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Světelná technologie pro práci s člověkem 
 

Člověk má tři signální systémy. To už zjistil Pavlov. Avšak akademická věda 
třetí signální soustavu zamlčuje. To proto, že právě jejím prostřednictvím je 
možné provádět řídicí působení na vědomí člověka. K tomu je zapotřebí vytvořit 
impuls zaměřený do vědomí, konvenčně do hlavy. Přitom však určujeme, že 
impuls je odeslán do vědomí. A v tom impulsu je obsaženo to, čeho chceme 
dosáhnout, například, že člověk se musí uzdravit. A není to sugesce, ale skutečná 
aktivita, vždyť člověk požádal o pomoc. Proč tedy sugerovat? Je zapotřebí 
skutečně řešit to, o co jsme byli požádáni, nepomíjet však orientaci na učení. 
Orientace na učení je důležitější než léčení. 

Utvořili jsme zadání pro mozek, zamířili jsme je jako paprsek nebo jako 
světelnou sféru a posíláme nový program uzdravení tomu, kdo žádá o pomoc. 
Jestliže odesíláme sféru, nejprve utvoříme zadání v podobě centrálního bodu. 
Kolem něj je obal jako membrána. Potom kouli naplňujeme světlem. A potom 
proud tohoto světla posíláme směrem k tomu, komu pomáháme. A to je potřeba 
dělat stále, nezávisle na tom, jestli jsme spolu, nebo jsme od sebe vzdáleni. 
V našem impulsu musí být povel k uzdravení. A ten povel v podobě impulsu 
přechází do druhého vědomí. Přechází tam v podobě programu zdraví, nikoli 
poškození zdraví. Přitom musíme vědět, že za jakékoli neoprávněné činy ve 
vztahu k jinému člověku přijde nutně odplata. To se týká v první řadě těch, kdo si 
dělá ze svých mimořádných schopností byznys a provádí zaříkávání nebo čáry na 
připoutání někoho, či zaklínání pro vznik nemoci nebo pro smrt. Dříve či později 
se budeme muset ze všeho zodpovídat. 

Otec říká: „Zlo je ve světě nevyhnutelné. Ale běda těm, skrze něž zlo na 
svět přichází.“ 

Jestliže uzdravujeme prostřednictvím sféry, je potřeba sledovat etapy naší 
řídicí činnosti. Impuls je například proveden, událost uzdravování začíná 
v organizmu narůstat a stav člověka se začíná zlepšovat a také růst směrem ke 
sféře, odkud byl impuls vyslán. Musíme zachytit ten moment zpětné vazby a svým 
vědomím mu pomoci sféry dosáhnout. Když se impuls, který se ve sféře utvořil, 
začíná odraženým světlem dotýkat zdroje programu uzdravení, vzniká nová 
realita života. A v té nové realitě se člověk reálně uzdravuje. 

Stejným způsobem lze provádět i novotvorbu orgánů. 


