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Pamatujete si, co říkal racek jménem Jonathan v knize Richarda Bacha? „Jsi celý od 
konečků jednoho křídla ke konečku druhého pouze myšlenka.“  

Na základě duše je možné nově vytvořit neboli obnovit (regenerovat) každé tělo. A ono 
nebude kopií, nebude klonem, nebude spojením určitého množství masa, kostí a krve, ale 
originální oduševnělou osobností, to znamená člověkem. 

Všechno závisí na tom, v co člověk věří, o co usiluje, čeho chce dosáhnout. A lidé sami 
vytvořili ve svém vědomí zdi, které nemohou překročit, protože svatě uvěřili v nepřekonatelné 
zákony „své“ vědy, která je stále omezuje v rámci plánu Božského uspořádání jak světa, tak 
i možností člověka samotného. V souvislosti s tím říká Grigorij Petrovič Grabovoj: 

„Musíme chápat, že vše, co vidíme kolem nás, všechny procesy, které kolem nás probíhají, 
to vše je utvořeno na základě kolektivního vědomí. A proč probíhají právě takové změny 
složení půdy a proč v rostlinách probíhá právě takový proces fotosyntézy a proč se právě tak 
pohybují oblaka a proč člověk nyní má právě takovou materiální formu a proč se Slunce nachází 
právě tam, kde se nachází v přítomném čase – na všechny tyto otázky existuje jedna odpověď: 
to vše jsou jevy, které se utvářejí na základě kolektivního vědomí. Prostě pro každého člověka 
to probíhá nezjevně, a proto se v tom všichni lidé nezorientují. Změnou kolektivního vědomí 
můžeme měnit realitu, jež nás obklopuje. 

Zde je třeba si všimnout jednoho důležitého momentu. Jde o to, že kolektivní vědomí 
neexistuje jen u lidí, ale i u všech objektů stejného typu. Řekněme, že jestliže vytvoříme velmi 
mnoho počítačů, potom jejich realita, jejich kolektivní vědomí může nově vytvořit řídící 
počítač. A jestli jejich specifická koncentrace v jednotce informačního objemu bude veliká, 
může to vést k nějaké změně životní formy. Takže to, o čem na toto téma píší fantasté, většinou 
fantastika není. V zásadě se to může stát realitou. To vše je třeba mít na paměti, a právě proto 
je ještě tak důležité učit se metodám řízení reality.“ 


