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V dávných časech se říkalo, že kam jde myšlenka, tam jde energie. Z toho 
plyne, že myšlenkový mentální proces je bezprostředně spojen s procesem 
energetickým, stejně jako je také proces energetický spojen s procesy 
materializace fyzické hmoty. Abychom rozložili příčinné události onemocnění, 
musíme tuto souslednost brát v úvahu. K tomuto účelu vytvoříme v optickém 
rozsahu duchovního vidění obraz chromosomu, abychom objevili městnavý 
energetický uzel, jímž nemoc započala.  

Začínáme obrazem. Obraz je v centrálním nervovém systému člověka řídicím 
systémem. Energetický uzel je tedy v kruhu uzavřená energie neboli fyzický 
soliton, který ztratil kvůli destruktivnímu myšlení, stresu, strachu, fobii svou 
normální pohyblivost.  

Vidíme před sebou obraz chromosomu jako písmeno X a zadáváme úkol: 
„Ukázat ten chromosom, jímž v těle započal projev negativní informace, 
onemocnění nějakého orgánu nebo systému.“ Na ten chromosom, který před námi 
začal svítit, dáme impuls, aby se v tomto chromosomu vyjevil holografický 
soliton. Může se projevit jako slovo, například strach, stres, fobie, nebo jako texty, 
které se objevily, protože soliton má vždy ve své struktuře informační základ.  

Jedna z technologií temných tkví v tom, že prostřednictvím systému zrcadel 
zkresluje prvotní smysl informací. Například: Bůh informuje člověka 
o nezbytnosti uskutečnit cestu vzestupu. A temní převracejí slovo a výsledkem je 
opačný význam. To znamená, že vznikají slepé uličky vědomí. Jestliže je 
souřadnicový kříž vědomí zastíněn, nastupují temné časy. Zaměření na centrum 
vědomí hned zapojuje labyrinty falešného myšlení.  

A co máme v centru vědomí? Jestli je v centru našeho vědomí Bůh, ihned si 
vyjevujeme příčinu sebe sama. Bůh je příčina a člověk je následek. Když 
zaneseme slovo Bůh do centra vědomí, ihned se od tohoto centra táhnou ke všem 
orgánům a systémům organizmu stříbrné a zlaté niti.  

Vyslovujeme: „Beru z bodu archivace duše etalonovou informaci a energii pro 
chromosom a vyjevuji ji nyní na tomto hologramu.“ Etalonová informace, to je 
slovo NORMA, okamžitě vstupuje do toho chromosomu, v němž byl tento 
hologram osvětlen. Vědomím a duší dáváme impuls na aktivizaci a projev této 
informace ve fyzickém těle. V případech těžkého onemocnění je možné se v práci 
připojit k vyšší fraktální struktuře sluneční soustavy, například k planetě Saturn. 
Saturn je planeta zkoušek, jimiž se ukazuje připravenost člověka k vzestupu do 
boholidského stavu. Jestliže se Saturn zapojuje do práce, tehdy odstraňuje 
podmínky omezující vzestup. Koncentrujeme se na obraz planety a vidíme, že 



Saturn ze sebe vyčleňuje svůj holografický obraz a zaměřuje jej směrem k nám. 
Obraz proniká do těla a začíná pohyb shora dolů a na cestě fragmentuje svými 
prstenci všechny městnavé energetické útvary. Přitom vypouští do všech stran 
cerbulinové paprsky, které vedou rozum člověka ke vzestupu k makro formě 
projevu. Plasma paprsků čistí mozkové podkoří, stlačuje a neutralizuje negativní 
informaci v páteři. Objevuje se Měsíc a zapojuje se do práce na obnově. Měsíční 
světlo sestupuje do reprodukčních orgánů a v atomech a molekulách buněk začíná 
narůstat svit.  

Všechny změny světa probíhají prostřednictvím procesů v našem fyzickém 
těle. Do problémových částí chromosomů pronikají normalizující energie 
Božského života a zaměřují se na přetváření a v buňkách se obnovuje věčný řád 
Boží a jako duha se objevuje slovo LÁSKA. A vše temné a negativní odchází, 
stéká do odpadní buňky, kde se materializuje k průzračnému stavu. Odpadní 
buňku odklízíme do Země k přetvoření na pozitivum.  

Díváme se, v kterých buňkách orgánů mohou ještě být negativní slova 
v solitonech. Zpracováváme tyto solitonové útvary cerbulinovými paprsky, které 
odstraňují veškeré negativní mentální programy. Cerbulinové paprsky mají barvu 
indigo, šeříkovou a fialovou.  

Zakončení mentální očisty fyzického těla fixuje to, že se objevil stabilní svit 
jasného bílého světla a zvuk plasmatického kříže, v němž jsou soustředěny 
všechny prostorové rozměry reality. Jestliže se v člověku objevuje božský tón 
zvuku, současně se začíná obnovovat Země a myriády světů se dovídají, co se 
děje, a začínají se ladit podle znění Země. Naplňují se radostí z toho, že ti, kdo 
byli stvořeni podle obrazu a podoby, dosáhli stavu věčného života. 

To je jedna z technologií podobných těm, s nimiž pracoval Hippokrates. 
Můžeme ji nyní spustit, i když působila již během čtení.  
Nyní zorganizujeme pozornost všech na tento proces. Podívejme se, jestli se 

nám podaří uvidět, jak působí v organizmu člověka. Můžeme normalizovat sebe 
nebo někoho z našich blízkých, kteří nyní potřebují pomoc, je to naše rozhodnutí. 
Jak se rozhodneme, tak tomu bude.  

Máme tři kouzelná slova: Raz, dva, tři! 


