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Technologie práce s vědomím
Symbolem duše člověka, to znamená osobnosti, je kvítek. Kvítek má mnoho
okvětních plátků. Každý okvětní plátek je oblast vědomí, kterou si člověk musí
uvědomit a pochopit ji. V duši jsou prvky vnímající, to znamená citové, citlivé
k vnějším psychickým faktorům a faktorům událostí, reagují, to znamená, že jsou
výkonné. Výkonný orgán duše je duch, volní aspekt životní organizace, který se
řídí vypracovanými mravními prioritami, jež do něj byly od prvopočátku vloženy.
Vnější tvar kvítku je tělo duše, a vnitřní obsah je duch. A to všechno spolu
s okvětními plátky vědomí jsou různé aspekty jednotného ŽIVOTNÍHO
PROJEVU BOHA samotného.
V člověku je kvítek jakožto symbol jeho vlastní organizace strukturován
následujícím způsobem: hlavička kvítku se nachází na úrovni srdce, stonek
prochází hrází. Shora v člověku také jakoby skrze vrchol hlavy klíčí obraz kvítku.
Je to jako dva procesy splynutí pozemského a nebeského, integrované do celku.
Je to osa Ducha, která sjednocuje Tvůrce s jeho stvořením.

Znalost symbolických označení jakožto koncentrátu významů umožňuje použít
při normalizování zdraví tutéž „slabou sílu“, o které psal Hippokratés. Na ni se na
lékařských fakultách ani nevzpomene. Nevzpomene se proto, že zaprvé není
duchovní vidění, je spokojenost s tím malým, materiálním. A zadruhé nejsou
k dispozici jemné síly působení. A tak lékaři kvůli té vlastní nemohoucnosti
užívají skalpely, operační cirkulární pily, chemické jedy v podobě tabletek
a radiační ozařování místo tvořivých paprsků.
Dva kvítečky, které se objevily v srdci člověka, jeden shora a druhý zdola, jsou
svou jemnou silou schopny zničit jakoukoli chorobu. Jak tuto sílu použít například
ve vztahu k onkologickému onemocnění?

Existuje technologie „Tři π“. Π je konstanta vztahu průměru ke kružnici. Průměr
se skládá ze dvou poloměrů, které jsou současně vektory počátečního bodu ve
středu průměru a kruhu. V těchto vzájemných vztazích je každý prvek projevem
globálních sil tvorby: duše, ducha a vědomí.
Jestli použijeme technologii „Tři π“ ve vztahu k člověku, musí se na základě své
víry vyléčit.
Člověka postavíme do středu kruhu a klademe na něj dva obrazy kvítku. Skrze
stonky, které procházejí hrází a vrcholem hlavy, jde jasný světlý paprsek. Je to
mikroúroveň, ale zajímavé je, že když se normalizuje mikroúroveň, v určité
souvislosti se normalizuje i makroúroveň. Osou Země také prochází impuls
obnovy od Arktidy k Antarktidě a Země si s úlevou oddechuje. Je vidět, jak se
kvítkům pozvedají okvětní plátky. A květinky se začínají obracet k sobě
navzájem. Jejich okvětní plátky jsou jako vrtule, vymazávají všechny projevy
nemoci a samu její podstatu.
Je vidět, že sféra se nachází v krychli – v prostoru života, ale člověk se nachází
ve sféře, v zakřivení prostoru svého vnímání. Když přichází jasné světlo, člověk
se očišťuje od všech svých křivých myšlenek a vychází z krychle sebeomezení do
nekonečného prostoru Věčného Života. Člověk se napřimuje, jeho struktury
zabezpečující život se zřetelně vyrovnávají podle prvopočáteční Božské struktury
své organizace, prarodičovské buňky se zvětšují a získávají podlouhlý tvar.

