Nekonečný Vesmír, ktorý nás obklopuje, skrýva tisícky záhad
našej existencie. My sme súčas Vesmíru a Vesmír je súčas nás.
Všetko, čo nás obklopuje, je zahalené fantastickým tajomstvom
nášho poznania. Uvedomujeme si prítomnos na planéte,
ktorú voláme Zem, uvedomujeme si to, a sme jej súčasou
a sme na ňu silno pripútaní. Skúste sa teraz so mnou vzdiali
zo Zeme, ale nohami ostaňte pevne na nej. Dvihnite svoje srdce
i myse a vtedy pochopíte, aké krásne tajomstvo a aká obrovská
slabota prejde vaším nervovým centrom, vašou psychikou
i vašou dušou. Vidíte hviezdy, cítite sa šastní a slobodní. Táto
sloboda nie je nič, čo by vás rušilo a všetko vám začína by jasné,
ale neviete to vyjadri slovami. Dokážeme vníma všetko a zároveň
nič, stíchnu vo svojej duši, učí nás odpusti a všetkým pria.
Vtedy sa váš zmocňuje to, čo sa nazýva pokoj. Vesmírna bytos,
bohočlovek pán Ježiš, prišiel na Zem, aby nám tento pokoj
zanechal. Zanechal nám lásku a ostal tu, vo všetkom,
v čom sa nachádzal. Bol to najväčší liečiteľ doby. My pomaly
a postupne spoznávame zákonitosti na tejto Zemi a z času na čas
nám všetko pripadá veľmi ažké a neriešiteľné. Ak sme hore,
je nám dobre, ak sa vraciame na Zem, pociujeme svoje nohy,
svoju tiaž a množstvo problémov, ktoré nás obklopujú.
Pre vás je veľmi dôležité, aby ste našli riešenie. Ľudský
organizmus sa skladá z troch zložiek. Prvá je ta zemská,
hmatateľná, teda telo. Druhá je psychika, tá, ktorá myslí a tretia
je duša.

Duša je tá, ktorá je spojená s Vesmírom, tá,
ktorá s nim neustále komunikuje, tá, ktorá vníma to jemné,
čo nevie vníma telo. Sú to tri zrkadlá, v ktorých sa odrážame.
Náš čas sme vyznačili na sekundy, minúty, hodiny, dni, týždne,
mesiace a roky. Každý deň sa pozeráme do tohto zrkadla a každý
deň sa vidíme inak. Preto je veľmi dôležité, aby sa tieto zrkadlá
nerozbili. Ak sa rozbijú, nastáva naša smr tela, ale ostávame my,
ktorí sme sa odrážali, to, čo bolo spojene s Vesmírom. Všetko,
čo náš obklopuje, je energia a preto prostredníctvom tejto energie
môžete vy, ktorí počúvate práve teraz tento záznam,
zbavi sa svojej bolesti, naplni svoje bunky novou silou, energiou,
novým poznaním. Vaše poznanie je sila, ktorá sa do vás vlieva.
Vnímate ju ako príjemné teplo, ako jemné chvenie, ako dotyk
vánku. Váš sen sa začal. By čistý, zbavený bolesti tela,
duše i psychiky. Vy ste teraz tí, ktorí vyliečia svoje telo, sú spojení
s Kozmom a snívajú svoj sen. Je plný sily a energie, tužôb,
kde niet sklamania, nenávisti a závisti. Tento sen je túžbou
každého. Volá sa zdravie, šastie a pochopenie. Mnohokrát
ste snívali, ale pamätali ste si len malú chvíľku, krátko predtým,
ako ste precitli. Aj teraz si mnohí z vás nemusia pamäta veľa,
ale o to krajšie bude ich precitnutie. Bez bolesti, bez napätia,
bez všetkého, co váš tajilo, s čím ste sa nevedeli vyrovna,
práve to, po čom ste tužili, aby sa vaše túžby naplnili. Túžba
človeka je ako rieka, ako dravý prúd, ktorý sa nevie zastavi.
Človek sám nerozhoduje o tom, len sa usiluje rozhodnú.

Mnohokrát vesluje proti tomuto prúdu a zmorený únavou
sa vzdáva. Ale to je vaša chyba odis z boja bez toho,
aby ste sa pokúsili o záchranu. Vaše telo je v tomto živote
vystavené akémusi vnútornému boju, akýmsi vnútorným skúškam,
akémusi poznaniu. V prvom rade musíte spozna seba a vytvori
prostredie v sebe, prostredie pokoja a harmónie.
Ak chcete by v živote šastní, musíte vytvori prostredie okolo
seba, až potom sa vám môže plni váš sen.
Zvláštne teplo prenikajúce k vám, je sila, ktorá sa dá ažko opísa.
Naše prístroje nie sú na tejto úrovni, ale vaše telo a psychika
spojená s dušou je ten najdokonalejší prístroj. Vy sami vytvárate
vnútorné lieky, viete ich presne a správne dávkova, presne na
druh a miesto vašej diagnózy. Prijemné hrejivé teplo preniká
do vašich chodidiel, tieto sa jemne rozohrievajú, prežarujú
a presvecujú, pociujete akési mrholenie v prstoch a toto
energetické prúdenie a prívod energie prechádza cez vaše cievy.
Cítite v nich akýsi zvláštny, jemný pohyb a nohy strácajú boles.
Množstvo energie prišlo k vaším kolenám a v momente v nich
nastáva úľava. Všetko sa pohybuje a postupuje ku kĺbom,
tieto sa zaobaľujú, uvoľňujú, boles’ i napätie klesá a stráca sa.
Energia teraz prechádza pomaly vašimi vnútornosami, preniká
panvou a vracia sa spä, odrala sa zo zeme, postupuje vyššie
a dostáva sa k vášmu mozgu. Uši sa príjemne rozohrievajú,
mnohí pociujete, ako vám puká v hlave, ako sa niečo z nej
uvoľňuje, klesá a prestáva bolie. Vaša biochemická továreň
prebudila svoje vnútorné lieky.

Tieto vnútorné lieky sú geniálne a správne, sú dané prírodou
a láskou nekonečného Vesmíru. Všade vo vás i okolo vás vládne
a panuje hlboký pokoj a harmónia. Ostalo vám akosi prijemne,
horúco a ľahko. Zbavili ste sa toho najväčšieho nepriateľa,
ktorý sa volá strach. Úplne ste sa uvoľnili zo všetkého.
Vaše myšlienky sú plné pokoja a sústredenia. Vnímate všetko
pozitívne a dobre. Zabúdate na všetko zlé, napäté a ažké.
Mnohí ste hlboko zaspali a vnímate každý svoj sen.
Nikto vás neruší, nikto sa váš na nič nepýta. Mnohí z vás sa počas
tejto seansy zbavíte svojich zlozvykov. U mnohých klesne zvýšená
teplota, upraví sa glykémia v krvi a mnoho iných záležitostí,
tykajúcich sa vašej samoregulácie a pozitívnej zmeny.
Čím viac si budete túto magnetickú kazetu opakova, tým bude
na váš organizmus silnejšie vplýva. Bude ma vplyv vzrastajúcej
tendencie a stále silnejšieho spojenia s Vesmírom. Buďte však
reálni, úprimní, nenásilní a nepoužívajte ju ako tabletky proti
bolestiam. Používate ju ako niečo, čo vám dokáže doplni vaše
energetické zdroje a kryštály vašej vody. Je to všetko to,
o čom sme pred chvíľou hovorili. Slová nie sú tá najlepšia
komunikácia, mnoho v živote nedopovedali, mnoho skreslili
a mnohým slova ublížili, lebo mnohí ľudia neboli cez slova
pochopení. Určite ste teraz aj vy tí, ktorí chcete byt’ pochopení,
ktorí sa chcete zbavi’ svojich duševných rán. Rany tela sú bolesti,
ale rany duše nesú svoju peča inej bolesti. Čas je najväčší lekár,
hojí všetky rany a čas, v ktorom sa nachádzame, náš posúva ku
všetkým zmenám, s ktorými sa stretávame.

V každom z nás je skryté množstvo sily a energie, preto sa ju
nebojme prebudit. Je to vlastne naša povinnost, je to naša
vlastnos sebazáchovy. Vy, ktorí teraz pociujete vo svojom tele
silne mravčenie, prúdy tepla, dokonca sa potíte, zavreli ste oči
a nedajú sa vám otvori, všetko je to stav, ktorý prekonávate,
je to rýchlos vašich zmien. Zmeny, ktoré prevádzate sú tak veľké
a silné, že sa nedajú naraz pochopi mozgom. Môžeme vidie
povrch svojej kože, naskakujú vám zimomriavky, pociujete teplo,
chlad, prúd, ale nemôžete vidie pod povrch svojej kože, do vnútra
svojich buniek. V nemom úžase každý čakáme na zázrak
a mnohokrát sa na svete stane veľa zázrakov,
ktoré si neuvedomujeme. Tým najväčším zázrakom je to, ako
príde človek na svet, cez boles. A preto ak by ste počas tejto
seansy niekto cítili boles, nebojte sa jej, lebo boles je často
potrebná a nevyhnutná preto, aby ste sa zmenili. Boles nás učí
sta sa lepšími, jemnejšími a inými, lebo ak vieme trpie my
a vieme, čo je boles, ktorú precítime na sebe, vieme uzna boles
tým, ktorí ju v živote pocítili. Myslím na tisíce ľudí rôznych
názorov a národností, na tých, ktorým sa tento magnetický
záznam dostane do rúk. Prajem vám, aby nekonečný Vesmír splnil
vaše túžby a priania, aby každý z vás nebol podvedený a
sklamaný, aby vaše organizmy dali reakcie mäkké a prijemné,
ako keď si malé dieatko pokojne ľahne do postieľky, zavrie oči v
hlbokom spánku plnom mieru a pokoja. Ste obklopení hviezdami
a tie vás utišujú, dopĺňajú vašu silu, zjemňujú vašu boles
a hovoria k vám svojou tajomnou rečou.

Nenásilne, tak ako som sa ja teraz prihováral vám, ktorí túžobne
čakáte na svoju zmenu. Mnohí ste túto zmenu urobili a vaša
boles úplné prešla. Pociujete ako sa utíšila boles ruky, ako
ustúpila boles hlavy, nôh a cítite sa akísi svieži a čerství.
Čo to spôsobilo a kto dovolil túto zmenu? A tí, ktorí prídu po vás,
sa s údivom zastavia a zamyslia. Čo dáva silu naším bunkám?
Je to skutočné len potrava, ktorú konzumujeme? Nie je pravdou to,
že človek je nielen z chleba živý? Je živý zo všetkého, čo ho
obklopuje a hlavne z toho, co vychádza z božích úst.
A to, čo vychádza z božích úst, je veľmi tajomné. Môžeme to
pozorova ako dážď, ktorý je zoslaný na našu Zem, aby nezhynuli
rastliny, aby sme prežili. Môžeme to vníma ako obrovskú lásku
prírody, ktorou sme obklopení, ako prostredie, ktoré nás
energetizuje. Ak sa obklopíme kamennou džungľou, zhynieme,
zchemizujeme. Nikdy nezabudnite na moje slová a chráňte
prírodu. Ak budete chráni prírodu, budete chráni’ sami seba,
lebo aj vy ste jej zložka. Človek je súčasou prírody,
preto by ju mal chráni. Mnohí z vás práve tento čas cítite veľkú
lásku ku všetkému, co vás obklopuje a doteraz ste ju vôbec
nepociovali, vôbec ste si to neuvedomovali a nechápali to.
Ako je možné, že sa to všetko zmenilo? Boli ste návštevníci
Vesmíru, boli ste spolu so mnou tam, kde sa dnes nemôže dosta
raketa, kde ste sa dokázali premiestni’ vo svojom sne cez systém
vašej dimenziálnej možnosti a duševnej sily. Vrátili ste sa na Zem
a pevne stojíte na svojich nohách.

Vaše myšlienky sú však plné pokoja, energie a sily. Viete,
že zmena je pohyb, preto si uvedomujete, že prestanete so svojim
starým spôsobom života. Aj vy potrebujete pohyb a zmenu,
potrebujete športova, zanecha alkohol, drogy a všetko to,
čo degraduje vašu psychiku i dušu. Ak to dokážete, stávate sa
slobodní, akoby ste prestali otroči a vy vládli svojmu telu.
Na vás záleží, nikto vám to násilné neprikáže a nikto vás do toho
nenúti. Vy sami máte pravo sa rozhodnú, vy sami to môžete
zmeni. Vaše okolie vám k tomu pomôže. Vaša viera je obrovský
dar, vaša voda je cesta k tomu, aby ste to dokázali
a vaše poznanie je to, čo váš robí šastnými. Človek je na tejto
Zemi preto, aby zvýšil možnos svojho vývoja, svojho poznania,
aby urobil šastného seba i svoje okolie. Pravé na nás záleží,
aby naše deti začali by šastné, aby tí, ktorí prídu po nás, hovorili
o našej kultúre ako o veľmi vysokej a vyspelej. Je veľmi dôležité to,
aby ste to dokázali. Viera, nádej a láska. Čo sa skrýva pod týmto
pojmom? Žijeme v dobe dvadsiatehoprvého storočia a myslíme si,
že naša civilizácia je veľmi vyspelá a preto si nemyslíme vo svojej
veľkosti, že sme veľkí, lebo sme veľmi mali. Ak sa chceme sta
veľkými, vráme sa dozadu, pravé teraz, tento čas, lebo minulos’,
súčasnos’ i budúcnos’ sa odohráva v súčasnosti. Čas je to, čo sa
nedá zastavi. Čas je vlastne veličina, v ktorej sa nachádza všetko
a preto sa vrátim niekoľko tisícročí dozadu, lebo len malý sa môže
sta veľkým. Civilizácie tu boli skôr ako my. Prvú zmienku o nich
história veľmi chabo vyznačila na mnohé kože a do rôznych
symbolov vyrytých do skál.

Zhmotnenie Biblie v kameni sú egyptské pyramídy. Skôr ako boli
postavené, muselo byt’ veľa vedecky preskúmané a podložené,
nielen vedecky, ale hlavne duševne. Civilizácie, ktoré toto
zhmotnili, dokázali v tej dobe, niekoľko tisícročí dozadu, pochopi
nás, vidie nás a dokázali niečo neuveriteľné - označi to,
čo s nami bude, preto boli vpredu. Ak my sa vraciame k ich
poznaniu, energetizujeme to, čo sme my nevedeli,
čo sme ani v hĺbke duše netušili, že zhmotnenie Vesmíru tu,
na Zemi a jeho zákonitosti, je energetikovanie nás samých.
Naša príprava po duševnej stránke je to, čo nám v dnešnej dobe
chyba. Možno mnohí budete so mnou súhlasi, Iní nie,
ale ja nechávam každého z vás vo svojej vlastnej viere, vo svojom
slobodnom názore. Ostaňte sami sebou, ale hlboko sa zamyslite
a vráte sa so mnou tam, kde vás zavediem. Nevidím len našu
Zem, ale aj množstvo planét v jej okolí. Vidím ľudí,
ktorí si uvedomovali tieto planéty a snažili sa nadviaza s nimi
kontakt. Ich veda bola veľmi tajná, utajovaná, pod trestom smrti,
pri prezradení určitého tajomstva. Mnohí si myslíte, že snívam,
ale sníva je dovolené. Ak ste príliš reálni, neviete sníva,
a preto ste v živote nešastní. Vnímam to, ako ľudia pozorujú
zákonitosti Vesmíru, prírody na Zemi. Vidím, ako sa to snažia
zhmotni vo veciach, vidím veľmi vysokú kultúru, ktorú sme ešte
nedobehli, lebo je niekoľko storočí pred nami a táto kultúra nám
chcela zanecha odkaz a zhmotni to, že vedia o tom,
že prídeme a chcela nájs’ spôsob ako prenies’ silu Vesmíru na
Zem.

Všetko, čo sa udeje na tejto Zemi, je zapísané do času a priestoru,
len telá ľudí sa strácajú a rozkladá ich prach. Obracajú sa znova
na to, z čoho povodne vznikli, kde ich zadelil čas, ale to,
čo na tejto Zemi zhmotnili, ostáva. Naše myšlienky sú nosičmi
obrovskej sily a energie. Mnoho lásky prúdi na našu Zem, ale
mnohí ju nedokážeme vníma, a preto nie je pre nás láska.
Kto z vás si uvedomuje, i dážď je najväčšia láska? Že akonáhle
voda naprší na našu Zem, môžu preži rastliny, stromy, živočíchy i
my? Kto chce vstupova do tejto harmónie? Človek?
Ak do nej vstúpi, zničí sám seba, a preto človek nevstupuj ničivou
rukou do toho, čo si ty nevytvoril. Ty si to dostal ako dar, dar,
za ktorý raz budeš zodpoveda. Tí, ktorí dokázali toto pochopi,
nás na to upozorňujú. Mnohí vedci a mágovia tej doby, tí najlepší,
postavili podľa rôznych geometrických útvarov a súradníc
a zapísali do kusov kameňa to, čo prináša pokrok, to, čo prináša
poznanie, čo mení nás. Pravé teraz, tento čas, sa naša generácia
hlbšie zamýšľa nad nimi a spoznáva seba. Máme obrovské
možnosti a šance priblíži sa k tomuto tajomstvu života.
Musíme však chcie a robi niečo aktívne s tým, čo nás núti,
čo nám nedovolí, a práve s tým, čo boli, čo nevieme pochopi.
V Každom človeku je kus dobra i zla a len na nás záleží,
na ktorú stranu sa pridáme. Minulé civilizácie znázornili telo
ako niečo, čo pochádza z Vesmíru, niečo, čo obsahuje oheň,
vzduch a vodu. Telo, ktoré bolo odpútané, označili len ako hmotu,
ktorá sa lúči so Zemou a nastupuje cestu k Vesmíru.

Ale predtým, ako tuto cestu prekoná, musí prekona aj v sebe
množstvo záaží, ktoré brzdia toto odpútanie. Tieto civilizácie
chceli poveda, aby sme sa nenaväzovali na nič na tejto Zemi,
ani na seba samých. Aby sme sa dokázali uvoľni a odhmotni
od svojich problémov, lebo len tak môžeme čerpa kozmickú silu
a len tak je nám dané preniknú hlbšie do tajomstva života.
Všetko, čo bolo hmotné, zaniklo. Zanikli národy, ale ostalo to,
čo bolo z materiálu vytesané a nikto nemohol zastavi, aby zanikla
táto energia. A to je dôkaz toho, že energia nezaniká, ani energia
myšlienok. Tá sa zhmotňuje určitým ľuďom na tejto Zemi,
v určitom storočí, aby sa veda znovu pohla dopredu
a preto je práve teraz čas akéhosi prelomu, akýchsi zmien na Zemi
i vo Vesmíre. Môžete to pochopi z rôznych proroctiev a posolstiev
tých, ktorí tu boli pred nami. Potrebujeme, aby naša energetická
sila neskončila a nemohla vyprcha, aby sa udržiavala celú
večnos. Telo neudržíme večne, len niekoľko rokov, ktoré sú nám
určené, ale naša duša je nesmrteľná. Ona je tým, čo preniká
časom a priestorom, čo sa na Zem vracia a zo Zeme odchádza.
Mnohí z nás sa nevieme vôbec odpúta od svojich problémov.
Naše problémy nás robia otrokmi svojich vášní a mnohokrát
máme strach, strach vyslovi to, čo nám je dané. Ja, predtým,
ako som začal hovori, som sa najskôr zbavil strachu,
strachu z toho, či s tým bude niekto súhlasi alebo nesúhlasi.
Jediné, čo som si prial, bolo to, aby som vás neklamal.

Preto nepoužívam svoje myšlienky, ale to, čo cítim v sebe ako
teplo, prúd, vyslovujem, aby si to mohli prečíta vaše uši, aby sa to
dostalo do vašich sŕdc a duší, lebo to, na čo sú slová veľmi slabé,
sa nevyjadruje cez reč. Ak ste sa dobre uvoľnili, vlastne ma vôbec
nepočujete a ani nepotrebujete poču. Vy potrebujete poču seba
a spozna seba. Ak spoznáte seba, začne vám byt jasné to, na
čom ste si lámali hlavu. Človek je vlastne úlomok planét,
osemdesiat percent vody a rôznych prímesí, ktoré vznikli určitým
výbuchom. Ten výbuch musela byt’ veľká cesta stvoriteľského
diela, a pretože tento výbuch nastal vo Vesmíre, je reálne,
že Vesmír dáva silu všetkým živočíchom i ľuďom.
Zamyslime sa však nad tým, či o túto silu prosíme
a ako s ním komunikujeme. Pretože chcem, aby ste menej trpeli,
viacej sa dozvedeli a pocítili viac lásky, chcem v tomto storočí
postavi pyramídu na znak toho, že sme tak ďaleko,
že sme spoznali tých, ktorí vedeli o nás. Nepostavím ju ja, ale vy,
ja dám len jej základ. Každý z vás, ktorí ste si vypočuli moje slová,
sa môžete zamyslie a priloži ruku k dielu. Každá vaša pomoc
je jedno poschodie tejto pyramídy a každé jedno poschodie je váš
ďalší pokrok, ktorý potom zanecháme pre svojich potomkov
i pre vašich predkov. Dokážete tak, že sa nemýlili oni,
a že sa nemýlite ani vy. Ak niekto bude tvrdi opak, vôbec
ho nevyahujte z jeho omylu. Aj ja som prišiel na to, že netreba
nikoho presviedča. Nech každý ostane vo svojom názore,
so slobodnou vôľou. Vy, ktorí to urobíte, sa sami vyčleníte a pre
vás to nebude všedná vec. Vaše myšlienky budú energetikované

a váš vnútorný pokoj stále viac nadobudne silu. Každému z vás,
ktorí ste sa stali tak malí ako ja, vidíte v tejto malosti obrovskú
veľkos tých, ktorí nás predbehli. Preto, aby sme to mohli dokáza,
nesmieme zmýšľa len cez náš mozog, musíme sa riadi’ svojim
srdcom a svojou dušou. Ak to dokážeme, zbavíme sa mnohých
nevyliečiteľných chorôb. Najväčšia nevyliečiteľná choroba
je nenávis a závis, ale aj nenávisti a závisti sa dá zbavi,
ak si uvedomíme, že čokoľvek by sme na tejto Zemi robili, robíme
to len pre nevedomých ľudí, a že je to nič proti nekonečnému
Vesmíru. Nič veľké, a že to veľké, čo vo svojej malosti postavíme,
je to, ktoré ostane po nás. Preto dávajme hodnoty do toho,
čo má budúcnos, čo prežije nás i naše deti.
Pozeral som sa dozadu, vnímal som súčasnos a teraz sa pozriem
dopredu. Vnímam ľudí, ktorí pokročili vo svojom myslení
a chápaní, vnímam ľudí, ktorí sa oddelili od všedného myslenia
a reality mozgu, stali sa z nich úplne Iní ľudia. Ich myšlienky
sú aj na Zemi, ale sú spojení aj so všetkým, čo ich obklopuje,
s nekonečným Vesmírom. Stavba je postavená a dielo je dovršené.
Veľa zápisov o nás, o nových poznatkoch v chémii, biochémii,
nové poznatky v elektronike i mikrovlnnej technike, nadviazanie
spojenia z Vesmíru. Vnímam dobrých, odhodlaných ľudí,
ktorí prídu doplni svoje energetické zdroje a nikomu to nebude
čudné, nikto sa nebude na to hneva. Každý v tom bude chápa
svoju šancu, bude skúša, koľko mu je daný čas možné týmto
frekvenčným vysielačom pomáha.

Medzi týmito štyrmi stenami, štyrmi živlami, bude len človek
a hviezdy, človek, ktorý si pohodlne ľahol a začal sníva.
Jeho sen ho úplne oslobodil, vzdialil sa a dostal odpoveď
na všetko to, čo ho ažilo, s čím sa nevedel vyrovna, čo nevedel
vyrieši. Ale odpoveď nebola od človeka a nebola slovná. Jeho
odpoveď bola ako jemný prúd, ako zvuk harfy, ako povznesnie
sa nad všetko hmotné. Tento človek sa vracia spa do svojho tela
energickou niou a vrstvou. Jeho telo je plné prúdu, sily a lásky,
akoby sa znova obnovil a znova narodil Táto pyramída je prístav
pokoja v rýchlom uponáhľanom živote. Stojí ako útočisko
pre všetkých tých, ktorí nemajú inú možnos a šancu. Prichádzajú
k nej vedci, ľudia rôznych národnosti a rás, aby spoznali svoje
možnosti a lepšie sa spojili s Vesmírom a jeho darcom.
A práve v tento čas ďakujem za všetko, čo mi bolo doručené
a čo som sa mohol dozvedie bez toho, aby mi to niekto diktoval,
aby som si niečo vymýšľal. Hovoril som pokojne a spontánne
o tom, čo bolo, čo sa deje a o tom, čo príde. Príde nová generácia
nového myslenia. Znova sa zhmotní energia na Zemi,
ale nezhmotní sa len na Zemi, ale aj v mysliach ľudí.
Znova sa objaví to, čo u dávno z ľudí vyprchalo - láska,
súcit a pokoj. Ten pokoj, ktorý doniesol pred tisícročiami pán
Ježiš, sa znova obnoví a vzrastie, mnohí ľudia budú uznáva silu
ducha a planéta bude velebi darcu za dary, ktoré dostala.
Mnohí z tých, ktorí neverili, sa úplne obrátia.

Nebude to viera hmoty, ale viera duše, viera poznania všetkého,
čo človeka obklopuje, viera bez predsudkov a bez toho, aby
človeka obmedzovala alebo degradovala. Všetko, čo sa nachádza
v prírode, je pre človeka. Človek sám musí nájs svoju hranicu a
hodnotu ako narába sám so sebou a s týmito hodnotami. Preto
má človek slobodnú vôľu, aby sa rozvíjal, preto má mozog, aby ho
rozvíjal, používal všetok a zašiel až zaň. Moje myšlienky sú
nespútané, keď prestanem myslie’ ako človek, zhmotňujem sa
všade a vo všetkom, čo môžem pochopi, i v tom, čo som
nepochopil. Nachádzam sa v čase i priestore všetkého, čo ma
obklopuje a s nemým úžasom a s túžbou vďačnosti ďakujem za
to, čo som spoznal, to, čo vy ešte nemôžete pochopi, to, čo vám
pripadá ako sen. Možno ste sa báli mnohokrát sníva, možno ste
sa báli myslie za realitu svojho mozgu, a preto ste si urobili
bariéry a prišli ste len potiaľ, kde ste sa ohraničili, lebo ste si
zakázali sami sebe ďalej myslie. Prijali ste názory iných, bez toho,
aby ste sa zamýšľali nad tým, či sú správne a či skutočne tieto
názory sú vašou budúcnosou. Koľkí z vás žijete len preto, aby ste
sa najedli, napili a čakáte, kedy prejde ďalší deň? Necítite smútok
a prázdnotu nad týmto všetkým? Stačí vám to skutočne k vášmu
pohodliu a k vašej úzkej skale vedomosti a schopnosti? Ale vy ste
bytosti Vesmíru, vy raz budete musie s nim spočinú. Ako sa
potom budete v ňom orientova? Ak vám stačí toto, pre tuto
orientáciu sa zamyslite nad mojimi slovami. Ta pyramída ste vy.
Vy ste tí, ktorí majú neobmedzené možnosti poznania a dary
lásky, ducha a viery, a ste vo Vesmíre. Nezabudnite na to!

