veda prostredníctvom kvantovej 
fyziky a teórie torzných polí dospela k tomu, čo naši 
predkovia vedeli od nepamäti: Celý svet je ucelený 
a mnohotvárny organizmus (Rod Najvyšší), v  kto-
rom pôsobia menšie sily – jeho prejavy (rodní bo-
hovia – predĺženia a čiastočky Roda).

Tento obrovský supersystém žije a funguje har-
monicky a je prestúpený duchom života – živou**, 
vesmírnou silou vedomia Roda Najvyššieho. Túto 
všadeprítomnú silu, to, čo iné tradície nazývajú Duch 
Svätý, prána alebo čchi, mudrci – praotcovia chá-
pali ako svetlo Roda Najvyššieho. Toto svetlo Roda 
Najvyššieho je sila svetla, života a naplnenia, ktorá 
k nám prichádza z duchovného sveta zvaného Prav. 
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Svetlo Roda Najvyššieho (živa) je základom existen-
cie hmoty vo všetkých jej formách a zároveň je toto 
svetlo duchovným prúdom, ktorí vedie ľudí k správ-
nemu životu. Práve toto prvopočiatočné svetlo bolo 
základom stvorenia sveta, preto ho vo svojich po-
svätných spisoch opisujú mnohé tradície. V prípade 
obyčajných ľudí sa prúd tejto vesmírnej životnej sily 
– živy osobitne silno prejavuje v období sviatkov, 
kedy ho ľudia zreteľne pociťujú ako duchovný vzos-
tup, radosť a šťastie. Zmienky o tejto univerzálnej sile 
nachádzame aj v mnohých slovanských povestiach: 
sú to dva symbolické pramene so živou a mŕtvou 
vodou, ktoré vyvierajú pod kameňom Alatyr v Irii5. 
Aj vo Velesovej knihe sa píše: Oslavujeme Svaroga, 
deda božieho, ktorý je prvopočiatkom božského rodu 
a pre každý rod je prameňom večným, ktorý večne te-
čie a nikdy nezamŕza. A túto živú vodu pijeme, až kým 
všetci neprejdeme k nemu. (doska 11). Z tejto sily sa 
nám dáva napiť matička Sláva6, posielajúc k vojakom, 
ktorí padli za svoj rod v krutom boji, Perúnicu7: A tá-
to Perúnica letí k nám a roh nám podáva, naplnený 
živou vodou pre život večný. (Velesova kniha, doska 
7D). Naši predkovia využívali túto silu každodenne: 
A umyjeme svoje telá a svoje duše v čistých vodách 
živých a pôjdeme pracovať každý deň s modlitbou na 
perách. (doska 26). 

Pre lepšie pochopenie podstaty tejto energie 
energií môžeme živu (prvopočiatočné svetlo, svetlo 
Roda) stotožniť s prvými zábleskami Veľkého tresku 
v čase vzniku vesmíru. Táto sila (energia) nasycu-
je, živí a udržiava v pohybe, jednote a harmónii všet-
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ko živé. Vďaka jej existencii sú vyššie sily aj ľudia 
schopní vytvárať život, viditeľný i neviditeľný svet. 
Živa prechádza všetkými úrovňami vesmíru, telami 
i dušami bohov, ľudí aj iných bytostí, pričom mení 
svoju kvalitu a vyžaruje z nich. 

Prvopočiatočné svetlo v čistej podobe vytvára 
(vyžaruje) iba Rod Najvyšší; jeho čiastočky — rodní 
bohovia, ktorí sa prejavujú prostredníctvom vesmí-
rov, metagalaxií, galaxií, súhvezdí, Zeme, Mesiaca, 
Slnka atď., vyžarujú silu (energiu) už určitým spôso-
bom „spracovanú“.

Každý národ, ako prejav určitých božských síl na 
Zemi, považuje za „svoje“ (totemové) nejaké nebeské 
teleso: Venušu, Mesiac a pod. Nám, deťom a vnukom 
Dažboga, je dané, aby sme počúvali nášho otca Daž-
boga – životodarné Slnko, symbol svetla a spravodli-
vosti. Učenie o podstate svetla Roda a rozličných 
podobách interakcie s ním nazývame rodosvit. 
Jeho šíriteľmi sú v súčasnosti najmä rody mudr-
cov a mágov Praslovanska (Podolie Ukrajiny). 

Širší výklad pojmu živa – svetlo Roda

1.  Svetlo Roda je nekonečný, mohutný, ucelený 
tok sily, ktorý preniká celým vesmírom. Hmo-
ta je jeho oduševneným prejavom (telom Roda 
Najvyššieho).

2.  Prúd svetla Roda existuje večne a nemá časové 
smerovanie (z minulosti do budúcnosti alebo 
naopak). Nachádza sa všade. Naši praotcovia 
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– mudrci tvrdili, že súvisí s pohybom medziga-
laktických sfér. Súčasne je neoddeliteľným zá-
kladom týchto sfér a samotného neohraničeného 
časopriestoru.

3. Svetlo Roda je duchom a vedomím Roda Naj-
vyššieho. Prejavuje sa prostredníctvom rodných 
bohov, ale pôsobí aj samostatne. Dokáže rozví-
jať, vyživovať, meniť a opatrovať všetko živé vo 
všetkých vesmíroch; tiež organizovať, ladiť, spá-
jať, kriesiť, napĺňať dostatkom a pod.

4. Svetlo Roda sa pri prenikaní a napĺňaní priesto-
ru môže meniť; pritom prechádza bytosťami 
rodných bohov, ktorí sú akýmisi rozdeľovačmi 
a prejavmi božieho požehnania (každý na vlast-
nej úrovni vesmíru). Preto má svetlo Roda roz-
dielnu intenzitu vplyvu na rôznych miestach.

5. Svetlo Roda osvetľuje úplne všetko. Bohovia 
príslušnej úrovne mu zároveň pomáhajú šíriť 
sa a rozdeľovať po vesmíre aj po Zemi (medzi 
metagalaxiami, galaxiami, súhvezdiami, plané-
tami, duchmi rodov aj individuálnymi ľuďmi). 
Každý človek je nejakým spôsobom v interakcii  
so svetlom Roda, no každý národ má pri vnímaní 
tohto svetla svoje osobitosti (rôzne úrovne), sú-
visiace s jeho najvyšším poslaním.

6.  Pokiaľ ide o človeka, svetlo Roda z neho vyžaru-
je a vstupuje doňho cez jeho energetické centrá 
– čakry, vytvárajúc základ jeho duchovnej sily. 
Táto sila sa prejavuje prostredníctvom duchov-
ných stavov, myšlienok, želaní, činov, mantier 
a modlitieb. Súčasne je ako časť prvopočiatoč-



25

ného svetla – najvyššieho ducha – neustále prí-
tomná v srdci každej živej bytosti. Keď sa hovo-
rí, že v každom z nás je „Božia iskra“, myslí sa 
tým presne toto.

7.  Zjednotenie so svetlom Najvyššieho v slovan-
sko-árijskej tradícii zreteľne pociťujeme ako 
životnú energiu (živu), ktorá nám po zasvätení 
(naladení) vyžaruje z rúk.

8.  Vo všetkých vesmíroch platí zákon premeny sily 
(energie), takže „odnikiaľ sa nič neberie a nič sa 
nikam nestráca“. Preto ako odpoveď na životnú 
silu (svetlo Roda), prijaté od Najvyššieho, mu-
síme posielať svoju lásku, vďaku a úctu vyšším 
silám aj ľuďom, ktorí pomáhajú nášmu rozvoju. 
Naša vďačnosť a úcta k Najvyššiemu sa musí  
v našom živote prejavovať v súlade so zákonmi 
duchovného sveta Pravu8, ktoré nám Rod odo-
vzdal prostredníctvom svojich prejavov – rodných 
bohov, spasov9 a všetkých Bohom inšpirovaných 
a vyvolených ľudí (duchovných sprievodcov sily 
Najvyššieho), pretože každý svetonázor (každá 
viera) vedie určitým spôsobom k poznaniu jedi-
ného, mnohými podobami disponujúceho Boha.

Poslanie ¾udí a národov

Ľudia ako prejavy Všemohúceho dostali takú 
štruktúra tela a vedomia, ktorá im umožňuje vytvá-
rať vo fyzickom svete (zvanou Jav) ľubovoľné veci, 
nevyhnutné na naplnenie svojho životného poslania. 
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Každý národ má vlastné duchovné praktiky, ktoré 
sa nazývajú rôzne: čchi-kung, reiki, pránajáma a po-
dobne a sú aj rôzne účinné (majú rôznu silu pôsobenia). 
Prirodzene, že človeku najviac vyhovuje jeho rodné 
učenie a duchovné praktiky jeho národa. Pre predkov 
Slovanov bol po stáročia takým učením rodosvit.

Aby utváranie sveta prebiehalo harmonicky a ni-
komu neškodilo, musíme konať v súlade s Božími 
zákonmi — so zákonmi duchovného sveta Pravu. 
V dávnych časoch deti Slnka, Árijci– Slovania, žili 
v úplnej jednote s vyššími silami (rodnými bohmi) 
a plnili tak vôľu Všemohúceho; ako prví začali rozví-
jať svoju duchovnú podstatu prostredníctvom lásky, 
spravodlivosti a nenásilia. Preto práve my sme dostali 
božskú úlohu (poslanie) priniesť iným národom védu 
– čiže poznatky o duchovnom svete a učiť ich žiť 
v mieri a harmónii, využívajúc svetlo Roda (rodosvit) 
len pre všeobecné blaho. Zapamätajte si: Pretvára-
nie sily (energie) najvyššieho svetla do materiál-
nej podoby si vyžaduje, aby ľudia konali v súlade 
s tými istými zákonitosťami, podľa ktorých tvorí 
svet Všemohúci, teda podľa zákonov najvyššej 
duchovnej reality – duchovného sveta. Spomedzi 
všetkých vtelených bytostí na planéte Zemi človek 
disponuje najvyšším stupňom vedomia. Práve vďaka 
tomuto vedomiu môže duša ovládať telo aj časť fyzic-
kého sveta – reality, ktorá dušu obklopuje.

Najväčší vplyv na fyzický svet majú duchovne 
rozvinutí ľudia, ktorých duša je schopná dosiahnuť 
zmenené stavy vedomia a povzniesť sa k výšinám du-
chovného sveta. Takíto ľudia sú duchovnými sprie-
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vodcami svetla Roda, sily Najvyššieho. Prinášajú 
ľuďom rodnú vieru10, v ktorej je vysvetlené poslanie 
a smer vývoja konkrétneho rodu (národa) i celého 
ľudstva. Slovansko-árijská védická tradícia11 obsa-
huje poznatky o vnútornej duchovnej podstate bytia 
bola a je určujúcim faktorom, ktorý vytvára jednotu 
celého nášho rodu. Tieto poznatky udržiavali mudr-
ci, ľudia poslaní Bohom na to, aby poznávali a šírili 
pravdu a učili ľudí žiť v láske a spravodlivosti. Tí naj-
múdrejší spomedzi pravoslávnych mudrcov sa stávali 
veľmajstrami a dokonale ovládali učenie o aplikácii 
svetla rodu, čiže rodosvitu. Až dodnes sú ochrancami 
duchovného spojenia s Najvyšším Bohom, s nepretr-
žitou kontinuitou pokolení, ktorá chráni vieru i vedu 
pravoslávia*. 

A teraz trocha poodhalíme závoj tajomstva, aby 
sme vďačných potomkov naučili obrábať pole ich ži-
vota, zasievať dobré zrnká karmy, nech môže dozrieť 
úroda blaha, šťastia a radosti, a nie bolesti, nešťastia 
a smrti.

* nemá nič spoločné s pravoslávnou cirkvou (pozn. red.)


