
 

 

 

 

Informácie z astronómie a astrológie 

 

Moje informácie z astronómie a astrológie v knihe “Večné zákony-4” od 

pána Kopeckého mali ilustrovať a uľahčiť pochopenie narodenia Imanuela – 

Kráľa Tisícročnej ríše.  

Boli tam poskytnuté výhradne za týmto účelom. V skutočnosti boli použité 

na opak, a preto sám ako autor týchto informácií sa nemôžem s tým uspokojiť a 

stotožniť!!! 

Moje ústne ani písomné námietky neboli akceptované. 

Vyhlasujem, že sa verejne dištancujem od knihy Večné 

zákony – 4 aj od jej autora p. Karola Kopeckého.  
Preto som sa rozhodol znovu spracovať tieto informácie, doplniť ich o nové, 

a keďže mne pomohli pochopiť narodene Imanuela, ponúkam ich aj ostatným 

hľadajúcim, aby videli, že súvisia a majú uľahčiť pochopenie narodenia Imanuela 

– Kráľa Tisícročnej ríše v novembri 1998. 

Tým vlastne budú tieto informácie plniť tú úlohu, na čo boli určené. 

 

Miroslav Ivánek 

Bratislava, január 2001 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
Dátum narodenia Imanuela – 

Kráľa Tisícročnej ríše – je  
28.11.1998. 

 
Pozrime sa na tento dátum z pohľadu numerológie – vlastností čísel, číslic. 

  
Číslo “28”: 
28  =  4  .  7   -  súčin štvorky a sedmičky nám dáva dvadsaťosmičku 
 
Číslo “4”: 
Symbolizuje stvorenie a hmotnosť. Prečo? Lebo charakterizuje podobné 

vlastnosti hmoty a deje v prírode, napr.: 
– štyri ročné obdobia 
– štyri strany štvorca 
– štyri temperamenty 
   atď. 
 
Číslo “7”: 
“Toto členenie na sedem nájdete ako samozrejmé všade tam, kde pôsobí 

Vôľa Božia, ktorá aj vo svojom mene má číslo sedem: Imanuel.” (Posolstvo 
Grálu) 

Ukážme si pre zaujímavosť postupnosť prvých sedem číslic aritmetickej 
postupnosti: 

1,2,3,4,5,6,7  Ich súčet je potom: 1+2+3+4+5+6+7 = 28 
 
Číslo “11”: 
Je to prvočíslo – teda deliteľné iba jednotkou a samým sebou – teda 

jedenástkou, nijakým iným celým číslom tak, aby vzniklo celé číslo. 
Jedenástka sa dá napísať aj ako súčet štvorky a sedmičky -  4 + 7 = 11 
Ak chceme viac pochopiť význam čísla “11”, musíme si nutne vysvetliť 

pojem čísla “π”, ktorι sϊvisν s kružnicou, kruhom, spájaním začiatku s koncom, 
uzavieraním sa kruhov, s nekonečnosťou apod. 

 
Číslo “π”: 
Číslo “π” môžeme charakterizovať ako pomer (podiel) dĺžky (obvodu) 

kružnice k jej priemeru. 
L – dĺžka kružnice ,   D – priemer kružnice ,   D=2R , R – polomer kružnice 

 2



  
D
L

=π  

Najbežnejším spôsobom vyjadrenia čísla “π” je použitie kružnice 
s priemerom D = 2 . 7, teda R=7 (D=14). Takáto kružnice má dĺžku L = 44. 
  44       22    22 

π  =  --------  =  ------   ,        teda          π  =  ------- 
  2.7        7       7 
 
Ak  je π = 22 / 7, tak 7π = 2.11  a napokon 11 - teda číslo, ktorému sme sa 

chceli pôvodne venovať sa dá zapísať z predchádzajúceho takto: 
7 π 

11 =  ---------  =  3,5 π 
    2 
Túto vlastnosť jedenástky, teda súvislosť s číslom π a teda aj s kruhom 

využijeme v ďalších vysvetľovaniach.  
 
Vráťme sa ale k našim dvom pôvodným číslam na začiatku – k štvorke a 

sedmičke. 
Ako súvisí číslo 11 s číslami 4 a 7 ? Jednoducho, je ich súčtom: 
11 = 4 + 7 
 
Teda:   28 = 4 . 7      a    11 = 4 + 7 
 
Kríž Pravdy poznáme podľa toho, že má zvislé a vodorovné ramená rovnakej 

dĺžky. 
 
 
Ukážme si štvorec, ktorého strana má veľkosť 7: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoberme jednotlivé strany štvorca dĺžky 7 a usporiadajme ich do tvaru 

rovnoramenného kríža. Vieme, že rovnoramenný kríž znázorňuje Kríž Pravdy. V 
našom Kríži Pravdy bude mať každé rameno dĺžku 7. Ak pospájame vonkajšie 
vrcholy tohto kríža (geometricky vonkajšie konce štyroch úsečiek), tak 

7 

7 

7 

7 

7 2

7 2

7 2  

7 2  7 

7 

7 

7 
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dostaneme opäť štvorec, ale so stranami s rovnakou dĺžkou 7.√2  s uhlopriečkami 
o dĺžke 7. 

 
Plocha (obsah) takéhoto štvorca bude: 
P = (7.√2).(7.√ 2) = 7.7.√2.√2 = 49.2 = 98
 
Teda mali sme: 4 úsečky veľkosti 7 a usporiadané ako rovnoramenný kríž do 

uhlopriečok štvorca, ktorého obsah je 98. 
 
Teda 4 + 7 = 11
         4 . 7 = 28    Dátum: 28.11.’98
         P = 98  
 
Súčin dňa a mesiaca - 28.11 = 308 = 2 . 154 , kde 154 je plocha kruhu o 

polomere 7.  
Vysvetlime si, prečo uvádzame číslo 308. 
 
 

R 

Kruh o polomere R = 7: 
 
Dĺžka (obvod) tohto kruhu L je  
L = π . D = 2π R =  
       22  
= 2.------ . 7 = 2.22 = 44
        7 
 
Obsah (plocha) tohto kruhu P je: 
          22 
P = π.R2 = ------ . 72  = 22 . 7 = 154 ,   alebo   P = π . 72 = 49 π
           7 
 
teda  154 = 49 π , vynásobme obe strany tejto rovnice dvomi, čiže 

 2.154 = 2.49π ,   po úprave:  308 = 98 π  
 
Ale vieme, že zároveň platí aj rovnosť 308 = 28.11,  
 
takže      28 . 11 = 98 π 
 
Čiže, keď v dátume 28.11.98 súčin čísel označujúcich deň a mesiac (28.11) 

vydelíme číslom roka (98), dostaneme číslo π, čiže číslo, ktoré sa používa pri 
výpočtoch spojených s kružnicou, s kruhom (čiže aj s uzavretím kruhu)! 
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     28 . 11 
   -----------  = π 
        98 
Vrátim sa k číslam dátumu narodenia Imanuela - 28.11.1998. 
 
Číslo “28” podľa numerológie je zvláštne číslo Slnka. Číslom Slnka je číslo 

“1”. Jednotka vznikne tiež ciferným súčtom viacciferného čísla, teda  
28 → 2 + 8 = 10 → 1 + 0 = “1”
 
Číslo “11”  sa skladá z dvoch číslic 1. 
11 → 1 + 1 = “2” ,  jedenástka teda symbolizuje dvojku, čo je číslom 

Mesiaca. 
 
Číslo roku 1998 je trojnásobkom čísla 666.  O tomto čísle vieme z Biblie - 

Zjavenie Jána, čo predstavuje. Na jednom zo svojich rozhovorov s čitateľmi kníh 
“Večné zákony 1,2,3” pani Natália vysvetľuje tento fakt, že to, že 1998 je 
trojnásobok čísla 666, znamená, že v roku 1998 bude porazený Lucifer - 
poznaním. Číslo 3 symbolizuje Božiu Trojicu. 

1998 → 1 + 9 + 9 + 8 = 27 →  2 + 7 = 9 
Číslo “9” je ciferným súčtom čísla 1998. 
 
Dátum 28.11 môžeme teraz symbolicky zapísať aj takto: Číslu 28 ako vieme, 

môžeme priradiť číslo “1” (číslo Slnka) a číslu 11 priradíme číslo “2” (číslo 
Mesiaca) a z týchto dvoch čísel dostaneme číslo “12”. 

Číslo 12  symbolizuje podľa Biblie - Zjavenia Jána v 12-tej (!!!) kapitole aj 
matku Kráľa Tisícročnej ríše - Imanuela - Prakráľovnú!!! 

V tejto 12-tej kapitole Zjavenia Jána sa píše: “Žena odetá do Slnka, pod 
nohami Mesiac, na hlave veniec dvanástich hviezd ...” 

Vidíme, že aj v tejto dôležitej vete je spomínané Slnko a Mesiac. Teda 
číselne jednotka (Slnko) a dvojka (Mesiac), spolu napísané ale 12 !!! 

 
Poznámka: V žiadnom prípade tu nechcem vykladať, ako sa má chápať Biblia, lebo 

všetky dôležité pasáže z Biblie (teda aj túto) pani Natália správnym spôsobom vyložila vo 
svojej knihe “Večné zákony 1,2,3” , lebo uvedené knihy písala pod vedením Imanuela. 

V mojich odvolaniach na citáty z Biblie sa jedná len o poukázanie na logicky vyplývajúci 
symbolický a dokresľujúci charakter, v žiadnom prípade nemení (ani nesmie) pôvodný zmysel 
a výklad pani Natálie, len ukazuje na symbolické širšie súvislosti, ktorých zámerom je práve 
zvýrazniť a upozorniť na správnosť a dôležitosť výkladov jednotlivých pasáží z Biblie 
v knihách pani Natálie, ktoré sú “Novým evanjeliom”.  

Preto neodporúčam čítať tento text takým, ktorí neprečítali knihy “Večné zákony 
1,2,3”! 
 

Pozrime sa na ciferný súčet celého dátumu 28.11.1998: 
2+8+1+1+1+9+9+8 = 39   →   3 + 9 = 12  →  1 + 2 = 3 
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Číslo 39 (súvisí aj s dátumom nadpozemského panenského počatia, čo 

ukážem neskôr) je takisto súčtom čísel 21 a  18. 
Číslo 21 predstavuje súčet troch sedmičiek 7+7+7 a číslo 18 zase súčet troch 

šestiek 6+6+6. Každý nech si urobí sám svoj úsudok, čo to symbolizuje. 
Keďže ciferný súčet čísla 1998 je 27, vzájomným súčtom čísel 39 a 27 

dostaneme číslo 66. Pre zaujímavosť chcem uviesť, že Biblia obsahuje spolu 66 
kníh. Z toho 39 kníh Starého zákona a 27 kníh Nového zákona! (Zaujímavá 
súvislosť - náhoda?) 

 
Poznámka: Termín počatia a pôrodu nemal vopred nikto vedieť. Udalosti sa dozvieme 

(ak si to vôbec zaslúžime), až keď sa uskutočnia! 
 
Pani Natália má dátum narodenia 17.7.1950. 
17 - je podľa numerologických textov panenské číslo. 
Ciferný súčet čísla dátumu narodenia pani Natálie: 

 17+7 = 24,     1+9+5+0 = 15,     2+4 = 6,   1+5 = 6,  teda   66 
    ale  24 + 15 = 39   →   3 + 9 = 12  →  1 + 2 = 3  , čo dáva tie isté súčty ako 
pri dátume 28.11.1998!!!  

 
 

Chcem uviesť ešte nasledujúcu zaujímavosť: 
Pani Natália bola na Zemi dňa 28.11.1998 presne 17 666 dní!!! 

17 - panenské číslo, 666 - symbolicky boj s temnom (Luciferom) 
Toto číslo je zaujímavým súčinom:  
   2π . 2811 = 17 666 
Teda číslo 2811, ktoré sa symbolicky zachvieva v 28-čke aj v 11-tke, 

napísané ciferne spolu ako číslo 2811 vynásobené číslom 2π , dostaneme číslo, 
ktoré udáva, koľko dní žila pani Natália na Zemi dňa 28.11.1998, teda keď sa 
narodil Imanuel! 

V tomto prípade to aj matematicky znamená, že číslo 17 666 vyjadruje 
obvod kruhu, ktorého polomer má veľkosť 2811 !  

 

L 

R

O = 2π.R = 2π.2811 
R = 2811 
L = 2π.R - dĺžka kružnice 
(uzavretie kruhu! - splnenie 
poslania pani Natálie!!!)  
 

Aj číslo 1128 sa ciferne zachvieva v dátume 28.11, ukážeme si, že tiež súvisí 
s narodením Imanuela! 

1128 = 8.141 ,   
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od 28.11 po 18.4 je to 141 dní - mimochodom číslo 8 = 224/28, teda podiel 
čísel 224 (jeden obeh Venuše okolo Slnka) a 28 (deň narodenia Imanuela)   

 
Z Biblie vieme, že dúha symbolizuje zmluvu medzi Bohom a ľudstvom. Je 

spomínaná v Zjavení Jána, 10.kapitola.  
Dúha ako slovo sa z angličtiny prekladá ako dažďový oblúk (rainbow), alebo 

len oblúk (arch). Rovnako ako dúha sa v angličtine pomenováva aj slovo “luk”.  
Vieme, že luk je symbolom strelca. Aj astrologické znamenie Strelca je 

zobrazené s lukom. No a v angličtine sa strelec prekladá ako “archer” (odvodené 
od slova arch - oblúk). 

Nepripomína nám “Archer” (Strelec) súvislosť, ako aj slovo “arch” (oblúk), 
s biblickou archou zmluvy z čias Noeho?  

V knihe “Večné zákony 3” je na konci uverejnený obraz od Raffaela 
zobrazujúci únos Imanuelovej matky s Imanuelom zo Zeme. A na tomto obraze je 
zreteľne vidno tiež dúhový oblúk. Teda zrejme dúha súvisí tiež s narodením 
Imanuela - Kráľa Tisícročnej ríše. 

Súvis dúhy so znamením Strelca bol ukázaný. Logicky sa následne 
naskytuje súvislosť termínu narodenia Imanuela so znamením Strelca na Zemi, 
ktoré trvá zhruba od 22.11. - 21.12. Pani Natália zvestovala narodenie Imanuela 
na november 1998. Znamenie Strelca sa s novembrom prekrýva v dňoch od 22.11. 
do 30.11. Teda asi posledný novembrový týždeň. 22.11.1998 – nedeľa, 
30.11.1998 – pondelok. 

Pani Natália píše, že narodením Imanuela sa začína Tisícročná ríša, ale počas 
Imanuelovho detstva, keď ešte nebude môcť vládnuť, teda do doby dospelosti, 
bude tzv. prípravná doba na Tisícročnú ríšu a bude sa nazývať “Saturnova doba” 
(VZ-2, str.185). Teda vplyv planéty Saturn je zrejmý. 

Každému dňu v týždni vládne podľa astrológie určitá planéta. Napr. sobote 
vládne planéta Saturn.  V angličtine slovo “turn” znamená “obrat” a sobota sa 
analogicky nazýva “Saturday” (deň Saturna, saturovať znamená nasýtiť).  

Keďže v novembri 1998, v znamení Strelca v roku 1998, teda v termíne 
22.11. - 30.11.1998 bola len jedna jediná sobota, a to 28.11.1998, usudzujem aj z 
tohoto, že tento dátum je deň narodenia Imanuela - Kráľa Tisícročnej ríše.  

Nasledujúci deň je nedeľa - anglicky Sunday (deň Slnka), nemecky 
“Sonntag”. Niekedy sa v nemčine sobota označuje ako “Sonnabend” ako 
“slnečný večer”. 

 
Poznámka: V knihe od Georgea Adamského - Uvnitř vesmírných lodí sa píše, že planéta 

Saturn je tribunálom nášho slnečného systému. 
O p.Adamskom píše pani Natália v knihe VZ-2, str.291, ot.č.315. 
 
Z Biblie je známy Izaiášov výrok: “Panna počne a porodí syna a dá mu meno 

Imanuel”. 
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Pani Natália poukázala na tento výrok, kde je zvestované narodenie aj 
počatie Kráľa Tisícročnej ríše priamo jeho menom - Imanuel. 

Skúsme sa pozrieť, či náhodou (?) aj nesúvisí s astrologickým znamením 
Panny. 

 
Deň 28.11.1998, keď sa narodil Imanuel, bola Venuša (dôležitosť tejto 

planéty si vysvetlíme neskôr) v určitej polohe pri svojom pohybe okolo Slnka.  
Doba obehu Venuše okolo Slnka je niečo viac ako 224 pozemských dní. Keď 

bola predtým Venuša v tej istej polohe voči Slnku, ako 28.11.1998, bol na Zemi 
v roku 1998 deň 18.4.1998(!!!), čo je predsa výročie narodenia Abdrushina - Syna 
Človeka, Ducha Pravdy na Zemi, čo určite nie je náhodné.  

V rovnakej polohe bola Venuša - ešte ďalší jeden jej obeh do minulosti - aj 
5.9.1997, čo je v astrologickom znamení Panny! V septembri 1997 ale bola 
vydaná kniha VZ-1 – Nové evanjelium. 5.9.1997. je 13.deň znamenia Panny, 
ktoré trvá od 23.8.-22.9. Teda od 23.8. po 5.9. je 13 dní. 

To, že to je trinásty deň, nie je určite náhodné, lebo aj Prakráľovná 
zvestovala trom deťom vo Fatime 3.Fatimské proroctvo 13.7.1917 - teda trinásty 
deň v siedmom mesiaci! A trinásty deň v siedmom znamení astrologického roka 
(siedme znamenie sú Váhy) je 6.10.a vtedy má meniny podľa slovenského 
kalendára Natália.  

V nasledujúcich logických úvahách si ukážeme za pomoci sledovania 
pohybu planét okolo Slnka a ďalších nie náhodných súvislostí, že pani Natália 
počala v marci 1998 tiež trinásteho, teda 13.3.1998. 

(13.3=39   -   súvis s 28+11=39) 
Dňa 13.3.1998 bolo zatmenie Mesiaca (úkaz na nebi). Zatmenia Mesiaca sa 

spravidla opakujú po 176-177 dňoch, ale v niektorých rokoch býva táto perióda 
“narušená” a v roku 1998 bola taká “výnimka”.  

Ďalšie zatmenie Mesiaca bolo v roku 1998 dňa 8.8.1998, čo je 112 dní (pol 
roka na Venuši!) po dni 18.4.1998, a takisto 112 dní (!) predo dňom 28.11.1998!!! 
(čiže od výročia narodenia Ducha Pravdy, od 18.4.1998, po deň narodenia 
Imanuela, Kráľa Tisícročnej ríše, 28.11.1998, obehla Venuša  Slnko jedenkrát!!!) 

 
Ďalšie zatmenie Mesiaca bolo ihneď budúci mesiac - 6.9.1998 a nasledujúce 

už znova pravidelne po oných 176-dňoch, ale od 8.8.1998. 
Práve čiastočné zatmenie Mesiaca môže spôsobiť, že pri splne Mesiaca je 

vidno z jeho jasného kotúča len “kosáčik” naležato. Presne tak, ako to namaľoval 
maliar Murillo na svojom obraze - “Nepoškvrnené počatie”. Úkaz na Mesiaci 
vyjadruje čas, kedy sa to odohralo!!! 

 
To, že pani Natália počala v marci 1998, vieme z jej rozhovorov (televízna 

relácia “Zoči-voči” v novembri 1998), ale nepovedala presný dátum. 
Ukážeme si na astrologickom zverokruhu doteraz nám známe skutočnosti: 
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 13. 3. 1998 

Počatie Imanuelovej matky  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

28. 11. 1998 
Narodenie Imanuela 

Ryby Baran 

Býk Vodnár 

Kozorožec 

Rak 
Strelec 

Škorpión Lev 

Váhy Panna 

Blíženci 

Vyšla kniha Večné 
zákony 
      Nové evanjelium 

ISBN 11 9 1997

1 

2 

3 

4 

5 

12
1

11 

10 

9 

8 

7 6 

Merkúr 

Merkúr 

Jupiter 

Jupiter 

~30. 5. 1998 
Sviatok Svätej  
    Holubice 

 
21.5. - začiatok znamenia Blížencov 
6.6.1998 - Imanuelov odkaz (Blíži sa Deň Hnevu!!!) uverejnený v úvode 

knihy VZ – 2. 
Medzi týmito dátumami je rozdiel 16 dní. Prakticky v polovici je Deň Svätej 

Holubice (30.5.) 
21.5.1998 →8 dní→29.5.(30.5.)1998→8 dní→6.6.1998 
V protipostavení týmto dátumom vo zverokruhu sú: 
22.11.1998  - začiatok znamenia Strelca  
4.12.1998 - únos Imanuelovej matky UFO-m (jej únos znamená pre Nové 

pokolenie to, že sa blíži Deň Hnevu. Teda podobne ako 6.6.1998. 
Medzi týmito dvomi dátumami je rozdiel 12 dní. V polovici je potom tiež 

analogicky dôležitý dátum a tým je dátum 28.11.1998 - narodenie Imanuela!!! 
 
22.11.1998 →6 dní→28.11.1998→6 dní→4.12.1998 
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Vidíme, že v protipostavení sú znamenia (vyšrafované): 
     Blíženci - Strelec 
        Panna - Ryby 
a do štvorca postavené obidve protiľahlé znamenia. 
Vládnuce planéty: Blíženci - Merkúr 
    Panna - Merkúr 
    Strelec - Jupiter 
    Ryby - Jupiter 
 
Ukážeme si, že počatie a narodenie spolu súvisia tak, ako je to zvestované 

prorokom Izaiášom - “Panna počne a porodí syna a dá mu meno Imanuel”. 
Z toho sa dá usudzovať, že dátumy počatia a narodenia majú niečo spoločné. 
Už sme si ukázali, že dátum narodenia Imanuela (28.11.1998) súvisí 

s dátumom narodenia Ducha Pravdy (18.4.1998). Spája ich jedna otáčka Venuše 
okolo Slnka (1 rok na Venuši).  

Alebo obrazne povedané - na Venuši je ten istý dátum (pri uvažovaní 
počítania času z Venuše!) v roku 1998 (pri počítaní času zo Zeme) a to 18.4.1998 
a 28.11.1998 . 

 
Na Venuši je to ten istý dátum!!! Ten istý dátum na Venuši je ale aj 

5.9.1997 (na Zemi v znamení Panny!).  
Nie náhodou presne v tento deň (5.9.1997) nafilmoval jeden človek teleso 

UFO na Vomperbergu, človek, ktorý ešte vtedy nevedel, že v nasledujúcom roku 
1998 bude jedným z blízkych pomocníkov pani Natálie. 

 
V tento pozemský deň (5.9.1997.) je “nejaký” dátum aj na Marse! Mars 

obehne okolo Slnka za 686,7 pozemských dní. Pomocou Marsu, konkrétne o štyri 
roky na Marse, teda keď sa od pozemského dátumu 5.9.1997. otočí Mars okolo 
Slnka 4-krát, čiže Mars bude znovu v tej istej polohe voči Slnku, bude na Zemi 
deň 13.marec 2005.! Čo je 7 rokov od 13.3.1998. Z toho sa dá tiež usúdiť, že 
dátum 13.3.1998 je dátumom nadpozemského počatia a možno ho považovať za 
správny. 

  
Pri písaní tohto textu som si spomenul, že dňa 9.9.2000 večer som uvidel 

netypické bliknutie na oblohe. Často pozorujem hviezdy, oblohu a rozoznám 
bliknutie lietadiel, toto bolo niečo iné. No a v ten deň práve uplynulo od dátumu 
počatia (13.3.1998) presne 911 dní, čo je jeden rok na Venuši plus jeden rok na 
Marse! 

 
    911 = 224 + 687 
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Teraz viem, prečo som videl to, čo som videl. 
 
Pozrime sa ešte na dátum 28.11.1998
 
Urobme jednoduché matematické operácie: 

1998    1998 
------  + ------  = 253 

     28     11 
 
Číslo 253 zaznelo v Podhájskej dňa 15.7.2000 v noci v spánku z úst syna 

jedného blízkeho pomocníka pani Natálie! Náhoda? 
 
Prvý podiel v uvedenej rovnici, teda 1998 / 28 = 71,357  označuje počet 

týždňov odo dňa 17.7.1997, čiže dňa, kedy pani Natália prekonala Luciferov 
vplyv a napísala o narodení Imanuela (viď VZ - 2). 

 
Druhý podiel v tej istej rovnici, teda 1998 / 11 = 181,636  označuje počet dní 

odo Dňa Svätej Holubice (30.5.1998) po deň narodenia Kráľa Tisícročnej ríše - 
Imanuela (28.11.1998). 

 
13.3 = 39 - Číslo 39 symbolizuje počatie Imanuelovej matky 13.3.1998. 
28.11.= 308 - Čáslo 308 symbolizuje narodenie Imanuela 28.11.1998. 
Ak urobíme súčin týchto dvoch symbolických čísel, dostávame veľmi 

zaujímavé číslo: 
 
  13.3.28.11 = 39 . 308 = 12 012
 
Číslo 12 je číslom Prakráľovnej. Číslo 12012 symbolizuje, že  Prakráľovná 

počala Imanuela 13.3.1998 a porodila Imanuela 28.11.1998! – uzavrel sa jeden 
kruh! 

 
Horeuvedené číslo “253” sa dá napísať pomocou čísel 39, 308 a 1998 takto: 
 

  39 . 1998       39      13 . 3 
253 =   -----------   , teda 253 = ------- . 1998 , čiže 253 = ---------- . 1998 

      308     308     28 . 11 
 
Z posledného tvaru tejto rovnice vidno vzájomný súvis v roku 1998 medzi 

dátumami počatia a narodenia Imanuela a to vzhľadom na číslo 253, ktoré sa 
“objavilo na scéne” až v lete roku 2000! Opäť náhoda? 
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Rozloženie planét dňa 28.11.1998:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Treba si uvedomiť, že tieto polohy planét v stupňoch od vertikálnej osi sú 

prevzaté z počítačového programu. Polohe 0° (vertikálna os) zodpovedá poloha 
Zeme 23.septembra. Teda v každej polohe Zeme voči Slnku v rozmedzí 0° až 
360° môžeme priradiť jeden pozemský dátum zodpovedajúci polohe Zeme v ten 
určitý deň v stupňoch od vertikálnej osi. 

 
Pozrime si vzájomnú polohu Slnka, Zemi, Mesiaca a Merkúra dňa 

28.11.1998: 
 
 
 
 
 
 
 

0o  (360o) 

270o

180o

Jupiter ( 0o ) 

Venuša ( 264o ) 

Mars 
( 148o ) 

Saturn ( 31,5o ) 

Merkúr ( 53o ) 

90o

Zem ( 66,5o ) 

Smer pohybu planét okolo 
Slnka v rovine otáčania Zeme 
okolo Slnka 

Slnko 

Slnko 
Zem 

13,5o  
Mesiac Merkú

Obežná dráha Mesiaca 
okolo Zeme  
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Už sme si povedali, že podľa numerológie priradíme Slnku číslo “1”, 

Mesiacu číslo “2”. Podľa astrológie každému znameniu v zvieratníku vládne 
určitá planéta.  

Slnko je vládnucou planétou znamenia Leva.  
Mesiac je vládnucou planétou znamenia Raka. 
Merkúr je vládnucou planétou znameniam aj Panny aj Blížencov. 
 
Dňa 28.11.1998. bol Mesiac v stave dorastania do splnu, teda z väčšej časti 

bol osvetlený Slnkom, akoby bol pod ochranných svitom Slnka. 
Vieme, že v čase súdu sa do vyvoleného slovenského národa vtelili dvaja 

vyslanci od Boha, ktorých symbolizuje aj slovenský štátny znak, aj zázračný 
medailón (VZ-2).  

Jeden - vtelený Mojžiš, Vladimír Mečiar - politický vodca vyvoleného 
národa, zároveň ochrancom Imanuelovej matky - pani Natálie de 
Lemeny-Makedonovej, ochranca Imanuela ako aj vyvoleného národa. 

Pani Natália je tým druhým vyslancom - duchovným. 
Oni zosobňujú Božiu ochranu vyvoleného národa v súde.  
Vladimír Mečiar sa narodil v znamení Leva, ktorému vládne Slnko a pani 

Natália v znamení Raka, ktorému vládne Mesiac. 
Z predchádzajúceho obrázku vidno, akoby Mesiac - čisto symbolicky - 

znázorňoval Imanuelovu matku, pani Natáliu a Slnko - zasa len symbolicky - 
akoby znázorňovalo jej ochrancu Mojžiša - Mečiara. 

Medzi Slnko a Mesiac, teda do tohto tzv. ochranného svitu zo Slnka 
pôsobiaceho na Mesiac, sa akoby dostávala aj planéta Merkúr, ktorá je vládnucou 
planétou znameniam Panny a Blížencov. Zasa čisto symbolicky to znázorňuje 
akoby nejakého “človeka”, narodeného v znamení, ktorému vládne planéta 
Merkúr, ktorý akoby bránil prenikaniu tohto ochranného svitu Slnka na Mesiac. 

Nespomenul by som túto pasáž, keby naozaj Morská šelma (VZ-2), ktorú 
zosobňuje konkrétny človek, nebol narodený naozaj v znamení Panny (16.9.!). 

Podotýkam však, že celú túto pasáž, ktorá má nápadnú podobnosť s dejom 
popísaným v Biblii - Zjavení Jána - v 12.kapitole, treba naozaj brať čisto 
ilustračne, symbolicky. Správny výklad spomenutej pasáže zo Zj. Jána podala 
pani Natália v knihe VZ-1,2,3 a ten je pre nás smerodajným, lebo jej knihy sú od 
Boha!!! 
 
 
 
 

Uveďme si niektoré veľmi dôležité dátumy:
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17.7.1997 - pani Natália prekonala Luciferov vplyv a napísala o narodení 
Imanuela na Zemi (bolo to presne na jej narodeniny) 

september 1997 - vyšlo knižne “Nové evanjelium” (začína pôsobiť a 
prebúdzať ľudí) 

13.3.1998 - počatie Imanuelovej matky 
18.4.1998 - výročie narodenia Abdrushina 
30.5.1998 - Sviatok Svätej Holubice - vyliatie sily Ducha Svätého 
28.11.1998 - Narodenie Imanuela pani Natálii na Slovensku. Imanuel bol 

unesený k Bohu a Jeho trónu do Božskej ríše kvôli bezpečnosti 
a aj preto, lebo Kráľom Tisícročnej ríše je Mesiáš - Požehnaný 
Bohom! (viď VZ-2). 

4.12.1998 - pani Natália opúšťa hrubú hmotnosť - únos Imanuelovej matky. 
 
1/ Od 17.7.1997 po 28.11.1998 uplynulo 499 dní, presnejšie 499,5 dňa. 
   499,5 . 4  = 1998 ,   499,5 / 7 = 1998 / 28 = 71,357  
 
2/ Od 30.5.1998 po 28.11.1998 uplynulo 182 dní, presnejšie 181,636 dňa, 
   kde 1998 / 11 = 181,636  
 
Teda podiel 1998 / 28 = 71,357 nám udáva počet týždňov od 17.7.1997 po 

28.11.1998 a podiel 1998 / 11 = 181,636 nám udáva počet dní od 30.5.1998 po 
28.11.1998. 

       357,71
28

1998
=  

28.11.1998 

       636,181
11

1998
=  

71,357 + 181,363  =  253 
 

3/ Od 18.4.1998 po 28.11.1998 uplynulo 224 dní - 1 rok na Venuši. Teda 
dátum 18.4.1998 a 28.11.1998 je jedným a tým istým dátumom na Venuši!!! 

 
Od 18.4.1998 - 1 otáčka Venuše - po 28.11.1998 (tá istá poloha voči Slnku). 
Vieme, že 18.4. je výročie narodenia Ducha Pravdy - Abdrushina a tento 

dátum je v znamení Barana! (28.deň v znamení Barana na Zemi) 
Potom koniec znamenia Barana - 20.4.1998 je na Venuši ten istý dátum ako 

na Zemi 30.11.1998 
No a teda začiatok znamenia Barana - 21.3.1998 je na Venuši ten istý dátum 

ako tiež na Zemi 1.11.1998 
Čiže obdobie znamenia Barana na Zemi (21.3.-20.4.) je súčasne to isté 

ročné obdobie na Venuši ako celý mesiac november (1.11.-30.11.) na Zemi. 
No ale to nie je nič iné, ako pani Natáliou zvestovaný termín narodenia 

Imanuela! Teda november 1998! Podľa Venuše - znamenie Barana! 
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To je odpoveď tým, ktorí tvrdia, že zvestovaný november nie je v znamení 
Barana a teda nebolo by to podľa Posolstva Grálu, ale vidíte, že sa dá dokázať, že 
to je v súlade s Posolstvom Grálu!!! 

Pozrime sa, čo hovorí astrológia a numerológia o Venuši: 
Veni - Vidi  - Vici  - známy výrok z histórie. 

Prišiel som - Videl som  - Zvíťazil som 
Slovná spojitosť “Veni” doslovne z latinčiny znamená - prišiel som - teda 

príchod! Nápadne podobné je to v prvých písmenách so slovom - Venuša. 
Podľa Vollmannovej tabuľky čísel je písmenu “v” priradené číslo “7”. Čiže 

výraz “Veni - Vidi - Vici” má počiatočné písmená tri sedmičky - 777. 
 
Naopak písmenu “w” je priradené číslo “6”. Pani Natália spomínala 

centrálny počítač a “zhodou okolností” označenie webových stránok Internetu je 
www = 666 - obraz šelmy! Cez Internet sa okrem iného aj nakupuje a predáva, 
atď. (Výslovnosť v slovenčine písmen  v  a w  je rovnaká!!!) 

Venuša - v rímskej mytológii - bohyňa krásy a lásky, totožná s gréckou 
Afroditou, pôvodne bohyňa jari a oživenej prírody. Podľa nej sa nazýva 2.planéta 
(asi) slnečnej sústavy. (Školský lexikón str.349). 

 
Venuša - po Slnku a Mesiaci je najjasnejší objekt na oblohe viditeľný zo 

Zeme. Ako Večernica je pozorovateľná asi 3 hodiny po západe Slnka a ako 
Zornička (čes. Jitřenka) 3 hodiny pred východom Slnka. 

Okolo vlastnej osi sa otáča opačne ako ostatné hviezdy a trvá jej to 243 
pozemských dní. 

Venuša je vládnuca planéta znamenia Váhy a Býka.  
Číslom Venuše je číslo “15” (152 = 225 = asi 1 rok na Venuši), 15 → 1 + 5 = 

6.  Ciferným súčtom čísla “15” je číslo “6”, čo je vlastne tiež číslom Venuše 
(podobne číslom Slnka je 28, a 2+8=10, 1+0=1 a teda číslom Slnka je tiež “1”). 

Venuša je ženská planéta. 
 
Prakráľovná ako pravzor dokonalej ženskosti pôsobí podporujúco na všetko 

ženstvo vo stvorení. Volanie Pravdy zaznelo ešte raz prostredníctvom 
Prakráľovnej cez “Nové evanjelium”!!! Podľa zákona rovnorodosti sa ženstvo 
zachvieva číselne v čísle podobnom, v akom sa zachvieva Venuša. Nutne potom 
jej duchovné potomstvo (nové pokolenie) by sa malo zachvievať podobne. Teda 
ženy - už tým, že sú ženy (nie pokrivené) navyše v číslach súvisiacich so šestkou 
(alebo číslom 15, prípadne ich kombináciami), ale aj muži, ktorí majú niečo 
spoločné s týmito číslami, prípadne so znameniami, ktorým vládne Venuša, teda 
Váhy a Býk (a ich protipóly - Baran, Škorpión). 

 
Podobne ako žena, ktorá stojí o niečo vyššie vo stvorení ako muž, ak sa 

správne zachvieva, ako sa podľa večných zákonov má zachvievať, odovzdáva 
toto prijaté ďalej mužovi - stojacemu o niečo nižšie, tak aj nové pokolenie 
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(vyvolený národ) má podobne odovzdať pri správnom zachvievaní vo Svetle 
iným zrelým ľuďom (schopným duchovnej premeny). 

Preto má vyvolený národ niečo spoločné s Venušou. (Každý nech si 
preskúma sám). 
 

Polohy planét v jednotlivých dôležitých dátumoch. 
 
Spomenuli sme už, že deň 28.11.1998, ktorý je astrologicky v znamení 

Strelca - nie Barana, ale zároveň je cez Venušu (na Venuši jeden dátum) tento deň 
spojený s dňom 18.4.1998, kedy sú narodeniny Ducha Pravdy - Abdrushina a 
tento deň už je astrologicky v znamení Barana. Ukážme si predovšetkým tieto dva 
dátumy a ako súvisia jednotlivé polohy planét, hlavne Venuše a Zeme. 
 
Poloha planét 28.11.1998    Poloha planét 18.4.1998 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0o  

180o

90o

Mars 
( 148o ) 

Zem ( 66,5o ) 

Smer otáčania 
planét  

Slnko 270o

Venuša 
( 264o ) 

0o  

180o

90o

Zem ( 208o ) 

Slnko 270o

Mars 
( 38o )

Venuša 
( 264o )

Smer otáčania 
planét  

 
 Poloha planét  17. 7. 1997 

Ukážme si ešte polohy planét 
dňa 17.7.1997, kedy pani Natália 
prekonala Luciferov vplyv 
a napí-sala o narodení Imanuela. 
( 6-cípa hviezda z astrologického 
programu v počítači !?) 

 

 
 
 
 

0o (360o)

180o

90o

Zem ( 294o )

Smer pohybu planét

Slnko

270o

Mars
( 234o )

Venuša
( 184o )
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Pozrime sa na polohy v stupňoch  od vertikálnej osi: 
 
poloha Zeme dňa 18.4.  -  208°  (znamenie Barana) 
 

1. Vynásobme túto polohu číslom π (symbolizuje otáčanie): 
208°.π = 653,12° ,   (360° je celá jedna otáčka - celý kruh, odvtedy začína 
počítanie kruhu v stupňoch znovu od nuly) 
Takže poloha 653,12° = 360° + 293,12° , kde 293,12° je tá istá poloha ako 
653,12°, lebo po prekročení 360° sa znovu začne počítať od nuly. 
Z toho vyplýva, že 208°.π  zodpovedá 293,12° ,  
zaokrúhlene 293,12° = 294° 
Z predchádzajúceho obrázku vyplýva, že Zem má túto polohu (294°) dňa 17.7. 
(!) - my vieme, čo je to za dátum a zároveň z toho vyplýva súvis týchto dvoch 
dátumov (18.4. a 17.7.) !!! 
 

2. Teraz zasa vydeľme polohu 208° číslom π: 
208° / π = 66,5° , čiže  208° = 66,5° . π 
Z predchádzajúceho obrázku vyplýva, že 66,5° je poloha Zeme dňa 
28.11.(!!!). ( Teda 208o      18.4., 66,5o       28.11. ). 
Z toho jasne vyplýva súvis dátumov 17.7., 18.4. a 28.11. !!!, lebo ukážme si: 
(viď hore)  Výraz 208° = 653,12° / π  dosaďme do vzťahu 208° =  66,5° . π  a 
dostaneme  653,12° / π = 66,5° . π , potom   653,12° = 66,5° . π2

Ak polohe 653,12° zodpovedá poloha 294°, tak potom tiež 
  poloha 294° zodpovedá polohe 66,5° . π2 

294° - poloha Zeme 17.7. 
66,5° - poloha Zeme 28.11. 
Vidíme, že matematicky naozaj sa dá dokázať, že dátumy 17.7., 18.4. a 28.11. 
spolu súvisia. 

 
3. 264° - je poloha Venuše dňa 18.4.1998 a aj 28.11.1998, kedy vlastne Venuša 

urobila 1 otáčku okolo Slnka. 
  Ak vezmeme do úvahy, že poloha Venuše dňa 18.4.1998 je 264° a 
dňa 28.11.1998 je tiež poloha Venuše 264°, ale po 1 otáčke, pripočítajme  k 1 
otáčke (360°)  264o, teda 
  264° + 360° = 624° 
ale  624° = 3 . 208° alebo 624° = 3 . 66,5° . π (208o     18.4.,  66,5o      28.11.) 

 17



Teda poloha 264° súvisí s polohou 208° a zároveň aj s polohou 66,5°. Poloha 
Venuše teda harmonizuje s polohou Zeme (208o aj 66,5o) 
 

Vidíme, že poloha Venuše dňa 28.11.1998 (aj keď je na Zemi znamenie 
Strelec) súvisí s polohou 208°, čo je poloha Zeme 18.4. (znamenie Barana) a 
adekvátne súvisí aj s polohou 66,5°, čo je poloha Zeme 28.11. (teda znamenie 
Strelca). 

 
Ukážme si ešte zaujímavosti: 
 
č.1:  0° je vlastne stred medzi 17.7. a 28.11.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
č.2: 
 

Zem v polohe 66,5° je 
28.11.1998. V tento deň je 
Venuša v polohe 264°. Pri 
pohybe Zeme v smere otáčania 
sa z polohy 66,5° dostane Zem 
do polohy, ktorá bude  presne 
v protipostavení polohy Venuše 
z 28.11.1998, dňa 15.12.1998! 
Táto poloha Zeme zodpovedá 
polohe      84° = 264° - 180°.  
Venuša v polohe 264° sa 
nachádzala v roku 1998 v dvoch 
dátumoch - 18.4. a 28.11. 

0o  

180o

90o

Zem ( 294o ) 

Smer pohybu 
planét

Slnko

270o
Zem ( 66,5o ) 

 66,5o   - 66,5o  
17.7.1997 28.11.1998 

270o

90o

priamka  

0o  (360o) 

180o

Smer pohybu 
planét  

Slnko 

Venuša 
( 264o ) 

Zem ( 66,5o ) 

 66,5o  

180o
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Dátum 15.12. je zaujímavý tým, že je to deň narodenín obidvoch dcér pani 

Natálie. Obidve sa totiž narodili 15.decembra (samozrejme v inom roku).  
 
Ukážme teraz pre zaujímavosť polohy Jupitera a Saturna voči vertikálnej osi. 
Jupiter: Zaujímavé je, že Jupiter bol v polohe 294° (Zem dňa 17.7.) dňa 

28.11.1996 a v polohe 0° (Zem dňa 23.9.) dňa 28.11.1998(!) a v polohe 66,5° 
(Zem 28.11.1998) dňa 28.11.2000. 

 
Saturn: V polohe 66,5° (Zem 28.11.) bude tiež jeden významný dátum, a to 

17.7.2001. 
 

Súvislosti s dátumom 13.7.1917: 
Dňa 13.7.1917 - teda vtedy, keď Prakráľovná zvestovala trom deťom 

z Fatimy 3.Fatimské proroctvo, boli takéto polohy planét: 
Jupiter - 54°7’ - 13.7.1917.  V tejto istej polohe - 54°7’ - bol Jupiter aj dňa 

15.7.2000! Toto je ale predsa ten deň, keď dieťa jedného z blízkych pomocníkov 
pani Natálie zo sna poukázalo na číslo “253”! V tento deň uplynulo od 13.7.1917 
na Jupiteri presne 7 rokov! 

Urán - podľa astrológie je to planéta veľkých zmien. 
Urán bol 13.7.1917 v polohe 321°22’. V rovnakej polohe (321°22’) bude 

planéta Urán aj dňa 29.3.2001, kedy je Venuša najbližšie k Zemi. Planéta Urán 
urobí od 13.7.1917 do 29.3.2001 presne jednu otáčku okolo Slnka! Presne jeden 
kruh sa na Uráne v tento deň uzavrie. Začal v deň, kedy bolo zvestované 
3.Fatimské proroctvo. (1 rok na Uráne je presne 83,71 pozemských rokov) !!!
 

Vezmime si 6 kruhov a usporiadajme ich do veľkého kruhu tak, aby sa jeden 
druhého dotýkal až dokola. Zistíme, že vnútri tohto zoskupenia vznikne priestor, 
do ktorého sa zmestí jeden ďalší (siedmy) taký istý kruh, ktorý sa dotýka tentoraz 
všetkých šiestich kruhov po obvode a tým ich vzájomne spája a prepája. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R 

R 

1 

2 

3 

6 

5 
7 

4  19



 
 
 
Predpokladajme, že polomer kruhov bude 14. Potom plocha jedného takého 

kruhu je 616 (to vieme už z predchádzajúceho textu). 
Podľa už známych vzorcov vypočítame plochu všetkých siedmich kruhov: 
7.P = 7 . 616 = 7 . 2 . 308 = 7.2. 28.11 = 7 . 2.2 . 154 = 7.4 . 154 = 28 . 154
Vieme už z predchádzajúceho textu, 154 je plocha kruhu o polomere 7. 
  
Predpokladajme teraz 7 kruhov (6 po obvode, l vo vnútri)tak, že polomer 

kruhov bude 7.  
7.P = 7 . 154 = 1078 
 
14 takýchto kruhov bude mať plochu: 
14.P = 14 . 154 = 2156 = 7 . 308 = 7 . 28 . 11 (nachádza sa tu deň a mesiac 

narodenia Imanuela) 
 
Číslo 2156 je zaujímavé tým, že 2156 rokov trvá jeden precesný mesiac. 
 
2156 = π . 686,7   - kde 686,7 pozemských dní trvá, pokiaľ Mars obehne 

okolo Slnka jeden krát. 
 

Dodatky 
 

Pani Natália napísala “Večné zákony 1,2,3”, ktorých skutočným autorom je 
Imanuel. Posolstvo Grálu je Nová Biblia a Večné zákony 1,2,3 je Nové 
evanjelium. 

Evanjelium znamená - Dobrá správa - správa o narodení Boha na Zemi! 
November 1998!!!  

Pani Natália v televíznej relácii “Zoči-voči” v novembri 1998 hovorila, že 
nevie, či sa Imanuel narodí na Zemi alebo mimo Zeme, ale pravdepodobne to 
bude asi pozemským spôsobom .      
   Práve preto je zaujímavé, že zvestovaný termín narodenia Imanuela 
bol november 1998. Vieme z Posolstva Grálu, že Syn Človeka sa narodí na Zemi 
zákonite v znamení Barana! No a na Zemi je znamenie Barana od 21.3. do 20.4., 
teda koncom marca a v apríli, ale v novembri nie je. 

Máme skúmať, ako sa to uskutočnilo a nie opak (už teraz vieme, že nie podľa 
našich prianí, ale podľa Vôle Božej sa to uskutočnilo). 

Pani Natália pri svojom zvestovaní narodenia Imanuela v knihách VZ-1,2,3 
často poukazovala na dôkazy v Posolstve Grálu o narodení Imanuela. Keďže bola 
v priamom spojení s Bohom, Boh nám prostredníctvom pani Natálie odkryl 
všetky “zašifrované” zmienky (kvôli temnu) o narodení Kráľa Tisícročnej ríše. 
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Keďže Posolstvo Grálu je Božie Slovo a sám Imanuel nás prostredníctvom 
pani Natálie upozorňuje na proroctvá, ktoré oznamujú narodenie Imanuela - 
Kráľa Tisícročnej ríše, pani Natália tieto proroctvá s Imanuelovou pomocou 
otvorila a to preto, aby ich aj naplnila! Ak je teda v Novom evanjeliu zvestované 
narodenie Imanuela ešte pred Veľkou očistou (1.vyvrcholením súdu), je to 
v súlade s Božou Vôľou! 

(V knihe “Nezverejnené rozhovory s pani Natáliou...” chcem upozorniť na 
str.52 - posledný odstavec a na str.53 - prvé štyri odstavce a ešte citáty na zadnej 
strane obálky tejto knihy!) 

 
************* 
 
Vieme, že pani Natália pri počatí (pred počatím bola pokúšaná dvoma 

šelmami, ako píše vo VZ-2) musela vystúpiť dokonca až nad jemnohmotnosť 
(teda vyjsť z hrubohmotného tela a aj z jemnohmotného). To dokáže len nie 
obyčajný duch, ale duch veľmi vysokého pôvodu a udržaný v čistote!!! Čo bolo 
naozaj splnené!!! (Preto boli tie dve šelmy, aby to nedokázala, ich prekonaním sa 
pani Natália nielenže udržala v čistote, ale aj získala potrebnú silu na to, aby 
dokázala vyjsť nad jemnohmotnosť aj bez spálenia svojich jemnohmotných 
obalov). 

Vieme dobre, že Lucifer má stále ešte kontrolu nad hmotným a 
jemnohmotným vesmírom, (preto musela pani Natália vystúpiť až nad 
jemnohmotnosť). Nikto iný ale nedokáže (lebo svojím pôvodom nie je toho 
schopný) prekonať Luciferov negatívny vplyv pri narodení Imanuela len 
Prakráľovná, lebo sa sformovala skôr ako Lucifer!!! (viď VZ-2). 

 
******************* 
 
Pani Natália píše (VZ-2,str 274), že pri počatí musela byť vyzdvihnutá hore 

k Imanuelovi 
 
 
V knihe VZ-1, str.321 sa píše:  

“Moji rodičia symbolizovali ochranu zhora - 
priamo Imanuelom, aby som mohla úspešne 
dokončiť všetky svoje úlohy na Zemi. 
Budem chránená tak, ako si rodičia chránia 
svoje dieťa - ako oko v hlave. Preto sa 
nemusím ničoho báť, i keď ma ešte čaká 
veľa prekážok a utrpenia.” 

 
Vieme dobre, že pani Natália dňa 4.12.1998 opustila pozemskú 

hrubohmotnosť, čo sa uskutočnilo tajuplným spôsobom - autonehodou. Väčšine 
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jej prívržencov je zrejmé, že temno magickým spôsobom (morská šelma) túto 
nehodu vyvolalo. 

Podľa knihy “Nezverejnené rozhovory s Natáliou...” str.94 pani Natália 
spomína sen jej dcéry, ako ju videla takú obrovskú (v inom tele, jemnejšom) a že 
priletelo také veľké UFO a zobralo ju. A aj že bola prenasledovaná a jej 
prívrženci. 

Z tohto sna jasne vyplýva, že sa naozaj jedná o únos Imanuelovej matky tak, 
ako je obrazne popísaný v Biblii - Zjavení Jána, 12.kap. 

Chcem poukázať na súvislosť, že sen vysvetľoval jej únos UFO-m vtedy, 
keď bola v inom tele. A my vieme, že po odložení hrubého pozemského tela 
nasleduje telo astrálne. Odloženie hrubého pozemského tela sa deje pozemskou 
smrťou. 

Teda chcem poukázať nato, že udalosť, ktorá sa odohrala dňa 4.12.1998 bol 
únos Imanuelovej matky - presne popísaný v Biblii!!! Ale súčasne je tam 
napísané, že jej únos sa uskutoční až po narodení Imanuela. Ak sa teda udial jej 
únos, nutne z toho vyplýva, že Imanuel sa už predtým musel narodiť a musel byť 
unesený do Božskej ríše, lebo tieto udalosti nasledujú chronologicky v takom 
poradí. Okrem toho zvestovaný termín narodenia Imanuela bol november 1998!!! 
No a 4.12.1998 je už po tomto zvestovanom termíne!

Vieme, že jej odchod zo Zeme sa mal uskutočniť až po splnení všetkých jej 
úloh, ktoré mala na Zemi, teda až po narodení Imanuela. Ona sama písala, že po 
narodení Imanuela bude ešte nejaký čas na Zemi, aby mohla duchovne viesť 
vyvolený ľud. Lenže Boh ju mohol nechať pôsobiť na Zemi len dovtedy, dokiaľ 
sa dalo, teda dokiaľ ju bude vyvolený ľud schopný ochraňovať čistými vibráciami 
pred temnými útokmi, žiaľ, to sme nedokázali. 

Od počatia 13.3.1998 po jej únos 4.12.1998 uplynulo 266 dní.  
Od 13.3.1998 po 28.11.1998 - 260 dní. 
Ciferné súčty dátumov: 
13.3.1998 → (13→1+3=4, 1998→1+9+9+8=27→9)   4+3+9 = 16  →  7  
4.12.1998 → (12→1+2=3, 1998→1+9+9+8=27→9)    4+3+9 = 16  →  7
 
Dňa 4.12.1998 aj politický vodca vyhlásil, že nechce už politicky pôsobiť.. 
Navyše numerologicky podobné dátumy 13.3. a 4.12. symbolizujú aj 

podobné podmienky, kto vie, aké boli astrologické aspekty atď. 
Doba od 13.3.1998 po 4.12.1998 určuje deväťmesačnú dobu pozemského 

tehotenstva. Keďže vieme, že Imanuel sa narodil 28.11.1998. na Slovensku podľa 
3.fatimského posolstva a zvestovaný termín november jasne hovorí, že nie 
v decembri!!! 

Musel sa naplniť čas tehotenstva podľa pozemských meradiel, aby ľudia 
videli, že tehotenstvo úplne uplynulo a aby si niekto nemyslel, že pani Natália sa 
vráti po Očiste na Zem ako “znovu” tehotná, lebo že, aj keď november uplynul, 
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ale 9 mesiacov sa nenaplnilo a preto ešte by sa akože mohol narodiť, nie. Imanuel 
sa narodil v novembri 28.11.1998. Podľa zvestovania - november 1998!!! 

[Kniha “Nezverejnené rozhovory s Natáliou...” (zadná časť obálky, hore): 
“Svetlo... nastane očista”.] 

Ak by sa jeho narodenie neuskutočnilo, nenastalo by podľa Posolstva Grálu 
a Večných zákonov1,2,3 vyvrcholenie  1. Veľkej očisty  Zeme. 

Aj v Biblii - v Zjavení Jána sa jasne píše v 19.kapitole Príchod Kráľa kráľov, 
že vlastne príde ten, čo sa, ako je popísané v 12. kap. Zj. Jána,  narodil.  

Je to tá istá osoba, lebo aj v 12.kap. je popisované dieťa, ktoré sa narodilo, že 
bude vládnuť nad všetkými národmi železným prútom a aj v uvedenej 19.kapitole 
je písané o tom, kto príde, že bude vládnuť nad všetkými národmi prútom 
železným - z čoho vyplýva, že to je Imanuel!!!  

A keď príde po Očiste “v mäse a krvi”, nutne z toho vyplýva, že sa už pred 
Očistou musel narodiť, lebo do mäsa a krvi sa dostávame inkarnáciou!!! 

 
********** 
 
 
 
Dve zaujímavosti s dátumom 13.7. - 3.Fatimské proroctvo v roku 1917 
 
13.7.1917 sa objavila vo Fatime Prakráľovná a trom deťom zvestovala 3. 

fatimské proroctvo. 
31.5.→+687dní  →   13.7.   →  -687dní  →  18.4.  →  +224dní  →  28.11. 
 
13.7. - trinásty deň v 7.mesiaci (júl) v bežnom kalendárnom roku 

(Prakráľovná – výročie, kedy Prakráľovná odovzdala 3. fatimské proroctvo) . 
13.deň v 7.astrologickom znamení (Váhy) pripadá na 6.10. - meno 

Natália!!! 
 
****************** 
 
Pani Natália sa narodila 17.7.1950
Od dátumu jej narodenia po pozemský dátum narodenia Imanuela uplynula 

doba 17 666 dní. 
Číslo 17 666 symbolizuje: 
17 - číslo panenské (Izaiáš: “Panna počne...”)  (V Posolstve Grálu v 

prednáške “Prakráľovná....a predsa je však pannou...”) 
666 - boj s temnom 
 
****************** 
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Po odchode Abdrushina zo Zeme - 6.12.1941, presne o 232 dní sa narodil na 
Slovensku Vladimír Mečiar – Mojžiš – 26.7.1942. 

Tých 232 dní je zaujímavých najmä preto, že aj od dátumu 18.4. po 6.12. je 
tiež 232 dní. 

Teda:  18.4. →232 dní→ 6.12. →232dní→ 26.7.  
 
Tam, kde sa kruh začína, tam sa aj uzaviera: 
6.12.1941 - odchod Abdrushina z hrubohmotnosti Zeme 
28.11.1998 - príchod Imanuela do hrubohmotnosti. 
Medzi týmito dvomi dátumami uplynulo - 20811 dní!!! , čo smybolicky 

možno zapísať → 2_811→2811→ 28.11. 
 
Od dátumu 6.12. 1941, kedy Duch Pravdy opustil hrubú hrubohmotnosť 

tejto Zeme po dátum 13.3.1998, kedy bolo nadpozemské počatie, uplynulo 
20 551 dní.  
  

Ukážme si súvislosť dátumov 13.3 a 6.12. 
1. 7.20 551 = 1998.18.4 = 1998.6.12  
2. Od 13.3. 1998 po 6.12. 2000 uplynulo 999 dní. 
3. Spomeňme si na obrázok so šiestimi kruhmi usporiadanými do väčšieho 

kruhu tak, aby sa vzájomne dotýkali a do vnútra sme umiestnili taký istý 
siedmy kruh, ktorý sa dotýka všetkých šiestich , a tým ich vzájomne spája. 

 
• Predstavme si kruh s polomerom 12  (R = 12, 12 – číslo Prakráľovnej) 
• Plocha takého kruhu je  

 257,452144.
7
2212.12.

7
22r2 ===π   

• Ak máme 7 takýchto kruhov, ich celková plocha je  
Číslo 3168 sa nedávno vyskytlo pri numerologickom skúmaní 
niektorých obrazcov v obilí. Vraj je nejako významné podľa starých 
indiánskych proroctiev (časopis International). 

1683257.452.7 =

• Každopádne keď číslo 3 168 vynásobíme sedmičkou, dostaneme plochu, 
ktorá sa rovná ploche  49  kruhov s polomerom 12  (R = 12). 

 
176221683.7r49 2 ==π  

 
• Číslo     22 176 = 308 . 72 = 28 . 11 . 18 . 4 = 28 . 11 . 6 . 12.   Teda je 

súčinom čísel, ktoré v sebe nesú dátumy 28.11 (narodenie Imanuela) a 
18.4. (narodenie Ducha Pravdy) a 6.12. (odchod Ducha Pravdy zo 
Zeme). 
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4. Vráťme sa ale k číslu 20 551, ktoré predstavuje pčet dní od 6.12.1941 a 
13.3.1998. Pozrite sa, ako číslo 20 551 súvisí s oným číslom 3 168, aj so 
skôr uvádzaným číslom 253 a s dátumami 28.11., 13.3 (6.12. –sme už 
ukázali) a s rokom 1998 !!!! 
 

3.13
253

11.28
1998

1683
55120

==  

 
 Alebo:  20 551 . 28 . 11 = 1998 . 3 168 
    20 551 . 13 . 3 = 253 . 3 168 

 Súčasne  1683
1998

11.28.55120 =  

 Čo vlastne geometricky znamená plochu  49-tich kruhov, ktorých  
polomer má veľkosť  R = 12. 

 
5. Vynásobme číslo 20 551 číslom 7  a zároveň vydeľme číslom 6 (význam 

čísiel 6 a 7 sme si už ukázali). 

• 9762320551.
6
7

= .  Ukážme si zaujímavé kobinácie s týmto číslom: 

 
•              23 976 = 12 . 1998 

 
•              23 976 = 111 . 216 = 111 . 6 . 6 . 6 

 
•              23 976 = 888 . 27 = 888 . (9 +. 9 +. 9) 

 
•              23 976 = 333 . 18 . 4 = 333 . 6 . 12 

 
 
Uvažujme s pravdepodobnosťou, že dátum počatia Imanuelovej matky 

(13.3.1998) súvisí s dátumom 6.12. (výročie odchodu Abdrushina). Logicky, aby 
v číselnom zachvievaní dátumov nevznikla medzera. 

 
 
Doplnok  1 
 
Od 13.3.1998 pozemského dátumu počatia Imanuelovej matky po 

24.10.1998 uplynul na venuši jeden rok. Teda v roku 1998 zodpovedá dátumom 
13.3. a 24.10. jeden a ten istý dátum!!! 
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O 6 dní neskôr (30.10.) nastalo u pani Natálie prvé zhmotňovanie plodu. (od 
13.3.1998 je to 231 dní) 

13.3.1998 - nadpozemské počatie nad jemnohmotnosťou  
24.10.1998 – Venuša rovnako natočená voči Slnku ako 13.3.1998. 
30.10.1998 - 1. zaznamenané hrubohmotné zhmotnenie plodu 
28.11.1998 - narodenie Imanuela  
 
Doplnok  2 
 

 
 
Citát VZ – 2:  
“Podľa jeho matky ho spozná Nové pokolenie aj po očiste, keď sa malý 

Imanuel vráti od Božieho trónu znova na Zem”.  
 
 
Doplnok  3 
 
 
Predstavme si, že je na Zemi 29.12., čo je Deň Žiariacej Hviezdy - Deň Ruže. 

Od tohto dátumu keď sa Mars otočí 1-krát okolo Slnka, bude na Zemi o 687 dní 
viac a bude práve 16.11. plus mínus jeden deň. Na Marse to bude ten istý dátum, 
ako na Zemi pred 687 dňami. 

Úplnú analógiu týchto dátumov získame zhruba takto: 
24.10. je ten istý dátum pre Venušu ako 13.3., ale súčasne na Marse ako 6.12. 

Teda dátum 24.10. korešponduje s dátumom 6.12. 
Deň Žiariacej hviezdy (29.12.) korešponduje (podľa Marsu) s dátumom 

16.11. a dátum 10.1. korešponduje (podľa Marsu) s dátumom 28.11. - narodenie 
Imanuela. Teda  24.10 → 6.12.,   16.11. → 29.12.,  28.11. → 10.1. 

Dátum 10.1. je zaujímavý aj tým, že je súčasne podľa Venuše 
korešpondujúcim s dátumom  30.5.! 

10.1. → - 1 rok Venuše → 30.5. , čo je na Zemi Deň Svätej Holubice - 
vyliatie sily! 

 
 
Doplnok  4: 
 
 

28.11.1998 → 231 dní → 17.7.1999 
231 – základňa Veľkej pyramídy  (231 = 11 . 21) 
147 – výška Veľkej pyramídy (147 = 7 . 21) 
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Doplnok  5: 
 
 
Počatie – 13.3.1998 ,   kde 13.3 = 28 + 11
    39 = 21 + 18 
    39 = /7+7+7/ + /6+6+6/ 
 
Doplnok  6: 
 
 
Mayovia majú tzv. “svätý rok”, ktorý má 260 dní a obyčajný rok, ktorý má 
360 dní  
 

13.3.1998 → 260 dní → 28.11.1998    (tzv. “svätý rok”) 
 

 
Doplnok  7: 

 
 

Zem obieha okolo Slnka. V deň 23.9. sa udáva jej poloha v stupňoch  → 0°. 
Dňa 19.9. sa nachádza Zem podľa tohto na stupni 357°, kde číslo 357=3.119 

= 3.(17.7)   –  narodeniny pani Natálie!  
(Deň 19.9.2000 je tým význačný, že práve tento deň vyšla kniha “Nezverejnené 
rozhovory s Natáliou…”!) 
Súčin 19.9 = 171.   
Položme si otázku, v ktorý deň sa Zem nachádza v polohe 171° voči Slnku?  
To je deň 13.3. – čiže deň nehmotného počatia  
 
 
 
 
        Miroslav Ivánek 
             Bratislava 
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