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VĚDCI VYFOTILI ASTRÁLNÍ PARAZITY LIDÍ
Lidstvo už odedávna se snaží poněkud neúspěšně řešit své vnitřní – duševní problémy. Ve
všech dávných i nedávných civilizacích, včetně přírodních národů, tomu tak bylo, a protože se jim
nepodařilo důsledně vyřešit tento problém, proto dosud i dnešní lidstvo na planetě Zemi má tuto
záležitost k řešení. Některým lidem se v minulosti dařilo žít v pozitivním stavu, a tím potíže
s duševními problémy měli vyřešeny už zde na Zemi, a mohli se tak po svém zdejším životě
přesunout do Nebeských společností.
Prvním člověkem, který v roce 1937 vyfotografoval v infračerveném spektru astrální parazity
v auře člověka byl JOHANN van POPPEL ve východním Prusku.
Týmu vědců z univerzity v Kapském Městě v Jihoafrické republice se podařil šokující objev.
Dostali potvrzení, že naši mysl a tedy i náš život mohou ovládat a ve většině případů
ovládají ve velké míře astrální bytosti ! Význam tohoto objevu je tak důležitý, že všechny
vědecké studie týkající se tohoto výzkumu byly nejen klasifikované jako přísně tajné, ale byla
přijatá i opatření na stažení a odstranění všech dříve vydaných publikací s informacemi o tomto
výzkumu. Tedy opatření, aby se výsledky výzkumů zatajily. Proto výsledky utajují před masami
lidí, protože jsou sami takto negativně ovládáni a tím ze své pozice nijak nepomáhají řešit tento
problém lidstva, neboť nejprve by museli řešit svůj NEGATIVNÍ STAV, který je příčinou tohoto
negativního ovládání.
Široké veřejnosti je dobře známá metoda manželů Kirlianových, kteří mezi prvními získali záběry
energetických polí v okolí biologických objektů. Vědci věnující se výzkumům paranormálních jevů
nazývají tato pole aurou objektů.
V různých publikacích, od vědecko populárních až po seriózní vědecké práce, můžeme najít
mnoho fotografií těchto energetických polí vyhotovených metodou Kirlian, která umožňuje sledovat
dynamiku polí. Existuje poměrně mnoho vědeckých prací, které potvrzují vztah dynamiky těchto
polí s psycho-fyziologickým stavem člověka.
Vědecký tým z univerzity v Kapském Městě v sestavě známých vědců s dlouholetou praxí
v paranormálním výzkumu, včetně metody fixace aury, vedl doktor filozofie Ngunga Tobago, který
způsobil ve vědeckém světě revoluci v povědomí o významu energetických polí v životě člověka.
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Vědci vyvinuli způsoby sledování biopolí a vynalezli přístroj (patent USA pod číslem: US 5, 253
984 B1), který umožňuje nejen sledovat dynamiku aury biologických objektů, ale na základě
provedených experimentů umožnil odhalení, které způsobilo utajení celého výzkumu (včetně
změny čísel patentů).
Avšak některé výsledky studií této skupiny vědcův se dostaly na veřejnost, vzhledem na to, že
vědecké metody a nástroje v první fázi výzkumu si vyžádaly zapojení velké skupiny lidí, před
kterou výsledky experimentů nebylo možné skrýt.
Tyto výsledky naznačují, že existuje přímá souvislost mezi tzv. astrálními podstatami –
bytostmi a člověkem.

Obr. Fotografie energetických parazitických organismů
Nám všem jsou dobře známé pokusy různých badatelů paranormálních jevů pokoušejících se
zachytit na film, fotografii tzv. astrální entity, duši, poltergeist atd. Některé z těchto pokusů byly
úspěšné, avšak významní vědci stále zpochybňují realitu těchto výsledků. Lidstvo je takto pomocí
malé hrstky „významných vědců“ nadále udržováno v nevědomosti.
Skupina vědců v Kapském Městě svým výzkumem rozptýlila všechny pochybnosti v této věci, což
ve skutečnosti i dokládá fotografiemi získanými pomocí svého patentovaného vynálezu.
Vědci za pomocí vylepšené metody Kirlian byli schopní dosáhnout nejen jasný záznam
astrálních objektů, ale i studovat jejich dynamické chování, včetně dynamiky emisního
spektra a dynamiky tvořících se biopolí astrálních objektů.
Svoje výzkumy začali před několika lety a po slibných výsledcích se rozhodli zlepšit metody svého
výzkumu, což následně vedlo k objevu, který otřásl vědeckou komunitou. Získané výsledky
potvrzují přímou interakci astrálních entit s aurou lidí !
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Podrobnější studie dynamiky těchto objektů a jejich interakce odhalila jisté vzorce chování a jejich
vztah k lidem. Například byly získány fotografie, kde bylo možno vidět pronikání astrálních entit
do aury člověka.

Obr. Energetický parazitický útvar v auře člověka
Fotografie astrálních entit byly získány na speciálním zařízení v laboratoři, které bylo
zamaskované jako foto-studio a umístěné ve známém ateliéru dizajnu, aby nedošlo k podezření
od zkoumaných lidí a zabezpečila se čistota experimentu.
Další výzkum odhalil, že energetické pole kolem astrálu – astrální entity má proměnlivou
intenzitu. Toto zpočátku vědci přisuzovali k statistické fluktuaci, avšak detailní studie za pomoci
silného počítače speciálně vyvinutého algoritmu ukázaly neočekávaný výsledek. Zjistilo se, že
výkyvy mají vztah s bioelektromagnetickou aktivitou mozku člověka, na který tyto entity
reagují.
Vědci tvrdí, že byli schopni zachytit fáze průniku astrální negativní entity do aury objektu.
Z výsledků výzkumu vyplývá, že v první fázi průniku astrální entita synchronizuje své vnitřní rytmy
s rytmy “oběte“ a tím získá přístup k auře “oběti“. Po proniknutí do aury – biopole “oběti“ se mění
vnitřní rytmy “oběti“ pod vlivem astrální entity !
Komplexní studie za účasti psychologů a psychiatrů prokázali jasnou souvislost mezi těmito
výkyvy a psychofyziologickými reakcemi lidí zapojených do pokusů. Kromě toho v této fázi byly
získány takové výsledky, což okamžitě způsobilo zařazení celého výzkumu mezi přísně tajné.
Naproti tomu informace získané v počátečních fázích výzkumu, umožňují vyvodit určité
závěry. Ukazuje se, že astrální entity mohou být rozdělené do dvou odlišných typů. Vědci je
označili jako “černé“ a “světlé-čisté“. Už tyto názvy naznačují charakter entit. Liší se mezi
sebou intenzitou světla, spektrálním složením světla a jeho dynamickými vlastnostmi. Vliv
těchto dvou typů entit na lidí je také různý.
Černé entity například vykazují stálou aktivitu v infiltračních pokusech, v průniku do lidské
aury. Světlé entity zpravidla takovou činnost nevykazují. Výsledný psychofyziologický stav člověka
je odlišný při působení černých a světlých entit. Typický výsledek působení černých je
nepřiměřená agrese lidí v neadekvátní situaci.
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Obr. Na základe provedených experimentů se ukázalo, že mnoho lidí je pod neustálým působením
těchto negativních astrálních entit

Některé informace získané při výzkumu také ukázaly, že existuje jasný vztah mezi stabilním
psychofyziologickým stavem člověka a “čistotou“ jeho aury, stejně jako i možností průniku
negativní entity do této aury. Pro potvrzení, anebo vyvrácení těchto poznatků, byly vykonány
statistické analýzy na velkých skupinách lidí. Mezi tyto skupiny patřili také skupiny politiků,
podnikatelů, vězňů ve vězení a jiných. Ve zkoumané skupině osob byli i samotní vědci.
Vzhledem na to, aby byla zjištěna čistota pokusů potřebných pro dokončení studie, tým vědců
převlečených za reportéry a zamaskovanou technikou dělal rozhovory s účastníky experimentu na
summitu o udržitelném rozvoji v roku 2002 v Johannesburgu. Otázky, které byly položené skupině
zkoumaných osob, byly připravené speciálním týmem psychologů, aby navodili přiměřené reakce
a odpovědi.
Výsledky studií této skupiny šokovaly vědce. Zjistilo se, že téměř všichni politici a
podnikatelé, kteří se sešli na summitu, jsou infikováni černými astrálními entitami. Počet
infikovaných černými entitami ve skupině politiků a podnikatelů byl větší, než počet mezi
vězni !
Statistické studie vědců potvrdily zjištění, že mnoho lidí, včetně vědců samotných, i na
významných postech v politice, je pod vlivem černých astrálních entit, které ovládají jejich
mysl a chování !
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Mnozí vědci pak nechtěli dále zveřejňovat výsledky výzkumů – viz výše, neboť samotní vědci zde
byli napadeni těmito astrálními parazity !
Výsledky vědců z Jihoafrické Republiky potvrzují správnost tvrzení ruského akademika Nikolaje
Levašova, který vysvětlil už před mnohými lety ve svých knihách a konferencích vliv parazitických
astrálních entit nasávajících životní energii člověka. Mezi vlivy, které umožňují průnik do aury
člověka a umožňují odebírání životní energie, zařazuje: Alkohol, narkotika, cigarety, pornografii,
nízké pudy, jako např. sex bez lásky, destrukční hudbu, strach, stres a jiné záležitosti, které nám
systém každodenně podsouvá.

Z názorů léčitele:
Nezajímá mě, zda tu sedí nebo nesedí nějaké číslo, avšak výzkum byl překategorizován do
„přísně tajný“, takže stopy byly zameteny tak, aby tomu nikdo nevěřil. Za následek to sice bude
mít, že skeptici a ateističtí hlupáčci budou mít zase „navrch“, ale to vůbec nic nemění na tom, že
jde o realitu, se kterou například my, v rámci dlouhodobého výzkumu změněných stavů vědomí a
magické praxe, přicházíme do styku téměř dennodenně. Naše důkazy jsou však „jen“
(trans)empirického charakteru – tedy ne materiálno-vědecké. K té naší praxi: Obsah článku úplně
vystihuje podstatu toho, co jsme zjistili i my, a čemu hovoříme transcendentální (astrální) svět, ve
kterém žijí mnohé entity – astrálními larvami počínaje a neskutečně vysoce inteligentními
(pozitivními/negativními) bytostmi konče. Astrální larvy se přitom jeví jako ty s nejnižším IQ/EQ,
přičemž se však živí stejnou potravou – pocity, emocemi a vášněmi – než jejich inteligenčně vyšší
sokové, negativní bytosti (historicky nesprávně) zvané démoni. Od nich pochází i pojem „upír“.
Zatím co se astrální larvy „len“ přisávají na energetický obal člověka, démoni, kteří zpočátku
působí z dálky – oprese/obsese – je časem mohou napadnout i z jeho vlastního nitra. Bránu do
své duše jim přitom otvírá úplná ztráta vůle a energetická nerovnováha. Tomuto vlivu se už hovoří
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posese (posednutost). V tomto případě „démoni“ už okupují celé mentálně-emocionální portfolio –
psychosomatický systém – oběti, která chřadne víc a víc, až poté přichází o fyzickou část
existence. My s těmito transempirickými entitami v rámci výzkumu a magické praxe pracujeme jen
několik let, zatím co indigenní-přírodní národy – jejich šamani – po tisíciletí. Materiálně orientovaní
vědci to však (dosud) považovali za něco nemožné a křesťané za ďábelské. Ve všeobecnosti není
žádoucí, jak ze strany negativních astrálních bytostí, tak ze strany ideologie západní civilizace, aby
se takové něco bralo jako běžný jev… )
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SK:

VEDCI ODFOTILI ASTRÁLNE PARAZITY ĽUDÍ
Ľudstvo už oddávna sa snaží neúspešne riešiť svoje vnútorné – duševné problémy. Vo všetkých
dávnych i nedávnych civilizáciach, včítane prírodných národov, tomu tak bolo, a pretože sa im
nepodarilo dôsledne vyriešiť tento problém, preto doposiaľ aj dnešné ľudstvo na planéte Zem má
túto záležitost k riešeniu. Niektorým ľuďom sa v minulosti darilo žiť v pozitívnom stave, a tým
potiaže s duševnými problémamy mali vyriešené už tu na Zemi, a mohli sa tak po svojom terajšom
živote presunúť do Nebeských spoločností.
Prvým človekom, ktorý v roku 1937 vyfotografoval v infračervenom spektre astrálne parazity v aure
človeka bol JOHANN van POPPEL vo východnom Prusku.
Tímu vedcov z univerzity v Kapskom Meste v Juhoafrickej republike sa podaril šokujúci
objav. Dostali potvrdenie, že našu myseľ a teda aj náš život môžu ovládať a vo väčšine
prípadov ovládajú vo veľkej miere astrálne bytosti ! Význam tohto objavu je tak dôležitý, že
všetky vedecké štúdie týkajúce sa tohto výskumu boli nielen klasifikované ako prísne tajné, ale
boli prijaté aj opatrenia na stiahnutie a odstránenie všetkých predtým vydaných publikácií
s informáciami o tomto výskume. Teda opatrenia, aby sa výsledky výskumov zatajili. Preto
výsledky utajujú pred masami ľudí, pretože sú sami takto negatívne ovládaní a tým zo svojej
pozície nijako nepomáhajú riešiť tento problém ľudstva, lebo najprv by museli riešiť svôj
NEGATÍVNY STAV, ktorý je príčinou tohto negatívneho ovládania.
Širokej verejnosti je dobre známa metóda manželov Kirlianových, ktorí medzi prvými získali
zábery energetických polí v okolí biologických objektov. Vedci zaoberajúci sa výskumom
paranormálnych javov nazývajú tieto polia aurou objektov.
V rôznych publikáciách, od vedecko populárnych až po seriózne vedecké práce, môžeme nájsť
mnoho fotografií týchto energetických polí vyhotovených metódou Kirlian, ktorá umožňuje sledovať
dynamiku polí. Existuje pomerne veľa vedeckých prác, ktoré potvrdzujú vzťah dynamiky týchto polí
s psycho-fyziologickým stavom človeka.
Vedecký tím z univerzity v Kapskom Meste v zostave známych vedcov s dlhoročnou praxou
v paranormálnom výskume, vrátane metódy fixácie aury, viedol doktor filozofie Ngunga Tobago,
ktorý spôsobil vo vedeckom svete revolúciu v povedomí o význame energetických polí v živote
človeka.
Vedci vyvinuli spôsoby sledovania biopolí a vynašli prístroj (patent USA pod číslom: US 5, 253 984
B1), ktorý umožňuje nielen sledovať dynamiku aury biologických objektov, ale na základe
prevedených experimentov umožnil urobiť odhalenie, ktoré spôsobilo utajenie celého výskumu
(vrátane zmeny čísiel patentov).
Avšak niektoré výsledky štúdií tejto skupiny vedcov sa dostali na verejnosť, vzhľadom na to, že
vedecké metódy a nástroje v prvej fáze výskumu si vyžiadali zapojenie veľkej skupiny ľudí, pred
ktorou výsledky experimentov nebolo možné skryť.
Tieto výsledky naznačujú, že existuje priama súvislosť medzi tzv. astrálnymi podstatami –
bytosťami a človekom.
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Obr. Fotografie energetických parazitických organismov
Nám všetkým sú dobre známe pokusy rôznych bádateľov paranormálnych javov pokúšajúcich sa
zachytiť na film, fotografiu tzv. astrálne entity, dušu, poltergeist atd. Niektoré z týchto pokusov boli
úspešné, avšak významní vedci stále spochybňujú realitu týchto výsledkov. Ľudstvo je takto
pomocou malej hŕstky „významných vedcov“ naďalej udržované v nevedomosti.
Skupina vedcov v Kapskom Meste svojim výskumom rozptýlila všetky pochybnosti v tejto veci, čo
v skutočnosti aj dokladá fotografiami získanými pomocou svojho patentovaného vynálezu.
Vedci za pomoci vylepšenej metódy Kirlian boli schopní dosiahnuť nielen jasný záznam
astrálnych objektov, ale aj študovať ich dynamické správanie, vrátane dynamiky emisného
spektra a dynamiky tvoriacich sa biopolí astrálnych objektov.
Svoje výskumy začali pred niekoľkými rokmi a po sľubných výsledkoch sa rozhodli zlepšiť metódy
svojho výskumu, čo následne viedlo k objavu, ktorý otriasol vedeckou komunitou. Získané
výsledky potvrdzujú priamu interakciu astrálnych entít s aurou ľudí !
Podrobnejšia štúdia dynamiky týchto objektov a ich interakcia odhalila isté vzorce správania a ich
vzťah k ľuďom. Napríklad boli získané fotografie, kde bolo možné vidieť prenikanie astrálnych
entít do aury človeka.
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Obr. Energetický parazitický útvar v aure človeka
Fotografie astrálnych entít boli získané na špeciálnom zariadení v laboratóriu, ktoré bolo
zamaskované ako foto-štúdio a umiestnené v známom ateliéri dizajnu, aby nedošlo k podozreniu
od skúmaných ľudí a zabezpečila sa čistota experimentu.
Ďalší výskum odhalil, že energetické pole okolo astrála – astrálnej entity má premenlivú
intenzitu. Toto spočiatku vedci prisudzovali k štatistickej fluktuácií, avšak detailné štúdie za
pomoci silného počítača špeciálne vyvinutého algoritmu ukázali neočakávaný výsledok. Zistilo sa,
že výkyvy majú vzťah s bioelektromagnetickou aktivitou mozgu človeka, na ktorý tieto
entity reagujú.
Vedci tvrdia, že boli schopní zachytiť fázy prieniku astrálnej negatívnej entity do aury objektu.
Z výsledkov výskumu vyplýva, že v prvej fáze prieniku astrálna entita synchronizuje svoje vnútorné
rytmy s rytmami “obete“ a tým získa prístup k aure “obete“. Po preniknutí do aury – biopola “obete“
sa menia vnútorne rytmy “obete“ pod vplyvom astrálnej entity !
Komplexné štúdie za účasti psychológov a psychiatrov preukázali jasnú súvislosť medzi týmito
výkyvmi a psychofyziologickými reakciami ľudí zapojených do pokusov. Okrem toho v tejto fáze
boli získané také výsledky, čo okamžite spôsobilo zaradenie celého výskumu medzi prísne tajné.
Napriek tomu informácie získané v počiatočných fázach výskumu, umožňujú vyvodiť určité
závery. Ukazuje sa, že astrálne entity môžu byť rozdelené do dvoch odlišných typov. Vedci
ich označili ako “čierne“ a “svetlé-čisté“. Už tieto názvy naznačujú charakter entít. Líšia sa medzi
sebou
intenzitou
svetla,
spektrálnym
zložením
svetla
a jeho
dynamickými
vlastnosťami. Vplyv týchto dvoch typov entít na ľudí je tiež rôzny.
Čierne entity napríklad vykazujú stálu aktivitu v infiltračných pokusoch, v prieniku do ľudskej
aury. Svetlé entity spravidla takúto činnosť nevykazujú. Výsledný psychofyziologický stav človeka
je odlišný pri pôsobení čiernych a svetlých entít. Typický výsledok pôsobenia čiernych je
neprimeraná agresia ľudí v neadekvátnej situácií.
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Obr. Na základe prevedených experimentov sa ukázalo, že mnoho ľudí je pod neustálym
pôsobením týchto negatívnych astrálnych entít

Niektoré informácie získané pri výskume tiež ukázali, že existuje jasný vzťah medzi
stabilným psychofyziologickým stavom človeka a “čistotou“ jeho aury, rovnako ako aj
možnosťou prieniku negatívnej entity do tejto aury. Pre potvrdenie, alebo vyvrátenie týchto
poznatkov, boli vykonané štatistické analýzy na veľkých skupinách ľudí. Medzi tieto skupiny
patrili tiež skupiny politikov, podnikateľov, väzňov vo väzení a iných. V skúmanej skupine osôb boli
i samotní vedci.
Vzhľadom na to aby bola zaistená čistota pokusov potrebných pre dokončenie štúdie, tím vedcov
prezlečených za reportérov a zamaskovanou technikou robil rozhovory s účastníkmi experimentu
na summite o udržateľnom rozvoji v roku 2002 v Johannesburgu. Otázky, ktoré boli položené
skupine skúmaných osôb, boli pripravené špeciálnym tímom psychológov, aby navodili primerané
reakcie a odpovede.
Výsledky štúdií tejto skupiny šokovali vedcov. Zistilo sa, že takmer všetci politici
a podnikatelia, ktorý sa zišli na summite, sú infikovaný čiernymi astrálnymi entitami. Počet
infikovaných čiernymi entitami v skupine politikov a podnikateľov bol väčší, ako počet
medzi väzňami !
Štatistické štúdie vedcov potvrdili zistenia, že mnoho ľudí, vrátane vedcov samých, aj na
významných postoch v politike, je pod vplyvom čiernych astrálnych entít, ktoré ovládajú
ich myseľ a správanie !
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Mnozí vědci pak nechtěli dále zveřejňovat výsledky výzkumů – viz výše, neboť samotní vědci zde
byli napadeni těmito astrálními parazity !
Výsledky vedcov z Juhoafrickej Republiky potvrdzujú správnosť tvrdení ruského akademika
Nikolaja Levašova, ktorý vysvetlil už pred mnohými rokmi vo svojich knihách a konferenciách
vplyv parazitických astrálnych entít nasávajúcich životnú energiu človeka. Medzi vplyvmi, ktoré
umožňujú prienik do aury človeka a umožňujú odoberanie životnej energie, zaraďuje: Alkohol,
narkotiká, cigarety, pornografiu, nízke pudy, ako napr. sex bez lásky, deštrukčnú hudbu, strach,
stres a iné záležitosti, ktoré nám systém každodenne podsúva.

Z názorov liečiteľa:
Nezaujíma ma, či tu sedí alebo nesedí nejaké číslo, napokon výskum bol prekategorizovaný do
„prísne tajný“, takže stopy boli zamietnuté tak, aby tomu nikto neveril. Za následok to síce bude
mať, že skeptici a ateistickí hlupáčkovia budú mať zas „navrch“, ale to vôbec nič nemení na tom,
že ide o realitu, s ktorou napríklad my, v rámci dlhodobého výskumu zmenených stavov vedomia
a magickej praxe, prichádzame do styku takmer dennodenne. Naše dôkazy sú však „len“
(trans)empirického charakteru – teda nie materiálno-vedecké. K tej našej praxi: Obsah článku
úplne vystihuje podstatu toho, čo sme zistili aj my, a čomu hovoríme transcendentálny (astrálny)
svet, v ktorom žijú mnohé entity – astrálnymi larvami počnúc a neskutočne vysoko inteligentnými
(pozitívnymi/negatívnymi) bytosťami končiac. Astrálne larvy sa pritom javia ako tie s najnižšou
IQ/EQ, pričom sa však živia rovnakou potravou – pocitmi, emóciami a vášňami – ako ich
inteligenčne vyšší sokovia, negatívne bytosti (historicky nesprávne) zvané démoni. Od nich
pochádza aj pojem „upír“. Zatiaľ čo sa astrálne larvy „len“ prisávajú na energetický obal človeka,
démoni, ktorí spočiatku pôsobia z diaľky – opresia/obsesia – ich časom môžu napadnúť aj z jeho
12

vlastného vnútra. Bránu do svojej duše im pritom otvára úplná strata vôle a energetická
nerovnováha. Tomuto vplyvu sa už hovorí posesia (posadnutosť). V tomto prípade „démoni“ už
okupujú celé mentálno-emocionálne portfólio – psychosomatický systém – obete, ktorá chradne
viac a viac, až napokon prichádza o fyzickú časť existencie. My s týmito transempirickými entitami
v rámci výskumu a magickej praxe pracujeme len niekoľko rokov, zatiaľ čo indigénne národy – ich
šamani – po tisícročia. Materiálne orientovaní vedci to však (doteraz) považovali za niečo
nemožné a kresťania za diabolské. Vo všeobecnosti nie je žiaduce, ako zo strany negatívnych
astrálnych bytosti, tak zo strany ideológie západnej civilizácie, aby sa také niečo zobralo ako
bežný jav… :-))

Lze si vyhledat na Googlu podle některých slov: Maflok:

http://www.violatorsleep.ru/news/parazity-soznaniya-maflok-i-lyarva.html
http://coralcompany.pp.ua/parazit_16.html
Poprvé Mafloky v roce 1937 fotografoval v infračerveném spektru ve východním Prusku JOHANN
VON POPPEL:
http://magia78914.ucoz.ru/publ/nechist/mafloki_ljarvy/3-1-0-7
http://planetatain.ru/blog/sfery_soznanija/2014-12-11-10434
Fázoaurometr – měří energie od frekvecí 7,7E+14 (14 řádů):
http://lebendige-ethik.net/4-Fazoaurometr.html
Obrázky aury a maflok:
http://www.google.sk/search?q=maflok&nord=1&biw=1280&bih=709&site=webhp&tbm=isch&tbo=
u&source=univ&sa=X&ei=1ez7VJrEAYaAUai7gZgC&ved=0CEQQsAQ&dpr=1.5#tbm=isch&tbs=ri
mg%3ACdRsbMbTLpYWIjg7Jbynq1T5R8NXaaigmlxBEIRqdbX2KTQxm5DCeStjFujcqDXK78lBgyt
9Y1U0ZIT_1fKUszfUdfSoSCTslvKerVPlHEVx1c30007QXKhIJw1dpqKCaXEERhUcOPyFYdPIqEg
kQhGp1tfYpNBED80ZL_1ca9hSoSCTGbkMJ5K2MWEXQZNgcMgSqNKhIJ6NyoNcrvyUERtvkaS0VJysqEgmDK31jVTRkhBE9ORRzCt6-LSoSCf98pSzN9R19EVA246nGHkM&q=maflok&imgdii=_
http://www.liveinternet.ru/users/4026627/rubric/1718039/
Lékařské obrázky těla:
http://medicalpicturesinfo.com
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ASTRÁLNÍ LARVY
Astrální larvy rozlišujeme na:
a) larvy kategorické
b) larvy sanegorické
Larvy kategorické
Tyto larvy většinou bývají odrazem špatných lidských myšlenek a skutků - jsou zhmotněním našich
zlozvyků a v podstatě velmi své tvůrce - tedy nás, negativně ovlivňují. Svádí nás k uskutečňování
dalších a dalších špatných skutků, na kterých se přiživují.
Lidé si je přitahují sami, a to našimi zlozvyky. Například velice aktuální příklad - kouření. Kuřák má
po delší době na cigaretách určitou závislost - tedy, že bez nich se cítí nesvůj, může mít určité
stavy podobné abstinenčním příznakům, může ho bolet hlava, je nervózní atd. Víme, co tyto stavy
vyvolává ? Proč ten člověk chce další cigaretu ? Co ho nutí tomu, sáhnout po krabičce a zapálit
si ? Je to snad jeho vlastní vědomí ? Není, znám plno lidí, kteří tvrdí, že chtějí přestat a
nemohou. proč tedy ? Protože si vytvořili svým zlozvykem kategorickou astrální larvu, jejíž
existence závisí na tom, že ten daný člověk bude kouřit - to je také příčina, ze které ona larva
vznikla. Pokud se zlozvyk stane zvykem, bez kterého bychom si nedovedli představit život - potom
jsme larvě podlehli a ona nám přerostla přes hlavu.
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Alkoholik - také pije, protože má larvu, která se přiživuje na tom, že on holduje alkoholu, bez
alkoholu by nemohla existovat a proto u člověka vyvolá závislost, aby mohla dále existovat.
Člověk, který propadne pití, málokdy přestane ze své vlastní vůle. Larva z něj saje (a to doslova)
jeho psychickou energii a vitální sílu a nutí ho dále v pokračování jeho zlozvyku. Hodně často tato
neléčená závislost toto končí smrtí nebo těžkým poškozením organismu.
Drogy - uživatel drog jim podlehne velice rychle, namlouvá si zpočátku, že vše je pod kontrolou.
Po prvních dávkách se utvoří silná larva, která je čím dál tím silnější, a od svého tvůrce žádá další
příděl. Věda si tohle vysvětluje na základě toho, že drogy ovlivňují vědomí a vzniká závislost na
základě fyzických a psychických potřeb.
Vyvstává zde otázka - co se stane s larvou, když daný člověk se podrobí nějakému léčení - larva
sice existuje i nadále, ale cosi ji od svého tvůrce dělí - je to jeho vědomí, které nabylo opět určité
samostatnosti a uvědomuje si , že to, co dělal je špatné. Čím více si toto uvědomuje, tím více se
od larvy oprošťuje, a larva slábne, až se nakonec rozplyne.
Larvy sanegorické
Tyto larvy například provází určité pozitivní činnosti či koníčky, kterými se rádi zabýváme
a vzbuzují v nás další zájem toto rozšiřovat a pomáhají bojovat i s larvami kategorickými.
Vzhled astrálních larev
Astrální larvy mohou mít různé tvary, a mohou nabývat i různé velikosti. Jejich rozměry jsou
závislé na jejich síle, čím jsou silnější, tím jsou větší a tím nabývají na samostatnosti, chovají se
pudově, víceméně, tj. že si utváří instinkt sebezáchovy.
Mohou vypadat tak, jak by se dalo očekávat - jako veliké larvy, které mají i takovýto běžný tvar,
jako známe z živočišné říše. Potom, je to jejich nejčastější forma - jsou to směsice různých šmouh.
Jeví se jako šmouhy v aurickém obalu člověka. Další vzhled - mohou být ve tvaru víru (např. se
takto hodně vytváří u kuřáků...). Jeví se hodně i jako obláček mlhy, ve kterém na nás zlostně
mrkají stovky malých očiček ...atd. ... tvarů je hodně jako závislostí a nehezkých myšlenek a
představ. Měli bychom se naučit ovládat svou mysl a neprodukovat jich více, než je zdrávo.
Každá larva má tak dlouhé trvání, jak jí její tvůrce podporuje a oživuje. Astrální larva je udržována
při životě naším opakovaným vysíláním konkrétní myšlenky a neustále se zvětšuje. A to obzvláště
pokud jsou myšlenky podpořeny emočními pohnutkami. Z pocitové oblasti tvůrce se do života larvy
začínají postupně indukovat detaily z tvůrcova přemýšlení a larva tak dostává svoje vlastní
poslání. U larvy se časem může dostávat pocit vlastního bytí a snaha o uplatnění. Každá larva se
snaží dosáhnout určité samostatnosti a nezávislosti, aby nebyla připoutaná ke svém tvůrci. Chová
se vlastně podobně jako parazit. Živí se vitalitou tvůrce, provází ho na každém kroku a zároveň ho
nabádá k představám či k jednání ve smyslu dané myšlenky. Larva ponoukáním svého tvůrce dále
roste a nabývá na důležitosti, může stále více ovlivňovat tvůrcův život.
Tak jako tak, množství „zvyků“, se kterými jsou astrální larvy spjaté, je neomezený. Existují
magické operace, které umožňují larvu zničit. Pokud máte ovšem pocit, že i vy máte nějakou
astrální larvu, která je zdrojem některého vašeho zlozvyku, nejlepším řešením je zakázat si
myslet na dané téma – PRACOVAT NA SOBĚ – budovat v sobě POZITIVNÍ STAV.
V pozitivním stavu nemají astrální paraziti místo, neboť jemnovibrační – pozitivní energie je
odpuzují. Larva se tak přestane vyživovat, bude čím dál více slábnout, až postupně zmizí.
Budování pozitivního stavu v sobě – viz DUCHOVNÍ CESTA na www.andele-nebe.cz .
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Výtahy z knihy: 10. díl ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU:
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2635. Co je to být loutkou ? (842).

(Přijal Ivo A. Benda.)

5:56-6:13 hodin. 18.1.2006.
Místo: Martin.

CO JE TO BÝT LOUTKOU ?
„Být loutkou znamená
být vším jiným,
jen ne sám sebou, znáš ?
A vědět to či nikoliv.
Být loutkou je
stav negativní,
který si lidé vybírají
na základě voleb svých.
Být loutkou znamená
ZAKOUŠET NEGATIVNÍ STAV,
neboť ten, kdo ovládá
tam své negativní záměry vkládá.
Být loutkou je
nebýt láskyplným člověkem,
mít srdce zavřené
a chovat se jako stín bez duše.
Být loutkou se zažije,
jaké volby neprovádět,
na vlastní kůži se otestuje,
že do Temnot se nemá kráčet.
Být loutkou je tělo bez duše,
tedy v minimálním spojení,
pod velmi silným ovládáním
pseudotvůrci přes ovládací programy.
Být loutkou značí
nežít a neexistovat v Nebi,
ale v odpadkovém koši,
v černém Vesmíru – zóně vymístění.
Být loutkou je tedy
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existovat z odpadu Pravého Stvoření,
nic pozitivního nevytvořit
a parazitovat na energiích odpadních.
Být loutkou je stav
neživota a smrti,
neustálého stárnutí
a iluzorního zdraví.
Být loutkou je nemoc,
která se láskou čistou vyléčí,
pokud si to oběť zvolí
a podstoupí duchovní cestu proměny.
Být loutkou je tedy
popření Prvotního Stvořitele
a existovat v zajetí
dálkově řízené VIBRAČNÍ OVLÁDACÍ SÍTĚ.
Být loutkou značí
svobod a práv se vzdát,
ponechat si jich jen malé množství,
aby byl jednou možný návrat.
S láskou v srdci předal všem
Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,
v srdíčku tvém krásném.“
Děkuji ti drahý Aštare,
já s láskou předám báseň všem.

2639. Ovládání Temnem (846).

(Přijal Ivo A. Benda.)

8:06-8:19 hodin. 18.1.2006.
Místo: Martin.

OVLÁDÁNÍ TEMNEM
„OVLÁDÁNÍ TEMNEM je nepříjemná věc,
je to OPAK VEDENÍ,
nedobrovolné a podvodné,
ovládači jsou pekelní pseudotvůrci.
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Ovládání je prožitek,
který na Zemi zažíváte,
k poučení co nevolit máte,
je to s DOVOLENÍM STVOŘITELE.
Sami jste si to vybrali,
někteří se Světelným posláním,
jiní s negativním snažením,
to si každý SÁM VOLÍ.
V případě volby negativního stavu
bytost lidská volí si loutkohru,
značně závislá na TEMNÝCH PROGRAMECH,
které PŘIJÍMÁ a PSEUDOŽIJE.
Její Duch a duše
do času odstavena je,
v pouzdrech uvězněna
a v péči strážců temných zeje.
Pak její vlastní já
není tady, ale JEN tam,
TĚLO BEZ DUŠE v písni Okurky
jak správně pěje Lucie Bílá.
NEJSEM TO TEDY JÁ, ale jen STÍN,
jak zpívá
ve svém „Desátém patře“
zpěvák Martin Maxa.
Pak těmto loutkolidem
dostupná není Pravda,
dostávají milióny nápověd z Nebe
ke snížení ovládání a NALEZENÍ SAMA SEBE.
S láskou v srdci předal všem
Ptaah, co je ti věrným přítelem,
v srdíčku tvém krásném.“
Děkuji ti drahý Ptaahu,
já s láskou předám báseň všem.

2640. Vedení Světlem (847).

(Přijal Ivo A. Benda.)
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8:21-8:32 hodin. 18.1.2006.
Místo: Martin.

VEDENÍ SVĚTLEM
„VEDENÍ SVĚTLEM je příjemná věc,
DOSTÁVÁ SE HO KAŽDÉMU, to mi věř,
JINOU VĚCÍ JE PŘIJÍMÁNÍ,
tedy VOLBA SVĚTELNÝCH ENERGIÍ.
Vedení Světlem řídí STVOŘITEL,
ten PRVOTNÍ VŠEHO A VŠECH,
čistá láska, pravda, moudrost, inteligence,
který OPAKEM pseudotvůrců je.
VEDENÍ SVĚTLA V HRUDI MÁTE,
v jeho STŘEDU – DUCHOVNÍ SRDCE,
tam, kde láska čistá kvete
v jasném, silném, zářivém bílém SVĚTLE.
Tímto středem získáváte
vedení Prvotního Stvořitele,
Anděl strážný tam též je,
záleží, jak dalece SRDCE OTEVŘETE.
Vedením Světlem se vymaňujete
z otrockého ovládání postupně,
naráz to prosím nejde,
trpělivost ve zvládání duchovních zkoušek.
Práci světelnou vám dávají
Andělé Světla, kteří pomáhají,
jak můžete pomoci druhým a sobě
a STVOŘITELI PRVOTNÍMU celkově.
NEZIŠTNÉ DÁVÁNÍ je způsob,
jak pomáhat bližním vůkol,
přes svá srdce se spojte,
tam shodnou lásku najdete.
Milujte se stále více,
vedení Světla to podporuje,
se začátkem se neuspokojujte,
kráčejte stále jako svíce.
Ti, co vedení Světla znají
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jej milují a žehnají,
bez něj není vysvobození
z pseudosvěta nelásky a lží.
S láskou v srdci předal všem
Ptaah, co je ti věrným přítelem,
v srdíčku tvém krásném.“
Děkuji ti drahý Ptaahu,
já s láskou předám báseň všem.

2641. Život JEN pro sebe (848).

(Přijal Ivo A. Benda.)

15:45-16:05 hodin. 25.1.2006.
Místo: Martin.

ŽIVOT JEN PRO SEBE
„Lidé, co žijí sami PRO SEBE,
ničehož nic si neuvědomují,
že toto je život negativní,
ve směru do temných společností.
Vypadá to zcela nenápadně,
vždyť skoro každý si žije pro sebe,
JAKO HRABOŠ SI SOBĚ HRABE
„poctivě“ peníze vydělané.
Chybí tam jakékoliv DÁVÁNÍ
společnosti, celku, Stvoření,
jenom nákup a prodej na ZISK
a pozůstatky volného času si vegetit.
Otročení v práci je výmluvou
pro takovéto hrabání,
prý to dělají všichni,
myslí si oběť dálkového ovládání.
Taková osoba si myslí
jak správná a úžasná je v práci,
k tomu si energie hromadí
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peníze, věci a majetky.
V Nebi takto nikdo nežije,
každý tam má SRDCE OTEVŘENÉ,
nikdo pro sebe tam nehrabe,
ale snaží se DÁVAT PRO DRUHÉ.
Na této Zemi je hlavní ZISK
v myslích lidí ovládaných,
srdcem zavřeným nevyciťují,
že dolů, do díry směřují.
Život PRO SEBE vedený
je obrovsky bezohledným,
založen na kradení energií,
konzumu bez jakéhokoliv dávání.
Vyvarujte se lidé pozemští
života pro sebe, než dojdete k propasti,
dolů do Světů temných,
kde panují daleko horší podmínky.
Začněte myslet na druhé,
cítit je a vědět, co potřebují lidé,
ANDĚLÉ SVĚTLA VÁS VEDOU V SRDCI,
abyste se užitečnými lidmi stali.
Aby trápení a nemoci ustoupily,
je třeba DÁVAT DRUHÝM,
LÁSKA ČISTÁ tam je, milí,
bez toho není žádné vysvobození.
ŽIVOTEM PRO DRUHÉ nahraďte předešlý,
staňte se vnímaví a užiteční,
dávajícím lásku v činech druhým
a šťastný život tak žít !
S láskou v srdci předal všem
Ptaah, co je ti věrným přítelem,
v srdíčku tvém krásném.“
Děkuji ti drahý Ptaahu,
já s láskou předám báseň všem.
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ODKUD PŘICHÁZÍ LIDSKÉ MYŠLENKY ?
Psychologové, psychiatři a neurologové to již dávno částečně vědí, ale stále je to pro ně veliká
záhada, neboť jsou většinou v negativním stavu – ovládaní tak, aby nepřišli na celou skutečnost.
Vědí, že hotové proudy myšlenek přichází do předního mozku – většinou asi o 1/5 sekundy dříve,
než je začne mozek s tělem zpracovávat a vykonávat – realizovat. A to včetně těch myšlenek,
které „reagují na okolní situaci“.
Na světelném webu www.andele-nebe.cz – např. ve zdrojích NOVÉ ZJEVENÍ, obr. LIDSKÝ
MOZEK a jinde v dalších zdrojích a ve schématech (i zde v „OCHRANA PŘED ASTRÁLNÍMI
PARAZITY“ výše) je obsáhle vysvětleno a ukázáno, že člověk má 2 mysli – PRAVOU MYSL
a PSEUDOMYSL a PODLE MÍRY POUŽÍVÁNÍ TĚCH 2 MYSLÍ DĚLÍME LIDSTVO NA 2
SKUPINY:
a)
POZITIVNÍ LIDÉ - MENŠINA LIDÍ – 2 % lidstva se nachází v POZITIVNÍM STAVU – používá na
90 % všech myšlenek PRAVOU MYSL, která je vedena Stvořitelem Prvotním všeho a všech
a Anděly Nebe, kteří pro něj pracují. PSEUDOMYSL, která je dálkově ovládána pseudotvůrci
a dalšími entitami z Temných světů, ta 2 %-tní menšina lidí používá jen na cca 10 % , což je velmi
málo. Tito lidé žijí v pravdě, lásce, štěstí, zdraví a harmonii. Nemají žádnou organizaci (a ani
nemohou mít) a jsou zcela rovnoměrně rozptýleni po planetě Zemi z mnoha duchovních důvodů –
viz zdroje NOVÉ ZJEVENÍ.
POZITIVNÍ LIDÉ ji tedy používají v poměru 90 % : 10 % .
b)
NEGATIVNÍ LIDÉ - VĚTŠINA LIDÍ – 98 % lidstva se nachází v NEGATIVNÍM STAVU – používá
na 90 % všech myšlenek PSEUDOMYSL, která je dálkově ovládána pseudotvůrci a dalšími
entitami z Temných světů. PRAVOU MYSL ta 98 %-tní většina lidí používá jen na cca 10 % , což
je velmi málo. Ta je vedena Stvořitelem Prvotním všeho a všech a Anděly Nebe, kteří pro něj
pracují. Negativní stav této 98 %-tní většiny lidí je dočasný, za účelem poznání povahy
negativního stavu na vlastní kůži, které jediné má platnost ve Stvoření. Lidé v negativním stavu
vědí, že mají problémy, domnívají se, že to je normální, a nemají ani potuchy o tom, že jsou
v negativním stavu a současně neznají nic z příčin tohoto stavu. Je tu určitá PŘEVRÁCENOST,
daná oním dálkovým ovládáním z Temných světů, a nejen v této, ale i ve všech oblastech jejich
života – v pravdě černá je pro ně bílá a bílá je pro ně černá, ale tito lidé o tom nemají žádné
tušení.
NEGATIVNÍ LIDÉ ji tedy používají v poměru opačném - 10 % : 90 % .
Také v knize SVĚT BEZ HRANIC od Joe Vitale se uvádí o výzkumu mozku, vědomí
a nadvědomí, kde pozitivní stav nazývá nulovým stavem – Božstvím.
V kapitole „Šokující pravda o záměrech“ píše:
„„Josefe, kam se přesunou data, která vymažeš ze svého počítače ?“
„Nevím,“ odpověděl jsem a vyvolal smích všech přítomných, kteří podle mého názoru také
neznali odpověď.
Postoupil jsem tedy otázku směrem k ostatním: „Kam se podějí data, která vymažete z počítače
?“
„Do koše,“ zvolal něčí hlas.
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„Přesně tak,“ zareagoval Dr. Hew Len, „data zůstanou v počítači, ale zapadnou tam, kde na ně
není vidět. Totéž se děje s našimi vzpomínkami. Jsou stále uvnitř, jenom na ně nedohlédneme.
Měli bychom je však vymazat úplně a jednou provždy.“
Zdálo se mi to všechno naprosto fascinující, ale nechápal jsem význam a směr toku jeho
myšlenek. Proč bych si měl přát, aby mé vzpomínky zmizely navždy ?
On však vysvětloval dál: „Existují dva způsoby, jak můžeme prožívat svůj život. Ze vzpomínek,
nebo z inspirace. Vzpomínky jsou opakováním starých programů, kdežto inspirace je vzkaz od
Božství. Naším cílem je používat inspiraci. V inspiraci uslyšíte Božství jedině tehdy, když očistíte
všechny vzpomínky. Jediné, co musíte dělat, je čistit.“
Dr. Hew Len strávil hodně času vysvětlováním jak Božství je nulovým stavem, stavem, kde
neexistují žádná omezení, žádné vzpomínky a žádná totožnost. V takovém stavu se projevuje
pouze čisté Božství. Ve svých životech takový stav občas zažíváme, ale většinou se nacházíme
tam, kde nás ovládají vzpomínky, které nazval odpadky.
„Když jsem pracoval v psychiatrické léčebně a procházel záznamy pacientů, zažíval jsem uvnitř
svého těla bolest. Tato bolest byla ve skutečnosti sdílená vzpomínka, program, který vedl pacienty
k tomu, že se dopustili trestných činů. Tento program je natolik pohltil, že se přestali ovládat. V
okamžiku, kdy jsem ten program ucítil, začal jsem jej čistit.“
Otázka očišťování se stala hlavním tématem. Dr. Hew Len vyjmenoval několik technik, jež zde
nebudu popisovat, neboť jde o důvěrné informace. Naučíte se je, pokud se účastníte semináře
ho’oponopono (viz www.hooponopono.org). Popíši pouze jenu,kterou používá Dr. Hew Len
nejčastěji a již jsem si osvojil i já.
Spočívá v tom, že bez přestání opakujete čtyři jednoduché formulky a přitom se obracíte k
Božství.
„Miluji tě.“
„Omlouvám se.“
„Prosím, odpusť mi.“
„Děkuji ti.“
Po úvodním víkendu se slova „miluji tě“ stala neoddělitelnou součástí mých myšlenek. Tak jako
se člověk občas probudí s určitou melodií, kterou si pak po celý den nepřestává pobrukovat, začal
jsem se probouzet se slovy „miluji tě“. Byly tam, ať jsem je používal vědomě či nevědomě, a
vyvolávaly v mém nitru velmi příjemný pocit. Aniž bych si byl jistý, zda se čistím či nikoli, bylo mi
jasné, že opakování slov „miluji tě“ nemůže nikomu a ničemu ublížit.
Během semináře mě Dr. Hew Len ještě jednou vyvolal: „Josefe, jak rozeznáš vzpomínku od
inspirace ?“
Přiznal jsem se, že jsem otázku nepochopil.
„Jak poznáš, zda člověk, který trpí rakovinou, si tuto nemoc způsobil sám, anebo mu ji poslalo
Božství jako příležitost k růstu ?“
Chvíli jsem mlčel a snažil se uvažovat. Jak mám k čertu rozeznat hru mysli od božského
zásahu ?
Nakonec jsem odpověděl: „Nevím.“
„Ani já to nevím,“ řekl Dr. Hew Len. „Proto je zapotřebí se neustále čistit, čistit a čistit. Je
důležité čistit vše, neboť vzpomínku od inspirace nerozeznáme. Prostřednictvím očišťování se
ocitáme tam, kde neexistují žádná omezení, ve světě bez hranic.“
Dr. Hew Len tvrdí, že pohled naší mysli na svět je neúplný a nepřesný. S tímto názorem jsem
se ztotožnil poté, co jsem si přečetl knihu Guye Claxtona The Wayward Mind. Claxton v ní
popisuje pokusy známého neurologa Benjamina Libeta, které potvrdily, že ještě předtím, než se
vědomě rozhodneme něco vykonat, dává nám náš mozek signál. Libet pomocí
elektroencefalografu (EEG) zaznamenával, co se děje v lidském mozku. Jeho pokusy dokázaly, že
předtím, než člověk vyjádří vědomý záměr něco udělat, proběhne v jeho mozku vlna, která
vědomému záměru předchází. Tato skutečnost dokazuje, že záměr vychází z nevědomí a teprve
následné vstupuje do vědomí.
Libet podle Claxtona zjistil, že asi pětinu vteřiny předtím, než došlo k pohybu nějakou částí těla,
se v lidském mozku objevil záměr. Avšak ještě přibližně o třetinu vteřiny před ním dochází
pravidelně k oné výše zmíněné mozkové vlně!
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Podle Williama Irwina a jeho knihy On Desire: Why We Want What We Want „takové pokusy
nasvědčují tomu, že naše volba nevzniká na vědomé, racionální úrovni, ale vychází z našeho
nevědomí. Když dosáhne úrovně vědomí, člověk si ji přivlastní.“
Sám Benjamin Libet, muž, jenž vykonával tyto kontroverzní a objevné pokusy, napsal ve své
knize Mind Time: „Nevědomý úmysl nelze vědomě řídit. Vědomě řídit lze jenom jeho závěrečné
vyvrcholení, jímž je motorická činnost.“
Jinak řečeno, to, že jste sáhli po této knize, se může zdát být vědomou volbou, ale ve
skutečnosti jí předcházel signál vašeho mozku, který vědomá mysl pouze následovala a následně
prohlásila něco ve smyslu: „Tato kniha je zajímavá. Myslím, že po ní sáhnu.“ Rozhodnutí sáhnout
či nesáhnout po ní bylo ponecháno na vás a nějakým způsobem byste své rozhodnutí
ospravedlnili, nicméně ovládnutí původního záměru, který vás k činu pobízel, jste ovlivnit nemohli.
Vím, že je těžké tomu věřit. Podle Claxtona „se žádný záměr nerodí ve vědomí. Záměry jsou
předtuchy či obrazy, které probleskují do vědomí a naznačují, co se může stát.“
Je zřejmé, že jasný záměr není ničím jiným než jasnou předtuchou.
Ptám se ale: Odkud se tato myšlenka bere ?
Ve své knize The Attractor Factor jsem se síle záměru věnoval a ve filmu Tajemství jsem o ní
dokonce veřejně hovořil. Proto jsem byl naprosto ohromen zjištěním, že záměry nevznikají z mé
vlastní vůle. Můj původní názor, že sám určuji své záměry, se otřásl v základech. Nyní jsem
pochopil, že jsou jednoduše zrealizováním impulsu, který již byl v mozku uveden do pohybu.
Otázkou tedy zůstává, kdo nebo co ovlivnilo můj mozek, aby vyslal impuls. Zeptal jsem se na to
Dr. Hew Lena.
Ten se usmál a odpověděl, že se mu má otázka líbí.
Kde ale leží odpověď ?
Přiznávám se, že jsem byl tímto tématem velmi zaskočen a zmaten. O třicet šest kilogramů
jsem zhubl, neboť jsem měl pevnou vůli a prosazoval jsem svůj záměr zhubnout. Byl jsem tvůrcem
svého úmyslu, anebo jsem pouze následoval signál svého mozku ? Šlo o inspiraci nebo
vzpomínku ? Se svým dotazem jsem se prostřednictvím elektronické pošty obrátil na Dr. Hew
Lena. Ten mi odpověděl následujícím emailem:
V nulovém stavu, Ao Akua, neexistuje nic, tedy ani potřeba tvořit problémy či záměry.
Otázky tělesné váhy jsou pouhé vzpomínky, které se přehrávají a brání ti prožívat nulový stav.
Aby ses do něj navrátil, je potřeba, aby Božství vymazalo vzpomínky, které se za otázkami tělesné
hmotnosti skrývají.
Jsou jenom dva druhy zkušeností: zbrusu nové inspirace pocházející od Božství a staré
vzpomínky uložené v podvědomí.
Ježíš údajně řekl: „Hledejte nejprve Království (nulový stav) a ostatní vám bude přidáno
(Inspirace).“
„V nulovém stavu jsi ty a Bůh … odsud prýští všechno požehnání – hojnost, zdraví a mír.“
KMM
Dr. Hew Len
Dr. Hew Len evidentně viděl za záměry a jeho cílem byl zdroj – nulový stav, stav bez omezení,
stav, z nějž lze zažívat vzpomínky nebo inspiraci. Starosti kolem tělesné váhy jsou vzpomínky.
Jediné, co je třeba udělat, je nejprve je milovat, poté jim odpustit a pak za ně dokonce poděkovat.
Takovým očištěním zajistíš, že Božství má možnost přijít s inspirací.“
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