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Když člověk vstoupí do chromosomů, rozbaluje se tam text, to znamená, že na
chromosomech je zapsán určitý text, i nemoci, i všechno. Vzniká tam prostě něco
jako obrazovka, z níž je možné číst. Zapsal jsem to. Zamyslete se nad tím, co tam
v chromosomu bylo napsáno: A Hospodin šel kontrolovat lidstvo. A uviděl, že
vše kolem je šedé, černé, klanící se, plačící, vzlykající a vzývající: „Hospodine,
pomoz!“ „Copak chcete, lidé?“ ptá se Hospodin. „“Ale, všechno je špatné, nejsou
peníze, není kde bydlet, není zdraví, samé nemoci, s prací to jde ztuha.“ Hospodin
si poslechl řeči lidí a odpověděl jim: „Já přece dávám Zemi Světlo, teplo, lásku.
Kde se u vás bere takové utrpení?“ A lidé odpovídají: „Hospodin nás za něco
potrestal.“ „Kdo vám něco takového řekl? Vždyť já nikoho netrestám. Jen říkám:
milujte a ochraňujte se navzájem. Kde se vzal trest?“ „Nám je řečeno, že Bůh
trestá.“ Trest (наказание) je možné chápat různě, i jako pokyn (наказ), i jako
poprava (казнь). Vždyť vy sami říkáte, že na světě je všechno relativní. Jak co
pochopíte, jak co přečtete, tak si také všechno vytvoříte. Zamýšlejte se nad slovy,
která pronášíte. A tehdy pochopíte, že trestáte sami sebe. Vaše uši slyší jen to
svoje, ale já vám říkám něco jiného. Lidé, zamyslete se, kde jste při svém bloudění
sešli z cesty, kdy jste přestali slyšet Boha a jak jste si vytvořili takový život.“
Víte, to je text v chromosomech, je to prostě přečtené, to jsem já nenapsal, to tam
je.
Výňatek z interviewu A. N. Petrova
V referátu jsem byl velmi opatrný. Ale bylo překvapivé, že když potom začali
vystupovat profesoři medicíny, všichni byli mými spojenci! Vznikl takový pocit,
že dávno čekali, kdy se konečně objeví člověk, který jim umožní říci vše, co si o
svém vlastním oboru myslí. Byli tam různí vědci, také fyzikové, někdo to
vysvětloval z kvantového hlediska.

