Lenost, tvorba světa a kristovství
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Lenost umí také snít. A přitom tak aktivně, že snílek nemá kdy se vyvíjet. Lenost má výhodu
v tom, že jemně materiální entitou, to znamená nehmatatelnou a neviditelnou. Člověk chce něco
udělat, nějak se realizovat. Ale lenost mu přikazuje: „Tady máš tabletku, protože se špatně cítíš,
seď tady a nemluv.“ V mozku člověka vytváří slovní míchanici a mate jej.
Vznikají pochybnosti, které jsou v duchovních technologiích ve vztahu k výsledkům zpětně
proporcionální. Duch se může rozevřít pouze prostřednictvím fyzického těla jakožto reálné
z potenciálního. Lenost se také snaží posílit ducha, ošálit jej, neutralizovat a vylekat. Poslední
uvedené je nejnebezpečnější, protože vznikající chmurné myšlenky okamžitě zachycují
v energeticko – informačních proudech spoustu stejně chmurných myšlenek, které naplňují
éter. A tehdy člověk klesá do deprese, a dokonce v ní tone.
Jestliže odežene chmurné myšlenky a zaměří svou pozornost na krásu, ušlechtilost a dobro,
ihned se stává příjemcem nádherných myšlenkových energií nebes. Člověk, který myslí
záporně, vypouští „otrávené“ toky elektronů. Jako hrouda sněhu se spojují s již existujícími
zápory a napadají vědomí tisíců lidí.
Tvorba světa probíhala sedm dní. Ještě sedm dní uvnitř duchovního času probíhala tvorba
člověka podle obrazu a podoby. 14 dní je trvání emocionálního cyklu, kde všechny stěžejní
body života jsou celkově úměrné sedmi rokům.
První duchovní osobností, která dosáhla spasení, byl Noe, jenž posílil své kristovské vědomí
v reinkarnaci Mojžíše. Potom byl Abrahám, později inkarnovaný do proroka Eliáše. Potom
Buddha, který pokračoval v Ježíši. Zosobňují tři kosmické dny, z nichž v každém přicházejí na
Zemi jako králové: Mojžíš, Ježíš a Eliáš.
Nyní probíhá třetí kosmický den, je to druhý příchod Krista. Je to Emanuel, který se má
narodit jako třetí. „Pana rodí Emanuela, ale předtím, než toto dítě bude chápat jak odmítat
špatné a volit dobré, ta země, které se obáváš, bude zanechána oběma jejím králům.“

