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Úvod 
 
 
Řeč obrazů je univerzálním jazykem Kosmu. Avšak není to jen jazyk, ale také univerzální 
nástroj přetváření. Když je obraz naplněn světlem, ožije. To je základ jak regenerace, tak 
i teleportace a mnohého dalšího. Ovšem za předpokladu, že víte a rozumíte tomu, co 
děláte.  
 
Při teleportaci libovolného předmětu horlivě reaguje živý organismus Kosmu. Objeví-li se 
někde předmět, znamená to zhutnění prostoru. Okolo předmětu vzniká zhuštění. Události, 
informace je třeba řídit z vyšší úrovně, aby byl vidět celý obraz. 
 
Rozměr objektu a jeho vznik závisí na rozšíření prostoru v té oblasti, kde se objevuje. To 
znamená, že je nutné popřemýšlet o kompenzaci v tom místě, kde objekt zmizel, 
o harmonizaci v té oblasti, kde se objevil. V opačném případě zesílí tlak na vzniklou událost, 
což ve svém důsledku způsobí na Zemi posloupnost mikrokataklyzmat. 
 
Veškeré transformace jsou možné pouze prostřednictvím vědomí buď vyššího Rozumu, 
nebo člověka. Vědomí je proces uvědomování si, čím jsme my a svět kolem nás. Například 
zvířata nejsou schopna vnímat sebe sama zvenčí. K pochopení potřebují třetí úroveň 
vnímání sebe sama. 
 
Zvířata nemají morální odpovědnost za své činy. Poznávají dobro a zlo na základě principu 
protikladů – za co byli oceněni, za co potrestáni. Zde se projevuje vyšší význam Trojice. 
Jakákoli dyáda (duální strukturování) má řešení pouze prostřednictvím triády - třetí složky 
binárních systémů, která koriguje tory evoluce. 
 
Triáda je jako sadař - ten, kdo roubuje strom větví nesoucí plody a odsekává větev planou. 
Je to duchovní proces. A do něj není schopna proniknout žádná akademie na světě. Vždyť 
v duchovnosti je stvrzen Ráj, kde hmota není a nemůže být. 
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Přetvoření Stromu temnoty  
 
 
Libovolné množiny mají svá zevšeobecněná centra řízení. Říká se jim egregory. Tato centra 
shromažďují informace své frekvenční úrovně, soustřeďují je do určitých impulsů působení 
a šíří je do prostoru pro své upevňování a zvětšování.  
 
Takovým negativním egregorem je Strom temnoty, který je jakoby zrcadlovým protikladem 
Stromu života. 
 
Temný strom neroste sám od sebe. Je vyživován negativními úmysly a anomálními touhami 
samotných lidí. V jeho kořenech jsou rozmístěny knihy, které vytvořili lidé ve svém popírání 
světlonosného způsobu života. Je zde i Satanská bible i Hitlerův „Mein Kampf“ i satanské 
výmysly Crowleyho. Pod Stromem temnoty není půda, je tam prázdnota. Jsou to právě 
knihy šířící nenávist k lidem (misantropické), které sytí tento egregor bestiální záští, 
lačněním po penězích a moci, egoismem povýšeným do absolutna.  
 
Co dělat s takovým egregorem, který se rozvíjí právě díky tomu, že se staví proti světlu 
života? 
 
A zde se mi vybavila slova Otce nebeského: Temní, světlí – v čem je rozdíl? Dejte jim 
trochu světla: zesvětlají. Jakmile vzpomínka v mysli dostala tvar a zpevnila se, v prostoru 
se objevil Veliký světlý člověk v plátěné košili. Přistoupil ke Stromu a rozevřel nad temnými 
knihami svoji dlaň, na níž byla bílá sféra s ohnivým lemováním na povrchu. Řekl, že je to 
hvězda od Svaroga pro ty, kteří onemocněli nenávistí k životu. Sklonil dlaň a hvězda z jeho 
dlaně slétla, dopadla na knihy a ty se začaly kroutit, svíjet a plát. 
 
Z popela spálených knih náhle povstal temný drak. Byl bezradný a velmi nešťastný. Řekl: 
„Nechtěl jsem toto všechno, lidé mě špatně pochopili. Chtěl jsem jen odrazovat od sklonů 
ke špatnostem, které se skrývaly v lidských myslích. A místo toho, abych je zastrašil, sami 
se stali draky." 
 
Z kosmu náhle přiletěl Zlatý orel. V zobáku měl ohnivý kvítek, který upustil do kořenů 
stromu egregoru. Kvítek rozkvetl a jeho okvětní lístky byly jako stránky Božských knih. 
Kořeny se začaly projasňovat a nové, světlé energie začaly téci kmenem vzhůru do koruny. 
Tmavé listy stromu sebou trhly a také se začaly prosvětlovat. Každý lístek byl jako člověk, 
jehož vědomí bylo otráveno jedem nenávisti a pocity vlastní nadřazenosti nad ostatními 
lidmi. 
 
Nové knihy v kořenech začaly růst a naplňovat svou září nejen kmen a korunu stromu, ale 
i prostor kolem něj. A lidé okolo, nakažení temnými idejemi, se začali také prosvětlovat, 
měnit se a prosit o odpuštění za všechny své zločiny a temné myšlenky.  
 
Objevil se Otec a pokropil zemi kolem temného stromu svěcenou vodou. A lidé se 
zaradovali, chopili se rýčů a motyk a začali kypřit a zušlechťovat půdu kolem stromu, 
ošetřovat jeho rány pryskyřicí, odřezávat mrtvé větve.  
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Místo prázdnoty se v půdě objevily zářící krystaly nového vědomí lidí, kteří již nechtějí žít 
jako dříve. Nyní se Strom, který se předtím propadal do Bezedné propasti, zpevnil a začal 
se vytahovat vzhůru ke Slunci.  
 
Objevily se nové knihy Synů Stvořitelových. Pulzující světlo z knih Synů Otce nebeského 
začalo narůstat a vše obnovovat. Tam, kde byly na kmeni stromu rány, došlo k jejich 
zacelení, kde byly zaschlé větve, znovu ožily a pokryly se pupeny a lístečky. Každý pupen, 
každý lísteček, to jsou lidé, kteří se začali natahovat ke světlu. Uvnitř kmene a větví se 
ukázala zlatá světelná nit a zpevnila skelet stromu. 
 
Drak, který sledoval všechny tyto proměny, se náhle rozveselil, svobodně vydechl, stal se 
světlejším, mávnul křídly a někam odletěl. 
 
Otec jej vyprovázel pochvalným pohledem a pronesl: Tak, nyní i on zatoužil stát se 
světlem. Tam, kde zakoření světlo, nemůže být tma. Nyní jste počátkem všeho a koncem 
všeho vy. Upevněte se v tvoření a vše se kolem vás změní.  
 
A všechno se skutečně začalo měnit. Objevily se plynoucí vlny nové skutečnosti, kde sama 
realita byla určována energetickou úrovní vytvářenou vědomími, jež ve svých základech 
nemají hranice poznání.  
 
Tento proces je možné vyjádřit graficky: 
 

 
 
 
 
Ve středu všeho byla Jednička jako odrazový obraz Syna, jenž skrze vývoj získal pravdivý 
status Božího syna, když dospěl do bodu Jednoty s Otcem. 
 
Tento graf znázorňuje, že ustavení různých úrovní vnímání ovlivňuje zároveň i ochranné  
aurické obaly organismu. Zhutňují se a rozšiřují. 
 
Mění se chemická podstata krve za pomoci červených krvinek - matričních desek, jež 
v průběhu života zaznamenávají veškeré životní prožitky, které jsou pak používány orgány 
a systémy organismu v režimu automatismu. 
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A Otec to potvrdil, řekl, že:  
 
Nyní začal nový cyklus Času, etapa vývoje a Života Nového. Chci vyloučit jakoukoli 
možnost ničení a toho, co může zasáhnout do realizace Mého Záměru - obnovení 
Božského v člověku a Věčného Ráje na Zemi a dalších planetách.  
 
A aby toho bylo dosaženo, musí být obnoven ten první národ prvotních bohů. A tehdy se 
lid stane celistvým a všichni se soustředí Zde a Nyní, na Zemi, v jediném bratrstvu, 
společenství a budou moci znovu obnovit samotnou podstatu původního Projektu, ale 
s novými znalostmi, zkušenostmi obnovy Života a jeho všeobecného vzkříšení. 
 
Když bude Život vzkříšen, bude věčný, jak ve světě, tak i v Člověku, stabilní a neochvějný, 
jako je jeho Stvořitel. A již tehdy bude možné tvořit, společně tvořit s Bohy - Mými dětmi 
na Zemi. To je to, na co čekám, a to se vyplní. Vždyť Já vás miluji a Láska dělá zázraky 
a Harmonii ve všem. Láska tvoří Život.  
 
Nechť se tak stane! 
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Paprsek Anit 
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Praktická práce  - Paprsek Anit proti koronaviru 
 

Všechny druhy koronavirů se vyznačují mimořádně vysokou nakažlivostí. Virus svým 
rychlým množením mění mezibuněčné vodní prostředí, které proměňuje ve stojaté 
překyselené bláto se sníženou reaktivitou. Buněčné vědomí v tomto bahně poměrně 
rychle ztrácí dynamiku řízení sebe sama a mezibuněčných procesů.  

Covid 19: to je PIN, kód viru. PIN je potenciálním zdrojem potíží, stereotypem vnuceného 
chování. A číslo devatenáct odpovídá v numerologii číslu devatenácté mocenské legie, 
legie samotného Lucifera, který se vzbouřil proti Stvořiteli.  

Boj proti viru je komplikován tou skutečností, že on není ve své podstatě přímým fyzickým 
vykonavatelem, nýbrž pokřivenou astrální informací obrazu moci, který prostřednictvím 
buňky organismu legalizuje sám sebe ve fyzickém prostoru. Jeho činnost je neustále 
podporována působením egregoru patogenních onemocnění.  

Tento egregor se zformoval v nižším astrálním prostoru, když v sobě sdružil množství 
patogenů na základě principu podobnosti. Podobá se pyramidě naplněné spoustou 
ledových krystalů vlivu.  

 

Egregor svou spodní deskou neustále tlačí na lidské vědomí, snaží se v něm zorganizovat 
paniku a strach. Pomocí tohoto tlaku vytváří reakci mocenských struktur jakožto 
pandemickou matrici celosvětového rozsahu.  
 
Samotné slovo pandemie je kódem působení. Čtyři slabiky vyjevující jeho význam, mají 
sakrální skladbu: Pan - antický bůh přírody; de - dualita, dvojakost; mi – znění přírodní duše; 
Já – vše pojímající vědomí a vše dohromady: přírodní dualita MI v JÁ.  
 
Pandemická válka je technologie upířího vyživování negativních entit. Není důležité, 
z jakého důvodu vznikla a k čemu vedla. Hlavní je negativní žár vášní. Je to divadlo, které 
tyto entity režírují, aby přežily v absolutnu zla.  
 

Toto divadlo počítá s globálními faktory působení, jakými jsou Slunce a Měsíc. Slunce hřeje, 
Měsíc chladí. Je to jako den a noc. Všechny tyto vlivy procházejí vědomím člověka, které je 
regulátorem fyziologických procesů v organismu. 
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Vše začíná emocemi: líbilo se - nelíbilo se, miluji – nenávidím, nadchlo - nenadchlo. Proto 
se od pradávna radí: „Nepoddávejte se emocím." Vždyť lidé se svými vášněmi oslabují.  
 
Ano, člověk má svobodu volby: kam a s kým jít, co zpívat a poslouchat, co milovat nebo 
nesnášet, ale svobodou volby se má na mysli to, že má člověk o existujících alternativách 
alespoň představu. A to se o našem spotřebitelském auditoriu převážně nedá říci.  
 
Bez vědomého ohraničení Rozumu může v člověku i ve společnosti snadno vzniknout 
pandemie pocitů.  
 
Prostřednictvím pandemické technologie je narušována harmonie vnímání - rovnováha. 
Kvůli panice vnímání je nemocných více než zdravých.  
 
Co je hlavním normujícím faktorem v takové situaci? Odstranění paniky. Přitom u všech – 
jak u očkovaných, tak i neočkovaných. Jak to udělat? Prostřednictvím egregoru Stromu 
života.  
 
Egregor je koncentrátorem určitých světonázorových konstant. Existují koncentrátory idejí 
světlonosných, existují koncentrátory idejí temných. Ale nejsou od sebe navzájem 
izolovány, jsou to spojené nádoby.  
 

 

 

Temný egregor vždy usiluje o převahu. A skrze zhušťování temnoty se snaží podmanit si 
prostor světla světlonosných kosmických entit: jak na duchovní, tak i na fyzické úrovni 
reality. 
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Proces probíhá nejprve v astrálním prostoru, ale po nějaké době přetéká do fyzické úrovně. 
Kam? Do buněčných struktur organismu.  
 
Jak tomu čelit - bojovat, ničit temnotu anebo přetvářet temný egregor do světlonosnějšího 
stavu?  
 
Otec napovídá: když zničíte jedna kosmická monstra, tak jejich místo okamžitě obsadí 
další. 
 
Takže je nutné neničit, nýbrž přetvářet, polidšťovat. Bojovat, avšak ne metodami zla, ale 
metodami světlonosného reagování.  
 
Buněčné vědomí může z bažinatého stavu stojatého bláta temných myšlenek vysvobodit 
paprsek Anit, který je ve své podstatě opačnou fází bažinatého stavu vodního prostředí.  
 
Tento paprsek odstraňuje také následky očkovacích opatření tam, kde nejsou v souladu 
s individuálními osobitostmi organismu. Díky němu se hodnota pH zvyšuje nad šest 
jednotek, což je průvodní pozitivní faktor při řešení překyselení.  
 
Ledové krystaly koróny viru, jež se zmocnily lidského organismu, začínají pod vlivem 
paprsku Anit tát, rozpouštět se. Uvnitř organismu vzniká teplo a zvyšují se termické reakce. 
Těmito reakcemi zahajují světlo a vodní prostředí organismu společný odpor proti 
patogenu, jenž pronikl do těla. Vnitřní oheň světla útočí na ledovou korónu viru a voda 
okamžitě očišťuje místo, kde tato koróna ještě před chvílí byla. 
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Bez koróny virus okamžitě slábne. Ztrácí tvar a odhaluje svou vnitřní stavbu ze tří 
deformovaných jader. Tato jádra iniciují v člověku energii chladu, nekomfortní životní 
podmínky, a tímto působením pohasínají osobní záři člověka. 
 
Naplnění fyzického těla člověka světlem paprsku Anit iniciuje stav oscilace, kmitání v polích 
aurického obalu těla a svým zpětným impulsem proniká do struktury egregoru 
patogenních onemocnění. Tímto způsobem dostal astrální egregor nečekaně sám očkování 
světlem na úrovni subprostorového vzájemného působení fyzikálních vakuí rozdílné 
rozměrovosti. 
 
Paprsek Anit je vibrační úroveň vyjádření vyšších stavů atomových procesů. Rychle ničí 
astrální strukturu těch virů, mikrobů a patogenů, které způsobují v lidském organismu 
různá onemocnění.  
 
Jak je dosahováno tak vysoké vibrační úrovně? Prostřednictvím myšlení, které nepřipouští 
smrt, ale má ve vědomí Věčný Vývoj. V současné době bylo prokázáno, že lidský mozek 
funguje jako velmi složitý nástroj zvukově-světelného znění, který formuje smyslové 
vnímání světa jak vnějšího, tak i vnitřního.  
 
Když člověk začíná zářit světlem svých myšlenek, pak září i celý Kosmos a celý svět. 
 
Impuls paprsku nutí virus, aby se stlačil, omezuje jeho šíření prostřednictvím 
pandemických mechanismů vlivu. Pod prostorem, jehož se zmocnil virus, umisťujeme 
velkou odpadní buňku a začínáme svým vědomím shora tlačit na schoulenou, vyděšenou 
bytnost viru.  
 
Na událost, ke které došlo, jako první odpovídají hypofýza, epifýza a štítná žláza a také se 
připojují k tlaku vědomí svými specifickými impulsy.  
 
Tlak noří virovou strukturu do rozmělňujícího mechanismu odpadní buňky, a ta se rozpadá, 
zcela se rozkládá na své kvantové částice.  
 
Vnitřní procesy transformace přecházejí na planetární úroveň a ledové koruny severního 
a jižního pólu začínají také tát. Průměrná teplota Země se vyrovnává k hodnotám 
přiměřeným průměrné teplotě fyzického těla člověka, odstraněním extrémních projevů 
horka a chladu.  
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Prostřednictvím této události se přetváří sinusoida minulo-budoucího času do genetického 
zdroje nové plnosti života a probíhá kvalitativní transformace světa. V očištěných vodách 
vědomí se objevuje bílá labuť symbolizující harmonické, pozitivní myšlení. Z vody se 
pozvedávají delfíni a radostně plavou ve svislé poloze, opíraje se o své ocasní ploutve, jež 
byly kdysi nohama. Kolem jádra Země se objevuje zlatá spirála a začíná vyzařovat duhové 
impulsy pestrobarevného vnímání života. 
 
Všechny tyto hologramové obrazy svědčí o tom, že člověk dokáže realizovat svoji hlavní 
úlohu pozitivního přetvoření reality do plnosti jejího duchovního vyjádření. Díky tomu 
k sobě začal nový světle modrý magnetar v centru naší galaxie přitahovat negativní obrazy 
z vědomí lidí. Jako by je vytahoval z neuronových struktur mozku, očišťoval je v sobě, 
a přetvořené je poté nasměrovával do černého slunce v černé díře ve středu galaxie. 

V důsledku toho se aktivita černé díry viditelně snížila. Jako by se zadávila těmito 
transformovanými energiemi a přestala pohlcovat světlonosné světy.  

Následkem toho se zablokované neurony v mozcích lidí otevírají a začínají navzájem mezi 
sebou i všemi buňkami těla sdílet své poznání, mocná velkolepost naplňuje každého 
člověka a lidé začínají zářit božským světlem harmonie a lásky.  
 
A Otec potvrdil proměnu úderem berly se slovy: Nechť se tak stane! 
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Ohlas posluchačky 
 

Dobrý den, Arkadiji  Naumoviči!  

Webinář, na kterém se pracovalo s paprskem Anit, jsem poslouchala a propracovávala 
z nahrávky. Sdílím výsledek.  

Paprsek Anit vstoupil do hypofýzy a začal tam čistit prostor s mnoha plochami - 
obrazovkami. Od nich se odděloval tmavý povlak, okamžitě mizel a vše se naplňovalo 
světlem. V hypofýze paprsek ukázal růžově krystaly. Dále se paprsek vydal do Sylviova 
kanálku a tam se spirálovitě otáčel, propojoval hlavu s tělem, obnovoval čistotu páteřního 
kanálu. 

Byl ukázán krystal vědomí planety, paprsek uklízel zatemněná místa, chyby v lidských 
vědomích o moci a vlastní výjimečnosti, paprsek Anit naplnil všechny úrovně krystalu 
čistotou, tam kde byl zapotřebí nebeský oheň, byla špína rozpouštěna spalováním.  

Paprsek také ukázal zkumavku s vakcínou proti koronaviru a vyčistil ji od vody, která byla 
použita jako základ vakcíny, vetoval informaci protiřečící božskému záměru. Paprsek 
pronesl: byla mrtvá voda - stala se vodou živou. 

Při práci s koronavirem paprsek Anit zřetelně ukázal planetu Neptun a 12 domů 
zvěrokruhu. Paprsek se otáčel v kruhu jako minutová ručička ciferníku a vylaďoval 
zodiakální sféry na souhlasnou práci. Objevila se slova: JEDNOTA, SOULAD. 

Paprsek Anit omýval krystal planetárního vědomí proudem 12 paprsků z každé zodiakální 
sféry. Falešná koróna z umělého zlata se rozpadla a přetvořila se. Poté ze středu bývalého 
viru vyšel maličký člověk s hadími zorničkami a prohlásil: „Plán porobení lidstva se nezdařil. 
Jdu se transformovat.“ Po těchto slovech zmizel.  

Objevil se Otec ve zlatavém oděvu s laskavým úsměvem na tváři. Vítal každého 
probuzeného a mnoho lidí mu šlo v ústrety a radovalo se ze života. Byla ukázána čistá 
Matička země, zdraví a šťastní lidé. Děkuji!  

 

Jekatěrina Cvětoček 

Nižnij Novgorod 

 
 


