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Editoriál
Rodina školou a škola rodinou

Škola je už v plnom prúde a deti môžu
získavať poznatky nielen akademické, ale
taktiež súvisiace s kolektívom spolužiakov
a učiteľom. A toto taktiež ovplyvňuje vývoj
osobnosti dieťaťa.
Škola nie je totiž iba vzdelávacou, ale
aj výchovnou inštitúciou. A výchova je
o príklade. Pre dieťa z nefajčiarskej
rodiny môže byť v škole šokom, ak nejaký
pedagóg, hovoriaci o škodlivosti fajčenia,
počas prestávky „konverzuje“ s cigaretou.
Pre rodičov to nie je ľahké vysvetliť a nie sú
nadšení z takýchto pedagógov. Nehovoriac
o alkohole, drogách, sexuálnom životnom
štýle. Snáď by pomohlo, keby v kritériách na
pedagógov bola aj táto stránka.
Na druhej strane dieťa z fajčiarskej rodiny
nemusí prijať tvrdenie pedagóga nefajčiara,
že fajčiť by nemali ani dospelí. Je to totiž
v rozpore s tým, čo zažíva doma. Dieťa

Aktivity Federácie rodín
Od svojho založenia v roku
1996 sa Federácia rodín
prostredníctvom
svojich
aktivít snaží o napĺňanie
svojho cieľa, ktorým je
posilnenie rodiny ako morálneho centra
spoločnosti, pretože prosperita spoločnosti
je na nej závislá. Z uskutočnených aktivít
priblížime aspoň tie najdôležitejšie.
Celoslovenská iniciatíva za manželskú
vernosť a rodičovskú zodpovednosť
Táto iniciatíva odštartovala celosvetovo
v roku 1997 s cieľom pozdvihnúť povedomie
o dôležitosti rodiny pre život, vernosti manželov
pre rodinu, a predmanželskej sexuálnej
zdržanlivosti pre manželstvo. Členovia FFWP
a iní aktivisti navštevovali domácnosti alebo
sa organizovali informačné stánky, aby každý
mohol podporiť túto iniciatívu.
Celoeurópsky festival požehnania manželstva
Tento festival bol súčasťou celosvetového
vyvrcholenia iniciatívy za manželskú vernosť a rodičovskú zodpovednosť. Bratislava
bola jediným mestom
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si však nemôže spätne urobiť výberové
konanie na rodičov. Avšak spoločnosť môže
zabezpečiť, aby napríklad zdravotné poistenie
bolo pre fajčiarov a iných deštrukčne žijúcich
ľudí vyššie ako u tých, ktorí tak nežijú.
Rodina je základom nášho bytia a mala by
byť akousi prirodzenou školou lásky, morálky
a etiky založenou na príklade. Úlohou
školy nie je nahrádzať rodinu, má byť skôr
doplnkom výchovy v rodine, výchovou na
úrovni spoločnosti. Niečo ako „druhou väčšou
rodinou“, pričom učitelia sú akoby „školskí
rodičia“ a spolužiaci akoby „školskí súrodenci“.
Vzdelávanie v takomto „rodinnom“ prostredí je
potom pre dieťa prirodzenou záležitosťou.
Rodičom želám, aby škola bola pre ich deti
vhodným prostredím. Pedagógom želám, aby
nemuseli nahrádzať rodičov v tom, čo má dieťa
získať v rodine. A deťom želám, aby výchova
príkladom doma a v škole nebola odlišná
a bola hodná nasledovania.
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v Európe a jedným z 12-tich miest sveta, kde
sa 13. júna 1998 uskutočnila pridružená časť
festivalu. Jadrom festivalu bol obrad požehnania
manželstva.
Ťažiskom aktivít Federácie rodín je požehnanie
manželstva, cez ktoré muž a žena prijímajú
Božie požehnanie manželstva prostredníctvom
manželov Munovcov alebo už požehnaných
manželských párov. Aby Boh mohol byť
prítomný v manželstve a následne v rodine,
požehnanie manželstva vytvára základ Jeho
aktívnej prítomnosti.
Dr. Hak Ča Han Munová na Slovensku
Bola to prvá návšteva jedného z manželov
Munovcov na Slovensku. Bratislava sa 20.
mája 1999 v rámci 80 miest svetového turné
Dr. Munovej s prejavom „Cesta života pre celé
ľudstvo“ stala jedným zo 6 miest v Európe tohto
turné. Súčasťou tohto turné bola inaugurácia
Medzináboženskej a medzinárodnej federácie
za svetový mier (IIFWP) v jednotlivých
krajinách sveta.
Výzva Federácie rodín určená NR SR týkajúca sa návrhu zákona o registrovanom partnerstve osôb rovnakého pohlavia
V januári 2002 Federácia rodín poslala výzvu NR
SR v súvislosti s prejednávaným návrhom zákona
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o registrovanom partnerstve osôb rovnakého
pohlavia. Federácia rodín nemá výhrady voči
osobám sexuálne inak orientovaným, ale
chcela zaujať jasné stanovisko k základným
normám rodiny v našej spoločnosti. Úryvok
z výzvy: „Podľa Listiny základných práv
a slobôd je rodičovstvo a rodina pod ochranou
zákona. Je to tak preto, lebo rodina je
jedinečná tým, že sa v nej rodia deti, a že v nej
získavajú základné vzorce správania sa muža
a ženy. Navrhovaný zákon však chce postaviť
spolužitie osôb rovnakého pohlavia na roveň
manželstva, ktoré je základom rodiny, napriek
tomu, že takéto spolužitie nemôže naplniť tie
isté kvality a zodpovednosti. Predkladaný
návrh zákona preto v rodinnom práve nemá
miesto. Spolužitie osôb rovnakého pohlavia by
sa malo riešiť na inom základe.“ Bez ohľadu
na to, z akého dôvodu sa tak poslanci rozhodli,
navrhovaný zákon neprešiel.
Na medzinárodnej úrovni Federácia rodín
spolupracuje s rôznymi medzinárodnými
organizáciami a OSN na rozvíjaní programov
posilnenia rodiny (je mimovládnou organizáciou pri OSN: Oddelenie verejných informácii
- http://www.un.org/dpi/ngosection).
Viac na stránke FFWP http://www.federaciarodin.sk.
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Historické rodiny
Federácia rodín vidí podstatu rodiny
v aktívnej prítomnosti Rodiča ľudstva Boha - v rodine. Pravá rodina je založená
na Bohom požehnanom manželskom
zväzku jedného muža a jednej ženy na
večnosť, pričom Boh je centrom takéhoto
manželstva a rodiny na ňom založenej.
Federácia rodín sa usiluje o obnovenie
tohto ideálu rodiny, avšak to si vyžaduje
pochopenie tohto ideálu a spôsobu jeho
naplnenia. Základ pochopenia spočíva
v tom, že ešte pred objavením sa prvých
ľudí nazývaných Adam a Eva, a dokonca
ešte pred existenciou kozmu, ideál pravej
rodiny existoval u Boha. Na základe neho
Boh stvoril kozmos a nakoniec človeka.
Preto Adam a Eva stvorení na Boží obraz
mali potenciál naplniť tento ideál a Boh
ako ich rodič očakával, že sa tento ideál
rozhodnú na základe slobodnej vôle
danej im Ním naplniť (slobodná vôľa je
nevyhnutnou podmienkou existencie lásky).
Avšak Adam a Eva neboli stvorení ako
dokonalí. Boli však dokonale stvorení
nato, aby dosiahli dokonalosť, pretože to
bolo ich osobnou zodpovednosťou stať sa
dokonalými ako je Boh. Dokonalosť v tomto
ponímaní znamená dokonalosť z pohľadu
lásky. Stať sa dokonalým ako Boh znamená

milovať ako Boh. Adam a Eva si svoju
schopnosť milovať mali rozvíjať ako deti voči
Bohu - rodičovi, ako súrodenci navzájom,
ako manželia v Bohom požehnanom
manželstve a ako rodičia voči svojim
deťom. Stanúc sa rodičmi by odzrkadľovali
Božiu povahu rodiča a boli by pre svoje
deti živým stelesnením Boha a Jeho lásky.
Takto by Adam a Eva vytvorili pravú rodinu a
odovzdávaním štandardu Božej lásky svojim
deťom by sa vytvorila pravá spoločnosť. Bola
by to oblasť Božej lásky, v ktorej by nebolo
zla a hriechu, tzv. Božie kráľovstvo na zemi.
V ňom by náboženstvo, cirkev, mesiáš,
spasenie, pokánie, násilie, zločin, vojna,
smilstvo, nevera, a i., boli úplne neznámymi
pojmami. Po svojom pobyte na zemi by
ľudia odchádzali do duchovného sveta,
ktoré by bolo Božím kráľovstvom v duchovnom svete.
Jediná vec, ktorú mali Adam a Eva urobiť
a tým dosiahnuť dokonalosť, bolo dodržať
Božie varovanie o „nejedení ovocia zo
stromu poznania dobra a zla“. To znamená,
nemali mať sexuálny vzťah bez Božieho
súhlasu (požehnania). Dodržaním tohto
varovania by dosiahli zrelosť lásky vo vzťahu
k Bohu ako svojmu rodičovi a vyjadrili by
tým absolútnu jednotu s Ním. Následne by
im Boh požehnal do manželstva, v ktorom

Štyri oblasti srdca

Rodina je školou lásky

Rodina vo všeobecnosti býva z dôvodu
nepochopenia jej podstaty a významu
zaznávaná a zdôrazňuje sa potreba
individuálnej slobody pre naplnenie
osobných cieľov. Toto však vedie k ešte
menšiemu uspokojeniu zo života, pretože
človek v honbe za osobnými cieľmi
nedokáže vytvárať plnohodnotné vzťahy
s ostatnými ľuďmi. Avšak rodina založená
na požehnanom manželstve jedného
muža a jednej ženy je nenahraditeľná,
pretože je cestou k naplneniu účelu
života, ktorým je prežívať šťastie, čo
znamená milovať a byť milovaný.

Rodina je základom nášho bytia
v tom najhlbšom zmysle slova. Vzťahy
v našom živote sú založené na prvotných
vzťahoch s našimi rodičmi, súrodencami
a príbuznými. Toto v nás vytvára základ
nášho vnímania Boha, spoločnosti a seba
samého. Rodina je najideálnejším prostredím jestvovania človeka. Je školou lásky,
ktorej absolvovanie vedie k naplneniu
zmyslu života. Táto škola lásky spočíva
v prežívaní štyroch oblastí srdca detskej, súrodeneckej, manželskej a nakoniec rodičovskej oblasti srdca. Každá
z týchto oblastí má svoju vlastnú kvalitu
a účel.

Šťastie nevzniká samo osebe, vzniká
prostredníctvom vzájomného vzťahu,
ktorý prináša zúčastneným radosť. Preto
človek túži a potrebuje lásku, aby mohol
prežívať radosť a bol šťastným. Nešťastie
vzniká preto, ak človek „nenachádza“
lásku, čo vedie ku hľadaniu náhrad
za lásku v podobe alkoholu, cigariet,
drog, voľného sexu, a iných deštrukčných
aktivít.

Postupne sa učíme rozvíjať si svoje srdce
prostredníctvom vzťahov lásky existujúcich v týchto oblastiach. Tento postup je
chronologický a mali by sme postúpiť do
ďalšej oblasti až po dosiahnutí štandardu
požadovaného
pre
predchádzajúcu
oblasť. Každá vyššia úroveň má v sebe
zahrňovať predchádzajúce nižšie úrovne.
Úspešné zvládnutie jednej oblasti nás
posúva bez problémov do ďalšej, vyššej
oblasti. Ak nedokážeme naplno zvládnuť
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by sa prostredníctvom sexuálneho vzťahu
z lásky a v prostredí lásky počali deti. Takto
by Adam a Eva vytvorili pravú rodinu
v centre s Bohom a naplnili by tak zmysel
života a zároveň Boží účel stvorenia.
To, čo sa však stalo, bolo hroznou tragédiou,
ktorá spôsobila Bohu nevýslovné utrpenie.
Adam a Eva neuposlúchli rodičovské
varovanie a mali nedovolený sexuálny
vzťah, čím vytvorili rodinu v centre so
satanom. Tento skutok dvoch ľudí bol
počiatkom ľudskej histórie plnej násilia,
zločinov, vojen, smilstva, nevier, a i.
Namiesto histórie Božieho kráľovstva sa
začala história pekla na zemi i v duchovnom
svete.
Avšak účel stvorenia je absolútny a dôvod,
prečo Boh stvoril kozmos a človeka bol,
aby sa vytvorilo Božie kráľovstvo na
zemi a v duchovnom svete. Preto Boh už
v rodine Adama a Evy pracoval na tom,
aby sa odčinil skutok, ktorí spáchali a aby
ľudia mohli vytvoriť rodinu v centre s Ním.
V tejto rubrike postupne uvedieme
príbehy o jednotlivých rodinách, ako
v rámci Božej prozreteľnosti obnovy ideálu
rodiny ich skutky ovplyvnili spoločnosť.
Pokračovanie v budúcom čísle.

predchádzajúcu oblasť, potom máme
deficit v ďalšej, čo sa prejavuje na
kvalite vzájomných vzťahov. Preto nie
je vhodné vstupovať do vyššej oblasti
bez zvládnutia predchádzajúcej práve
tak, ako ísť rovno na univerzitu bez
absolvovania základnej a strednej školy.
Mnohé problémy v manželstvách exitujú
aj preto, lebo predchádzajúce oblasti
detskej a súrodeneckej lásky sa náležite
nerozvinuli.
Všetky problémy spoločnosti sú v konečnom dôsledku spojené s problémami
v rodine a v nedostatočnom rozvoji týchto
štyroch oblastí srdca. Spoločnosť je totiž
rozšírením rodiny a to, čo sa „zaseje
v rodine, sa žne v spoločnosti“. Zvyčajne
si myslíme, že spravodlivosť, sloboda,
mier a prosperita sú výsledkom práce
politikov, vedcov a filozofov. Avšak
základy týchto hodnôt sa vytvárajú
predovšetkým v rodine vo vzťahoch
medzi rodičmi a deťmi, medzi manželmi,
a medzi súrodencami. V tejto rubrike
postupne priblížime jednotlivé oblasti
srdca a ich význam pre život človeka a
pre spoločnosť.
Pokračovanie v budúcom čísle.
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Zakladatelia Federácie rodín
V tejto rubrike budeme približovať
život a skutky zakladateľov Federácie rodín - manželov Munovcov.
Na úvod priblížime ich rodisko Kóreu
v období pred ich narodením.

Situácia na Kórejskom
polostrove pred rokom 1920
Celé 19. storočie vo východnej Ázii sa
nieslo v duchu veľkých spoločenských
zmien. Veľmoci ako Čína, Japonsko
a Kórea boli západnými mocnosťami
donútené k tomu, aby sa po stáročiach
izolácie otvorili. Najprv zahraničnému
obchodu, a neskôr aj politicky.
Koncom 19. storočia Japonsko najviac
profitovalo zo vzájomnej výmeny
so západom. Rástlo tak na sile a malo
veľmocenské tendencie. Dynamika
zmien vo vnútri krajiny spôsobila aj
vonkajšiu rozpínavosť. Japonsko si
robilo chúťky na Čínu a neskôr aj na
celú Áziu. Mostom k dosiahnutiu tohto
cieľa mala byť Kórea. Začiatkom 20.
storočia Japonsko ovládlo najprv
zahraničnú politiku Kórey (od roku
1905) a potom aj celú Kóreu. Anexia
nastala v roku 1907. Kórea vyslala
delegáciu do Haagu, aby na stretnutí

veľmocí upozornila na svoju situáciu
a lobovala za ukončenie anexie. Veľmoci
sa však nezaujímali o osud pre nich
bezvýznamnej Kórey, skôr hľadeli na
rastúci vplyv Japonska, čo sa im viac
hodilo. Situácia vo vnútri Kórey sa ešte
viac zostrila po úspešnom atentáte na
japonského generálneho splnomocnenca pre Kóreu – Ita Hirobumiho. Po jeho
smrti ešte viac
zosilnila asimilácia pôvodného
obyvateľstva.
Násilná japonizácia neznamenala
iba používanie
japončiny
ako
úradného jazyka.
Dosiahla ohromných rozmerov.
Japonci nútili kórejské deti, aby
chodili do japonských škôl. Nútili prevažne budhistické
a kresťanské obyvateľstvo prijať japonské
náboženstvo
šintoizmus,
ktoré
uctieva za najvyššie božstvo bohyňu
slnka Amaterasu Kamijama. Nútili ich
klaňať sa japonskému cisárovi –
potomkovi bohyne slnka. To spôsobovalo odpor voči japonským okupan-

Praví rodičia a pravá rodina náboženstva a Prozreteľnosti spasenia
(Dr. Hak Ča Han Munová - prejav
z inaugurácie FFWP)
Vážení hostia, dámy a páni!
Je pre mňa veľkou cťou, že sa dnes môžem
s takými významnými predstaviteľmi
verejnosti podeliť o posolstvo o pravej
rodine. Ako iste viete, rodina je kolískou
ľudského života a základným kameňom
sveta mieru.
Dúfam, že na tomto zhromaždení sa
nám podarí nájsť spôsob, ako vybudovať
zdravé pravé rodiny, ktoré sú v súzvuku
s Božou láskou.
Boh je absolútny, jediný, nemenný a večný. Jeho vôľa je rovnaká. Keby sa Adam
a Eva stali jedným telom zastrešeným
Božou láskou, všetko by bolo úplné a dokonalé. Boží pôvod, cieľ a proces tvorenia
a tiež príčina, dôsledok a orientácia sú
absolútne.
Adam a Eva, predkovia ľudstva, vstúpili
po páde, v dôsledku svojej nevedomosti, do sveta chaosu. Táto nevedomosť
a chaos sa rozšírili z úrovne jednotlivca
na úroveň rodiny, národa a sveta. Účelom

v dejinách bolo naše vyslobodenie z tejto
oblasti pádu.

V dobe Posledných dní prichádza mesiáš,
aby učil zreteľne o absolútnej, jedinej
a večnej príčine a dôsledku z pohľadu Boha.
Prichádza, aby očistil svet od nevedomosti
a chaosu a navrátil ho do pôvodnej náruče
Boha. To je naplnenie Božej vôle.
Ak sa to nestane, počas Posledných dní
zaniknú všetky náboženstvá, “izmy”, filozofické systémy a národy. Ľudstvo je dnes
na prahu 21. storočia a do tretieho tisícročia
vstúpi už o niekoľko rokov. V tejto rozhodujúcej chvíli by som chcela predniesť
túto reč zameranú na pohľad Princípu na
dejiny Prozreteľnosti obnovenia, aby sme
sa vedeli pripraviť na príchod novej doby.
Aby mohol vzťah medzi Bohom a ľudstvom
dozrieť do vzťahu upriameného na pravú
lásku, Boh požadoval od človeka, aby si
splnil podmienku vlastnej zodpovednosti
pri vytváraní tohto vzťahu jednoty. Preto
bol Boh nútený dať prvým predkom prikázanie. Inými slovami Boh vedel, že sa
nachádzajú v období rastu, na ceste k dosiahnutiu dokonalosti a preto zaviedol
prikázanie ako podmienku pre svoje deti,
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tom, ktorý vyvrcholil 1. marca 1919.
Hrdinkou tohto hnutia občianskeho
odporu bolo 19-ročné dievča Ju Kwang
Sun. Jej mučenícka smrť pohla celou
Kóreou a pripravila pôdu na udalosti,
ktoré nasledovali. Do protijaponského
hnutia boli zapojení najmä ľudia, ktorí
začiatkom 20. storočia konvertovali na
kresťanstvo. Hlavne v severnej časti polostrova. Mesto
Pchjongjang
bolo dokonca
nazývané Jeruzalemom
Východu. Japonská
okupácia
Kórey
sa skončila až
15.
augusta
1945
spolu
s
kapituláciou
Japonska a koncom
druhej svetovej vojny vo východnej Ázii. Okupácia trvala 40 rokov
a jej koniec znamenal ďalekosiahle
zmeny v celej kórejskej spoločnosti.
Miloš Procházka
Pokračovanie v budúcom čísle.

aby mohli zdediť to najcennejšie - pravú
lásku.
Pôvodne mali pravú lásku dosiahnuť
cez životnú skúsenosť a pochopenie
prostredníctvom vnútorného naplnenia.
Pravá láska nie je niečo, čo sa dá naučiť
prostredníctvom slov, písaného textu
alebo chodenia do školy. Je možné ju zažiť
naplno iba v živote. Adam a Eva, stvorení
ako novorodenci, mali postupne rásť
a zdokonaľovať sa počas celého života,
prežívajúc srdcom situácie v pozícii
pravých detí, pravého brata a sestry,
pravého manžela a manželky a pravých
rodičov. Človek môže dokonale naplniť
účel stvorenia a stať sa ideálnou ľudskou
bytosťou, ak zažije pravú lásku Boha v jej
úplnosti.
Každý človek túži po tom, aby ten, koho
miluje, bol miliónkrát cennejší ako on sám,
prípadne aby bol nekonečne lepší ako on
sám. Boh tak isto túži, aby hodnota ľudí,
ktorých miluje, bola nekonečne veľká.
Človek, ktorý sa zdokonaľuje, nadobúda
podobnú povahu ako Boh tým, že dosahuje Božiu majestátnosť a dokonalosť.
Úplné znenie sa nachádza na stránke
FFWP: http://www.federaciarodin.sk.
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Rodina národov žijúcich v mieri môže vzniknúť jedine z národov rodín žijúcich v mieri. - Rev. Son Mjong Mun

Vy sa pýtate, my odpovedáme

Udalosti

FFWP na Slovensku

Prečo sa vo Federácii rodín
používa obrad požehnania
manželstva prevzatý z Cirkvi
zjednotenia?
Takýto obrad požehnania
manželstva by sa po prvýkrát
udial zo strany Boha, keby Adam a Eva
„nepadli“ (pozrite rubriku Historické
rodiny). Následne by ako rodičia takéto
požehnanie neskôr udeľovali svojim
deťom. Tento obrad teda nie je ohraničený
na nejakú cirkev, aj keď ho prvýkrát
uskutočnili manželia Munovci v rámci tzv.
Cirkvi zjednotenia.
Misiou náboženstva a cirkvi všeobecne
bolo vytvoriť podmienky na to, aby sa
mohol obnoviť stratený vzťah medzi
ľudstvom a Bohom. Tým, že Cirkev
zjednotenia túto podmienku zabezpečila,
tento obrad požehnania manželstva sa začal
udeľovať práve v rámci Cirkvi zjednotenia.
Obnovením strateného vzťahu medzi
ľudstvom a Bohom bol zmysel existencie
Cirkvi zjednotenia naplnený a jej pôsobenie
bolo z hľadiska Božej prozreteľnosti
reverendom Munom ukončené. V rámci
Federácie rodín sa tento obrad používa
v zmysle rodinnom, nie cirkevnom. Udeliť
tento obrad je výsadou rodičov, ktorí takéto
požehnanie predtým prijali do svojho
manželstva. Je to teda rodinný obrad, nie
cirkevný.

Pri
príležitosti
Svetového dňa mieru sa
2. septembra 2005 na Ambasáde mieru v Bratislave
uskutočnilo stretnutie, na
ktorom si účastníci pripomenuli tento deň videoprezentáciou o nevyhnutnosti mieru a zmierenia, čítaním zo Svätých
písiem, modlitbou, vzájomným zdieľaním
a želaním, aby každý deň bol dňom mieru.
Milióny ľudí bez rozdielu vyznania, národnosti, rasy a politického smerovania sa
stretávajú, manifestujú, modlia, alebo si inak
pripomínajú tento deň mieru vyhlásený OSN.
V roku 1981 Generálne zhromaždenie OSN
(GZ) prehlásilo, aby otvárací deň pravidelného zasadania GZ v septembri bol oficiálne
slávený ako Svetový deň mieru a bol
venovaný posilneniu ideálov mieru v a medzi
všetkými národmi a ľuďmi (rezolúcia 36/67).
V roku 1998 GZ upresnilo, že tento deň má
byť nasledovne slávený na otvárací deň
výročného zasadania GZ (rezolúcia 52/232).
V prejave pri príležitosti oslavy tohto dňa
v roku 1997 generálny tajomník OSN povedal,
že mier nemá byť chápaný iba ako neprítomnosť
konfliktu, ale ako realita zahrňujúca
ekonomický rozvoj, sociálnu spravodlivosť,
ochranu prostredia, demokratizáciu, odzbrojenie a rešpektovanie ľudských práv.

Prezident: Ing. Igor Koromház,
prezident@federaciarodin.sk

Predstavujeme

tvrdilo, že sa slnko otáča okolo zeme, zem
sa naďalej otáčala okolo slnka. Účelom
týchto posolstiev, podobne ako aj v iných
prípadoch v minulosti, je priblížiť ľuďom
to, čoho nie sú si vedomí. Ak by to bolo
niečo, čo je bežným poznaním, takéto
informácie z duchovného sveta by boli
zbytočné. Tieto posolstvá odkrývajú
doteraz nie veľmi poznané skutočnosti
a zároveň sú určitým varovaním, ako tomu
bývalo v prípade tzv. proroctiev, ktoré
nepredpovedali, čo sa stane, ale varovali,
že sa tak stane, ak ľudia nezoberú varovanie
vážne.
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?

Keď Federácia rodín v USA v decembri
2001 iniciovala uverejnenie posolstiev
z duchovného sveta pod názvom “Boh je
Rodičom ľudstva”, reakcie nenechali na
seba dlho čakať. Od tých odmietajúcich
akúkoľvek duchovnú realitu až po
oceňujúce ich význam.
Uvedomovanie si duchovnej reality určite
nie je také bežné, ako uvedomovanie
si svetla, zvuku, chuti a iných vnemov
vnímateľných
piatimi
fyzickými
zmyslami. Avšak aj keby niekto
nevidomému človeku tvrdil, že svetlo
neexistuje, nepresvedčil by ho o tom
z jednoduchého dôvodu: oči sú nato,
aby sa nimi vnímalo svetlo. I duchovná
podstata človeka hovorí o tom, že človek
by mal vnímať duchovnú realitu a zrejme
je problém v ľuďoch, ak tomu tak nie
je. Je prirodzené, že človek sa rodí tak,
aby mohol vnímať svojich rodičov a Boh
by určite nestvoril svoje deti tak, aby ho
nemohli vnímať.
Účelom týchto posolstiev však nie je
presviedčať ľudí o existencii duchovného
sveta. Ten existuje bez ohľadu nato, či je
popieraný alebo nie. Podobne, aj keď sa

Je prirodzené, že pri stretnutí sa s novými
informáciami zvyčajne dochádza ku konfrontácii s tým doteraz poznaným.
A v tomto prípade to zrejme nebude inak.
No prijatiu alebo odmietnutiu niečoho
by malo predchádzať dôkladné zváženie
všetkých skutočností.
Tieto posolstvá si môžete objednať
v tlačenej podobe na adrese:
duchovnysvet@federaciarodin.sk,
alebo si ich prečítať na stránke:
www.duchovnysvet.sk.
Tešíme sa na Vaše reakcie a taktiež na Vaše
skúsenosti s duchovnom realitou.
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Kontakt:
Bratislava:
Federácia rodín za svetový mier
P. O. Box 72
810 00 Bratislava
Tel.: 0905/572 729
E-mail: federaciarodin@federaciarodin.sk
Pobočky:
Banská Bystrica:
E-mail: banskabystrica@federaciarodin.sk
Košice:
E-mail: kosice@federaciarodin.sk
Martin:
E-mail: martin@federaciarodin.sk
Nitra:
E-mail: nitra@federaciarodin.sk
Žilina:
E-mail: zilina@federaciarodin.sk
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