
Užitečná technologie pro posílení imunitního systému 

Pro zachování imunity v období sanitárně epidemiologické situace ve vnějším prostředí je 
nezbytné naučit se zadržovat anomální impulsy vědomí související se škodlivými návyky. 
Každý škodlivý návyk vadí normálnímu fungování imunitního systému. A k tomu existuje 
užitečná technika. 

Tato technologie byla vytvořena společně s Olegem Pulatovem a ověřili jsme ji v Hamburku 
v roce 2005. 

Centrum potěšení a radosti má na jemné úrovni podobu horizontálního kuželu, jehož vrchol 
vstupuje do hypotalamu, který je energeticky spojen se šestou čakrou Ádžňou. 

 

Ve středu široké části kuželu se nachází čtecí zařízení a na vnějším obvodu kuželu je dvanáct 
základních programů, jejichž nositeli jsou hologramové lamely, které mají podobu 
permanentních podkovovitých magnetů. 

 

Hologramové lamely obsahují individuální mentální programy, které jsou vypracovány 
a prolongovány kolektivním vědomím velkých společenských skupin. Mohou být různé. Je to 
přílišná touha po sladkém, alkoholizmus, masochizmus, stálá potřeba jíst a pít, hypersexualita 
a homosexualita, narkomanie, sadizmus a jiné. 

Tyto programy jsou potenciálními možnostmi pro anomální chování člověka. Vstupují do 
aktivní fáze pouze v tom případě, jestli rozum člověka nepotlačuje impulsy, které vycházejí 
z vnějších analogických struktur jemné úrovně. Vzniká pokušení. 

V tomto případě nositelé programů přecházejí přes zónu normalizovaných reakcí k impulsům 
pokušení a přibližují se přitažlivostí podobné magnetizmu k centrálnímu čtecímu zařízení, které 
zesiluje rezonanční buzení negativních myšlenkových forem. 



 

Anomální přechod zpětného impulsu přání natahuje energetickou nit, která je spojena přes 
vrchol kuželu s hypotalamem člověka. Čtecí zařízení se dává do pohybu a spouští program, 
prolongovaný impulsem přání člověka. 

 

Jestliže jsme přijali rozhodnutí zbavit se problému, označme jej a podívejme se, kde, ve které 
části mentální program zareaguje. Bude to buď vzplanutí světla, nebo obraz podkovovité 
struktury, přitažené k centru. Oslabme přílišné napětí energetické niti a vraťme podkovovitou 
strukturu na místo. 

Když překonáme obrazy pokušení, rozložme ve svém mentálním prostoru myšlenkové formy 
anomálního chování. Centrum potěšení a radosti tehdy posílí jakožto normu nový mentální 
program, který je možné vyjádřit pouze třemi slovy: TVORBA, HARMONIE, LÁSKA. 

 

V sobotu 212. 3. se zúčastníme webináře pana Petrova na témata:  

1. Obnova zraku 
2. Obnova imunitního systému 
3. Přetvoření koronaviru (dvě technologie Duše a technologie vědomí) 

Podstatné přeložím do češtiny a rozešleme. Podpořme svou mentální činností zdraví lidí na 
planetě! 

 


