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Úvod 
 

Vážení čtenáři, 

 

V roce 2009 byl v rámci přátelského sdílení pro osobní potřeby jednotlivce uvolněn text "Tajemství 

Amenti 1", první díl, (zkratka TAM1). Představoval první českou ochutnávku Učení MCEO, též 

zvaného Freedom Teaching (Učení Svobody) či Teaching of Inner Kryst (Učení Vnitřního Krysta), 

což je prastará Nauka o principech bio-spirituální ascence a o vztazích mezi hmotou, energií a 

vědomím. Text byl poskytnut pro nekomerční účely ve formě pdf souboru (116 stran). Nabízel 

trochu odlišné pohledy na svět, než jaké známe ze školy, oficiálních médií a současných 

historických tradic. Proto patrně oslovil lidi se zájmem o alternativní přístupy k realitě, kteří se 

neuzavírají do úzkých rámců náboženských dogmat a vědeckých paradigmat. Tedy ty, kteří tuší, ba 

dokonce věří, že tyto dva dílčí, vyhraněné (extrémní) a vzájemně neslučitelné postoje jsou nějakou 

chybou. Hluboko ve svém nitru cítí, že skutečné Boží Stvoření musí být a je naprosto dokonalé, 

úplné a vnitřně bezesporné. Ano, ono takové je. Svým rozumem chápou, že racionální zákonitosti 

odhalené vědou fungují a jsou pravdivé. Ano, ono to tak je. Proč se to ale jeví jako protiřečivé a 

neslučitelné? 

  

Díky chybám v našem vývoji jsme skončili u vědy bez ducha a u duchovna bez vědy. Na jedné 

straně máme mnohé hrubohmotné zákonitosti pro chování mrtvé hmoty a energie. Na druhé straně 

máme mnohé duchovní nauky zabývající se jemnohmotnými aspekty člověka a světa, tedy 

psychologií, myšlenkou, duší, duchem, bohem, apod. Mezi tím zeje zjevná propast. A mostem přes 

tuto propast je právě Inter-Dimenzní Fyzika, která ukazuje, že hmota-energie-vědomí jsou různé 

aspekty téhož. Tato Nauka pokrývá témata jako např. Kreační Fyzika, Dynamika Vědomí, Skalární 

Štítová Mechanika, Evoluce Vědomí, Bio-Spirituální Ascence, apod. Tato Nauka je prastará a 

existuje stále. Ale vždycky se na povrchu Země nějak pokřivila či se z něj úplně vytratila. Dneska 

se sem opět vrací, ve své původní podobě. Vrací se sem jako "Učení Vnitřního Krysta" (zkratka 

UVK), jehož je ztělesněním a projevem. Text TAM1 byl patrně prvním pokusem tuto Nauku na 

české scéně prezentovat. Upozornit na ni, že vůbec existuje, že je každému dostupná, a nabídnout 

její krátkou ochutnávku.  

  

Tento text "Tajemství Amenti 2", druhý díl, (zkratka TAM2) navazuje na první díl (TAM1) a je 

jeho volným pokračováním. Očekávaná čtenářská obec je podobná. Zájemci zabývající se 

přesahovými pohledy na svět, duše zvídavé až zvědavé, lidé svobodného smýšlení, kteří jsou 

ochotni a schopni změnit své názory, pokud to uznají za vhodné. Lidé věřící i nevěřící, lidé 

jakéhokoli vyznání i bez vyznání. Lidé všech úrovní vzdělání i bez něj. Ti, kdož cítí, že vše-lidská 

blízkost je daleko silnější než jakákoli lidská rozdílnost. Ti, kdož se nebojí přijmout fakt, že na 

světě je hodně špatných věcí, a mají odvahu chtít tomu porozumět, a mají kuráž v rámci svých 

možností to zlepšit. U čtenáře TAM2 se předpokládá, že absolvoval text TAM1, tedy, že ho celý 

aspoň 1x přečetl, bez ohledu na to, zdali mu porozuměl či nikoli, a do jaké míry. Jde spíše o vnitřní 

dojmy a stav energetické rezonance, než o rozumové pochopení, které však je vítanou přidanou 

hodnotou. I když tato podmínka není splněna, může čtenář rovnou přistoupit k textu TAM2, s tím, 

že mu asi častěji bude chybět kontext pro usazení nových poznatků do vhodného rámce.  

 

Cílem druhého dílu Amenti (TAM2) je nabídnout esenci UVK ve stručné, zahuštěné formě, kde 

jsou rozvinuty některé důležité aspekty této Nauky, předtím jen naznačené. To může být 

nápomocné pro základní orientaci lidí žijících v dnešní komplikované a vyhrocené evoluční situaci, 

kdy dochází ke konečnému střetu mezi silami Světla a Tmy, k poslednímu boji Dobra a Zla, nejen 

na naší planetě Zemi, ale i v jejím vesmírném okolí. Jeho výsledek určí naši další cestu. Aby lidé 

věděli, jaké možnosti rozhodování jim nabízí Kosmické Zákony. Aby věděli, že za svobodu se musí 

bojovat, a že mají nejen právo, ale i povinnost, bránit se vůči agresi, pro sebe a pro další svá 

pokolení. Je důležité si uvědomit, že rokem 2012 boj neskončil. Právě naopak, prudce eskaloval do 



 

 

takových globálních proporcí, které mohou být pro naši planetu a celé lidstvo zcela zničující. Jako 

falešné se ukázaly laciné mejnstrýmové názory komerční ezoteriky, že po 21. prosinci 2012 bude na 

světě vládnout jakási abstraktní a neuchopitelná celosvětová 'univerzální láska', což byl velký a 

záměrný podvod. Místo toho zde vládne univerzální zlo a ještě dlouho bude. Délku nadvlády zla 

spolu-určuje naše chování a konání. Pokud mu budeme ustupovat, bude sílit, protože mu 

zvětšujeme prostor, který může vyplnit. Pokud se mu budeme bránit, bude slábnout. Je to poslední 

zkouška Člověka, zdali mu zůstala aspoň špetka zdravého selského rozumu a začne se chovat 

přirozeně a normálně. A když je napaden, tak se začne bránit. Bránit své domovy, regiony, tradice a 

hodnoty. Pokud ne, pomůže nastolení Nového Světového Řádu, a tím si podepíše ortel smrti, nejen 

pro sebe, ale i pro své děti a všechny další generace. 

   

Novinkou textu TAM2 je obsáhlý seznam informačních zdrojů, literatury, seminářů a odkazů, což 

čtenáři umožňuje přímý přístup k originálním pramenům. Nabízí mu to nezávislost na informacích z 

druhé ruky, které každé sdílení nutně představuje. Oba texty TAM1 a TAM2 nejsou Naukou 

MCEO. Jsou pouze jejím kamarádským sdílením. Tedy pouze jednou z mnoha možností (a třeba 

vůbec ne tou nejlepší), jak se toto Učení dá pochopit a vyložit. Někdo si něco přečetl a povídá o tom 

ostatním, protože se chce podělit. A někdo další to vezme, po svém si to přežvýká a bude to 

předávat dál. Takhle vzniká hra na tichou poštu, kde začátek a konec mohou být velmi rozdílné. 

Tím se Nauka deformuje a poškozuje, což není dobré. Proto jsou uvedeny odkazy na původní 

zdroje, aby mezi čtenářem a Naukou již nic jiného nestálo.  

 

Druhý díl TAM2 má 2 části: výklad Nauky + původní literaturu. 

 

 

Obsah textu TAM2 
 

Část I:   Úvod do Učení Vnitřního Krysta   stránky: Nauka 1 - 241 

Část II:  Seznam zdrojů a literatury     stránky: Zdroje 1-11  

 

 

 

 

 

 

Příjemné chvíle s naším podáním a interpretací této starobylé Nauky, něco málo poučení, náměty k 

zamyšlení a snad i trochu pobavení, jakož i stavy hlubokého niterného usebrání a rezonance s celým 

Stvořením, vám všem srdečně přeje, 

 

 

Kolektiv přispěvatelů. 
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Úvod do "Učení Vnitřního Krysta" 
 

 

Populárně-naučný neformální úvod do Inter-Dimenzní Fyziky 

(Kreační Fyzika, Dynamika Vědomí, Skalární Štítová Mechanika) 
 

 

O čem to je? 
O Bohu a Stvoření 

O Zákonech Kosmu a smyslu Existence  

O Dobru a Zlu a jejich zápase 

 

Rámcová Témata 
Centrální Zdroj alias Bůh 

Od předloh k manifestaci  

Struktura Stvoření - kreační statika  

Vývoj Stvoření - kreační dynamika  

Poškození Stvoření 

Léčení Stvoření 

Naše historie 

A co dál? 

 

Prohlášení 
Celý tento text patří výhradně do říše snů, fantazie, fantazírování, fikce, sci-fi, osobních spekulací, 

filosofických hrátek a nemá vůbec žádný vztah ke skutečnosti. Všechny zdánlivé podobnosti a 

korespondence se skutečností a reálnými situacemi a osobami a věcmi jsou čistě náhodné a vznikly 

pouze v mysli čtenáře. Čtenář má plnou zodpovědnost za to, co se v něm děje, při čtení tohoto textu.  

 

Obsah: 
 

---------------  Bůh a jeho Zákony  --------------- Strana 8 

Centrální Zdroj alias Bůh 

Co je Bůh? 

Co Bůh není? 

Proč Bůh existuje? 

Co Bůh dělá? 

Jak Bůh soudí? 

Jak Bůh trestá? 

Zákon Jednoty 

Zákon Vyrovnání 

Zákon Zachování 

Karma a ne-Karma 

Trest a pomsta 

Trest a výchova  

Bůh jako diktátor 

---------------  Božské Dary a jejich Rizika  --------------- 11 

Božské dary 

Svobodná vůle 

Dobrá a špatná volba 
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Vzestup a pád 

Rezonance a Disonance  

---------------  Dobro a Zlo  --------------- 12 

Dobro a Zlo 

Vztah Dobra a Zla 

Zlu je nutno se bránit 

Bůh a zlo 

---------------  Padlé Bytosti: Démoni  --------------- 13 

Pád a padlé bytosti - Démoni 

Dvě cesty pádu 

Proč bytosti samovolně padají? 

Typické cesty samovolného pádu 

Příklad pádu 1: Wesedak Matrix a Kolektiv Metatrona 

Příklad pádu 2: Bourgha Matrix a jeho Rasy 

Čím se léčí Démoni 

Kdo může léčit Démony  

Jak se léčí Démoni 

Démoni na Zemi 

---------------  Reverzy  --------------- 21 

Stvoření Prvotní a Druhotné  

Reverzy 

Co s reverzy? 

---------------  Strážcovské Rasy: Ochránci  --------------- 23 

Strážci  

Strážcovské Lidstvo 

Betlémský Avatar J12 

A co když Strážci selžou? 

A co my Lidé: můžeme se zachránit? 

A co na to Démoni? 

---------------  KRYST a Anti-KRYST  --------------- 28 

KRYST 

Anti-KRYST  

Síla slova: pro a proti 

Smrtelnost a Nesmrtelnost  

Nesmrtelnost a Věčnost 

Proč musíme umírat mladí? 

Poznámka o číslech 

Geometrie Posvátná a Neposvátná  

Strom Života  

Květ Života 

Spirála Života 

Vesica Piscis 

Monáda 

Rovnost a Nerovnost 

Kdo je dál a kdo je výš?  

Energie: dávám či beru? 

Hologram: posiluji či vyžírám? 

Nahoru nebo Dolů 

---------------  Příznaky Pádu  --------------- 38 

Některé příklady 

---------------  Smysl Existence  --------------- 39 

Smysl existence 
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Cíl existence  

---------------  Bůh a Láska  --------------- 39 

Bůh, láska a sebeláska 

Láska 

Druhy lásky 

Nepochopení lásky: Srdíčkáři  

Láska a evoluční strategie  

Samaritánský Komplex a Mučednictví 

Milost Nejzazší 

Nehrajte si na Boha, když jím nejste 

---------------  Vztah k Bohu  --------------- 44 

Pohrdání Bohem 

Sebevražda 

Bůh jako kamarád 

Boží Přítomnost 

Realizace Boha 

Zasvěcení a ascence 

Ascenční mechanika 

Mystické stavy 

Komerční zasvěcení 

Příklad. Energie Reiki 

Dvanáct postojů Duchovního Mistrovství 

Dvanáct odpovědností Duchovního Mistrovství 

---------------  Falešní bozi  --------------- 63 

Falešní bozi 

Otázky Rozlišení  

---------------  Hologram Bytí  --------------- 66 

Věci ve Stvoření 

Hologram Bytí 

Stvoření jako promítačka 

Hologram osobní a planetární 

Hologram: útěk nebo překonání 

Prolínaní hologramů - společný vývoj 

Prolínaní hologramů - plození potomstva 

---------------  Evoluce  --------------- 68 

Iluze času 

Stvoření a Evoluce 

Evoluční předloha 

Cesta vývoje v rámci Stvoření 

Kvalita Evoluce 

Evoluce: náhoda či nutnost? 

Evoluce: vznik a vývoj druhů  

Vznik a vývoj života 

Vývoj jako Bio-Spirituální proces 

Duchovní hledání 

---------------  Vývoj a Rasy  --------------- 74 

Rasy jako fyzikální fakt 

Původní Lidské Kmeny 

Rasy dříve a nyní  

Rasy: genetika a prostředí 

Rasy a mutace 

Očista Rasy 
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Dnešní Lidské Rasy 

Likvidace Rasy 

Likvidace Národa 

Dnešní rasové problémy 

Člověk a opice 

---------------  Predikce Vývoje  --------------- 91 

Předvídání vývoje: Proroci a vizionáři 

Zjevení Svatého Jana 

---------------  Polarity: Elektrická a Magnetická  --------------- 93 

Bůh: kalhoty nebo sukně? 

Co je důležitější: kluk nebo holka? 

Co bylo dřív: kluk nebo holka? 

Polarita Stvoření 

Červená a Modrá 

Polarita a Evoluce 

---------------  Sexualita  --------------- 96 

Bůh a Kundalini 

Bůh a Pohlaví 

Pohlaví: Polarizace a Orientace 

Pohlavnost a Duchovnost 

Sex a Ascence 

Zpátky do Zahrady Eden 

Klíče od Edenu a Štít Umšadi 

Štít Umšadi: Generátor Klíčů  

Sexualita a reverzy 

Sex: ano či ne? 

Jednoduchá cvičení  

Kdo se může množit a kdo ne? 

Potrat 

Kamasutra 

Dvoj-Plamen  

Věrnost 

Reverzní postoje k sexualitě 

---------------  Kreační Mechanika I: Předlohy a Manifestace  --------------- 114 

Co to je tvoření? 

Jak Člověk tvoří? 

Tvoření jako počítač 

Spojení Tvůrce a jeho Díla 

Důsledky existence Předloh 

---------------  Kreační Mechanika Ia: Předlohy  --------------- 116 

Předlohy a anatomie 

Chyby v předlohách 

Jak léčit předlohy 

Jak si chránit předlohy  

Předlohy pro Manifestaci a Vývoj  

Předlohy a Vyšší Já 

Všechno má svoje předlohy 

Boj o předlohy 

Boj o předlohy 1: Hyperdimenzní Kužel 

Boj o předlohy 2: Jádrová Mantra JÁ JSEM 

Boj o předlohy 3: Otevři své srdce! 

Astrál: zóna špíny a bojů 
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---------------  Kreační Mechanika Ib: Manifestace  --------------- 131 

Manifestační Sekvence: 3D tiskárna 

Manifestační Sekvence: Země 

Manifestační Sekvence: Člověk  

DNA 

Merkaba 

Manifestační Sekvence: tam a zpátky 

Manifestační Sekvence: rychlost tisku 

Manifestační Sekvence: paměť 

Manifestační Sekvence: Božské Proudy 

Božské Proudy a Kundalini 

Božské Proudy a fyzika 

Božské Proudy a reverze 

Vědomý Tvůrčí Dech 

---------------  Kreační Mechanika II: Struktura a Funkce  --------------- 143 

Jak vzniká Kosmos? 

---------------  Kreační Mechanika IIa: Statika - Struktura Stvoření  --------------- 148 

Struktura Stvoření  

Vibrační Hierarchie Stvoření 

Naše kosmická adresa 

Náš Časový Matrix 

Astrologie 

Náš původní solární systém  

Náš současný solární systém 

Naše současná planeta  

Anatomie planety Země 

Planetární PIN Sítě 

Sítě Strážcovské 

Sítě Dravčí 

---------------  Anatomie člověka  --------------- 162 

Částice vědomé energie 

Parametry částic vědomí 

Kathara Mřížka (Strom Života) 

Krystalové Pečetě 

Signety 

Štíty 

Hova Těla 

Radiální Těla 

Léčení Radiálního Těla 

Energetické dráhy  

Axiom Linie 

Ley Linie 

Meridiány 

Nadiální Linie 

Radiální Linie 

Diodické body 

Čakry 

Aura 

Hara 

Tantien 

RA Centrum 

KA  
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Merkaba 

Percepce 

Ovlivňování percepce 

Blokace percepce  

Co my jen víme?  

Co my nevíme 

Realita: Objektivní, Konsenzuální, Subjektivní  

Věda a poznání 

---------------  Stínová Anatomie člověka  --------------- 191 

Vznik Stínu 

Metatronické Implanty 

BEAST Machine (Bestie-666)  

Modrý Meč (D-13 R) 

Implanty a DNA 

Aktivace implantů 

Stínové Entity 

Stín a projekční mobilita 

Bdělé snění  

---------------  Struktura Vnitřních Domén  --------------- 202 

Vnitřní domény 

Pojmy Etora a Adora 

Raša Tělo 

Planetární Raša Tělo 

Invarianty Raša Těla 

Velikost Raša Těla 

Raša Tělo Země a Urtha 

Raša Tělo a Plazmová Anatomie 

Hibernační Zóny a sítě NET 

Tři Hibernační Zóny 

Aurora Zóny 

---------------  Struktura Interního Stvoření  --------------- 212 

Úrovně Nad-Kosmické 

KosMAyah  

KosMYah  

Pole EFFI 

Pole Ah-Yah 

---------------  Kreační Mechanika IIb: Dynamika - Pohyb Stvoření  --------------- 218 

Perpetum Mobile 

Dynamika Krystalového Těla 

Manifestační sekvence: 5 Fází 

Manifestační sekvence: 8 Stáží 

Dynamika Raša Těla 

Evoluční cykly 

Planetární cykly 

Falešné Jugy 

Vznik Stvoření  

---------------  Kathara Healing: Technologie Světla a Zvuku  --------------- 223 

Nauka Vnitřního Krysta a její aspekty 

Fyzika Světla a Zvuku 

I. ZVUK - Aspekt Magnetický  

Anuhazi jazyk  

Keylonta  
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Lidská řeč 

Distorze lidské řeči  

Mantra 

II. SVĚTLO - Aspekt Elektrický  

Tvar, barva, pohyb 

III. DECH - Aspekt Elektro-Magnetický  

Dech a Manifestační Sekvence 

Dech a problikávání  

Dech a Realizace Božské Trinity  

Filosofické korespondence 

Provedení Tvůrčího Dechu 

IV. Tvůrčí nástroje Člověka 

ZVUK 

SVĚTLO  

DECH 

V. Varování 

---------------  Cvičební Techniky  --------------- 231 

Technika I: Vtělení Božího Dechu - ManU Psonn 

Technika II: Invokace Avatara 

Technika III. Invokace Rišiho 

Technika IV. Invokace Krystalové Řeky 

Techniky V. Plazmové technologie 

---------------  Závěr  --------------- 239 

 

 
Zkratky 

 

ARPS Angular Rotation of Particle Spin, charakteristika chování spinového vektoru PKI částic. 

BC př.n.l. (before Christ, letopočet před Kristem). AD - n.l. (Anno Domini, léta Páně, po Kristu). 

BEAST (Blank State Technology), vesmírná dobyvačná technologie Dravčích Ras, energetický harvestor.  

BYA před miliardami let (billions years ago, 109). 

CCW opačný směr rotace, otáčení proti směru hodinek (counter-clock-wise). 

CW přímý směr rotace, otáčení po směru hodinek (clock-wise).  

D Dimenze, vibrační či frekvenční pásmo vědomé energie, D1-D15.  

ET  mimozemské entity či vesmírné rasy, mimozemšťani, étéčka (Extra Terrestial).  

GA Guardian Aliance, rozsáhlá organizace Strážcovských Ras, vesmírní policajti. 

HSP vyšší smyslové schopnosti (Higher Sensory Perception), někdy též zvané ESP.  

HU Hustota, Harmonické univerzum, realitní pole obsahující triplet Dimenzí, HU1-HU8. 

ID  inter- či multi-dimenzní, zahrnující více vibračních pásem reality, ID energie či anatomie apod. 

MCEO Klášter Melchizedeků Smaragdového Řádu (Melchizedek Cloister of Emerald Order). 

MYA před milióny let (millions years ago, 106). 

NWO New World Order (Nový Světový Řád) či OWO - One World Order (Jednotný Světový Řád), projekt SVS. 

PCM Particum, polární forma PKI nesoucí kvalitu EirA (mag-netická, kontraktivní, ženská). 

PKA Partika, polární forma PKI nesoucí kvalitu ManA (el-ektrická, expanzivní, mužská). 

PKI Partiki, elementární částice vědomé energie, nepolární/omnipolární forma, kvalita ManU (androgyn). 

SAC Hvězdný Aktivační Cyklus, SAC-2012 událost probíhající v současné době. 

SG Hvězdná Brána (Star Gate), P-planetární, G-galaktická, U-vesmírná.  

SVS  Dravčí Stínová Vláda Světa (též: Vláda Skrytá, Tajná, Vnitřní; Hidden,  Secret, Interior Government). 

TAM1 Text "Tajemství Amenti 1" z r. 2009. 

UIR United Intruder Resistance, Vše-Spolčení Dravčích Ras dobývajících naše Vesmíry, majitelé SVS.  

V-V Game Dravčí předlohový program chování podle schématu Oběť-Dravec (Victim-Victimizer).  
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Učení Vnitřního Krysta 
 

---------------  Bůh a jeho Zákony  --------------- 

 

Centrální Zdroj alias Bůh 

Centrální Zdroj je označení toho, co si lidé obvykle představují pod pojmem Bůh. Je to zdroj všeho 

projeveného i neprojeveného Stvoření, všeho co je, co existuje. Je to živoucí a vědomý tvůrčí 

kosmický princip. Má všechny ty přívlastky nekonečnosti a věčnosti a nepochopitelnosti a 

paradoxnosti (zdánlivá rozporuplnost) apod., které si lidé ve své omezenosti vymysleli proto, aby 

vyjádřili to, co je obrovsky přesahuje a co nemohou rozumově a ani nijak jinak uchopit, zvládnout a 

obsáhnout. To je pro lidi svízelné a bolestivé. Proto si Boha definovali tak, že ho definovat 

nemohou. A to je pro ně již přijatelné. S tímto stavem se již smířit dokáží.  

 

Co je Bůh? 

Můžeme si ho představit jako fyzikální energetické a informační pole nekonečného Vědomí, 

Inteligence a Lásky, které existuje samo v sobě a kolem kterého již nic dalšího není, protože vše, co 

existuje, je v něm. Tedy není zde žádné 'kolem' a 'venku'. Zdroj tvoří 'ze sebe' a 'do sebe'. Tedy 

nikdo a nic není od Zdroje odděleno. Vše stvořené se nachází uvnitř vše-objímajícího Zdroje. Vše 

stvořené je vytvořeno z materiálu Zdroje, což je vědomá energie té nejvyšší vibrační úrovně. Vše 

původně v sobě má základní vlastnosti Zdroje. Vše je věčné, nesmrtelné, živé a vědomé, má 

schopnost tvořit, má možnost volby a svobodnou vůli se rozhodovat. Vše je čisté a má v sobě lásku. 

Vše má dokonalou znalost Kosmických Zákonů Stvoření, které vyjadřují věčný Boží Řád. Vše 

složilo slib, že tyto Zákony bude dodržovat, chránit a bránit. Slib ten je dán v rámci Smlouvy 

Stvoření mezi Bohem a jím stvořenou Bytostí. Za těchto okolností všechny Věci-Bytosti vyšly ze 

Zdroje ven do manifestace, do této obrovské zkušenostní Arény Stvoření. Je to obrovský fixní 

pevný a před-definovaný výcvikový vývojový prostor, Hologram Bytí. Všechny věci ho prochází a 

vybírají si své cestičky z předem dovolené vývojové palety.  

 

Co Bůh není? 

Pokud vidíte Boha vnějšího (externího), od vás odděleného, zachmuřeného či zlověstného, 

lopotícího se a chyby dělajícího, tak buď špatně vidíte vy, nebo nevidíte skutečného Boha. Vidíte 

nějakou jeho přírodně ne-identickou náhražku na stáncích podvodníků duchovních tržnic všech 

světových náboženství. 

 

Proč Bůh existuje? 

Bůh existuje proto, že se tak rozhodl. Chtěl umožnit všem věcem, které ze-sebe a do-sebe vytvoří, 

aby také mohly existovat, aby se s nimi o tuto možnost podělil, protože je má rád. Aby všichni 

poznali Arénu Stvoření, aby ji prozkoumali. Aby se naučili číst v této Knize Života a pochopili ji. 

Aby se naučili psát a mohli do ní zapsat i pár řádků své existence a nemuseli se za to pak stydět.  

 

Co Bůh dělá? 

Bůh toho až tak moc nedělá. Bůh se jenom směje, raduje, miluje, tančí a zpívá. Svou radostí a 

láskou a zpěvem a tancem vytváří celé své Stvoření a udržuje ho v nekonečném chodu a pohybu. 

Všechno ostatní za něj dělají jeho Zákony.  

 

Jak Bůh soudí? 

Skutečný Bůh nesoudí. Skutečný Bůh pouze bezpodmínečně miluje a vše přijímá. Skutečný Bůh 

miluje všechny stejně. Nejvíce však miluje sobě rovné. A každá jím stvořená věc je mu v jistém 

smyslu rovna, protože je jeho malým kouskem. Pokud si to člověk uvědomí a bude před ním stát 

hrdě avšak pokorně, s úctou a respektem a bude s ním jednat jako rovný s rovným, v úrovni očí, tak 

od něj získá tu nejmocnější podporu, protože mu je nejvíce podoben a nejvíce s ním rezonuje.  
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Jak Bůh trestá? 

Protože skutečný Bůh nesoudí, tak ani netrestá. Každý se trestá sám tím, že porušuje jeho Zákony. 

Jsou to Zákony Stvoření, též Zákony Kosmické či Vesmírné. Vyjadřují Boží Vůli a Boží Řád. Jsou 

to pravidla hry pro celé Stvoření. Zákonů není mnoho, ale jsou velice tvrdé a zcela neoblomné. Jsou 

objektivní a věčné a nezměnitelné. Je to: Zákon Jednoty, Zákon Vyrovnání, Zákon Zachování. 

 

Zákon Jednoty 

Zákon Jednoty je zcela základní zákon Stvoření a vyjadřuje smysl celé existence a boží tvorby. 

Tento zákon je sice doporučený, ale není poručený. Každý si může vyzkoušet, co se stane, když ho 

poruší - tak je Bůh velkorysý. Je to zákon o lásce, respektu, toleranci, nenásilí, o souběžné evoluci 

všech sobě rovných a rozličných stvořených věcí do společné jednoty, za současného respektování 

jejich identity a jejich různosti ve všech aspektech. Je to zákon o spolu-práci a spolu-tvorbě, o ne-

soutěžení a ne-konkurenci a o vzájemné pomoci. Je to zákon o pomoci silnějšího slabšímu. Je to 

zákon o svobodě a právu na sebe-vyjádření a o povinnosti nést za to plnou zodpovědnost. O právu 

na svůj vlastní přirozený životní prostor (domov), na svou vlastní kulturu, tradice, zvyky a hodnoty, 

na přístupy k poznávání Zákonů Stvoření, na způsoby duchovní realizace. O povinnosti tyto věci 

respektovat u ostatních. O právu na sebe-zachování a o povinnosti bránit se před útokem a agresí. 

Každý je projevem Boží Vůle a má všechny vlastnosti Boha - Boží Dary. Má právo tyto Dary 

používat dle své svobodné vůle. Má povinnost tyto dary chránit před zneužitím a bránit je před 

zničením. Je to zákon o přesném vyvážení práv a povinností. Je to zákon o rozlišení, kde jsou 

hranice těchto práv (svobod) a povinností (omezení). 

Zákon Jednoty se také nazývá Princip Věčného Krysta Prvotního Stvoření. Jeho manifestační 

(prováděcí) program, který tento základní Princip Boží Tvorby uvádí do činnosti sluje Krystovský 

Kód, též KRYST-Kód. Tento KRYST-Kód definuje přirozené fyzikální zákony ID Kreační 

Mechaniky, podle kterých se Vědomí Boha-Zdroje postupně zahušťuje do mnoha úrovní různě 

vědomé energie a hmoty. Pojem Kryst není odvozen od nějakého ježíška, ale je tomu právě naopak. 

Různí ježíšci sem občas přichází nám tento Princip připomenout. Tento Princip je vtělen do Učení 

Vnitřního Krysta, což je plně ascenční duchovní Nauka pro realizaci Boha skrze sebe, bez potřeby 

nějakých vnějších pomůcek a mentorů, vystavěná na základě Zákona Jednoty. Člověk je přímá 

emanace Boha a mezi Člověkem a Bohem nic nestojí, protože to není fyzikálně možné. Pokud se 

tam něco samozvaně staví, je to falešné.  

 

Zákon Vyrovnání 

Vždy se najde někdo, kdo Zákon Jednoty nebude respektovat. To je Bohem dovoleno. Každý má 

právo porušit Zákon. Je to sice dovoleno, ale není to doporučeno. Avšak každý má povinnost nést 

za to příslušné následky, kterým se nelze vyhnout. Toto zajišťuje další zákon, Zákon Vyrovnání, též 

známý jako Zákon Karmy či Zákon Odplaty. To není nějaký psychologický či mravnostní koncept. 

Je to energetický fyzikální princip, výchovný kompenzační mechanizmus učící účastníky Stvoření, 

zažít jaké je to, co děláš ostatním - to je nejvyšší didaktické paradigma. Veškeré konání se jeho 

původci nějakým způsobem vždy vrací: každý čin nese energetický podpis svého konatele. Tento 

zákon je lidmi po generace dobře znám a zachoval se v různých úslovích lidové moudrosti. Např.: 

boží mlýny melou pomalu, ale jistě; jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá; kdo seje vítr, sklízí 

bouři; tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne; čím kdo zachází tím také 

schází; každá svině si svého řezníka najde.  

 

Zákon Zachování 

Druhým takovým kompenzačním zákonem je Zákon Zachování. Ten funguje jako sebe-obranná, 

imunitní, reakce Stvoření v případě jeho poškození ve velkém rozsahu. Pokud selžou veškeré snahy 

Strážcovských Ras a rozsah zla a jeho eskalace dosáhne kritické míry poškození velkých oblastí, 

tak hrozí, že by tam byl zničen samotný Princip Krysta a vše by to šlo do nezvratného pádu. To 

však není dovoleno: padnout mohou pouze oblasti menší než velké. Proto tam nastoupí Zákon 

Zachování Krystovského Principu ve Stvoření. Je to přirozená normální xeno-fóbní (cizorodé 
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odpuzující) imunitní reakce každého zdravého organizmu, který se brání nebezpečné nákaze 

(infekci). Tento sebe-záchovný mechanizmus se samovolně nastartuje při dosažení kritické míry 

poškození a doslova vymete z postižených částí Kosmu všechno zničující svinstvo. Tím se tam zase 

obnoví princip života a původní řád, který tam patří a který tam přirozeným vývojem vznikl.  

 

Karma a ne-Karma 

Ne všechno špatné, co se někomu děje, je možné svést na jeho špatnou karmu, že se mu vrací jeho 

zlé činy, za které teď musí pykat. Pouze jedna část prožívaného utrpení má karmický původ. Druhá 

jeho část a často nepoměrně větší, nemá karmický původ. Je způsobena aktem čiré agrese ze strany 

jiných bytostí, které zneužily svoji svobodnou vůli a schopnost tvořit. Jejich oběť často bývá zcela 

čistá a nevinná, bez karmické zátěže. Může být obtížné mezi těmi dvěma případy rozlišit. 

 

Trest a pomsta 

Trest. Zpětný ráz zákona karmy můžeme nazvat trest. Je to přirozená obranná energetická reakce 

vesmíru na to, že mu někdo ubližuje a to je zcela v pořádku. Trest je základní výchovný prvek 

platící pro všechny věci ve Stvoření. Motivací trestu je pomoc. Cílem trestu je zjednat nápravu a 

uvést vychýlené věci zpět na správnou cestu a obnovit normální řád. Trest je pozitivní a 

konstruktivní akt, činěný z pozice lásky, aby skrze něj získaná zkušenost byla co největší a bolela 

co nejméně. Bolest je průvodní jev učících se věcí: poznat, jaké to je, jít proti Zákonům Stvoření.  

Pomsta. Je to poškozený akt trestu. Motivací pomsty je ublížení. Cílem pomsty je pokoření a 

zničení. Pomsta je negativní a destruktivní akt, činěný z pozice nenávisti, kde nejde o získaní 

zkušenosti, ale o co největší bolest. Každý si může vyzkoušet, jaký má pocit, když na někoho jiného 

z pozice moci působí a postaví se do role: 'Já jsem tvůj trest' nebo 'Já jsem tvoje pomsta'. 

Energetické konstelace to většinou dobře ukáží.  

 

Trest a výchova  

Trest je přirozený důsledek normálního fungování Stvoření, je to součást existence. Proto je třeba se 

mu učit od nejútlejšího dětství. Každý má své hranice, kde končí jeho svoboda a začíná svoboda 

ostatních. Výchova je stanovení těchto hranic a omezení a též stanovení trestu za jejich překročení. 

A to na všech vibračních úrovních: tělesná, emoční, mentální, aj. Absence trestu ve výchově je 

popření přirozených Zákonů Vesmíru a jejich pohrdáním. Poškozený chovanec pak nechápe, že je 

zde něco vyššího, co ho přesahuje a omezuje, co musí respektovat a co si ho vždy podrobí, pokud se 

bude vzpěčovat a bude překračovat jemu vymezené hranice. Místo, aby se učil pokoře vůči 

Zákonům Stvoření, tak se učí aroganci vůči svému okolí. Stává se z něj svévolník a tyran. To 

blokuje jeho duchovní vývoj, který je pokorou podmíněn. Úloha vychovatelů je zrcadlit zákony 

vesmíru a předávat je svým svěřencům způsobem pro ně přijatelným. Vztah Bůh-Člověk se na 

malém měřítku zrcadlí jako vztah rodič-dítě. Při výchově dítěte jsou nejvíce vychováváni jeho 

rodiče, protože zde hrají náročnou dvoj-roli. Jsou uprostřed vztahového vzorce: dítě ↔ rodič ↔ 

Bůh. Jsou mezi dvěma mlýnskými kameny. Před Bohem jsou jako dítě. Před dítětem jsou jako Bůh. 

Tato záměna rolí (učitel ↔ žák) má velikou didaktickou hodnotu. Není lepší způsob jak poznat 

Boha, než ho prožít. Při výchově je k tomu vhodná příležitost: stoupnout si do jeho role a zkusit se 

chovat jako on.  

Rodiče mají sklon si myslet, že jejich děti jsou ty nejlepší. Pro ně ano, tedy relativně. Absolutně 

však ne. Není pravda, že jejich děti jsou čisté andělské duše spadající do některé půvabné škatulky 

ničím nepodložené módní klasifikace podle barev či krystalů. Každý, kdo se inkarnuje, si sebou 

nese své vlastní zátěže, přijímá zátěže rodičů a reverzy planetárního prostředí. To vše ze začátku 

není vidět, protože se to nemůže plně projevit. Je však možné správnou výchovou nežádoucí sklony 

mírnit a žádoucí podporovat. Respektovat heslo, že dítě patří životu a sobě. Je faktem, že díky 

zvyšující se vibraci planetárních mřížek vlivem SAC-2012 sem mohou přicházet bytosti trochu 

pokročilejší, takže to může být i mezigeneračně vidět. Nicméně i ty si musí nabrat jistou dávku 

reverzů z poškozených předloh Země. 
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Bůh jako diktátor 

Může se zdát, že Bůh je tvrdý diktátor a těžce ztrestá všechny, kdo se plně nepodrobí jeho zákonům. 

Ono to tak ve skutečnosti také je. Kdo se nepodrobí Zákonu Jednoty, což je Zákon Lásky, tak bídně 

zhyne. Každá věc má na výběr: buď jednat podle zákona a prožívat lásku, nebo jednat proti zákonu 

a prožívat bolest. Bůh se prostě rozhodl, že to tak bude. Nám jiného nezbývá: buď se mu podřídit a 

milovat, anebo se mu protivit a trpět. Zákony světské by měly odrážet zákony božské.  

 

---------------  Božské Dary a jejich Rizika  --------------- 

 

Božské dary 

Vše původně a prvotně stvořené je vědomé, živé, věčné, nesmrtelné. Vše má schopnost tvořit. Vše 

má svobodnou vůli a volbu se rozhodovat, tedy zvolit si to, co udělá, v rámci svých možností. Má 

tedy možnost svobodné volby. K tomu, aby bytost mohla všechny tyto dary účinně používat a učit 

se s těmito nástroji zacházet, musí mít tělo: fyzickou, biologickou formu, která je nosičem jejího 

vědomí. Může existovat i ve své duchovní netělesné formě jako Duše, ale v tomto stavu nemá 

přímý vliv na události probíhající v manifestovaném hmotném světě. A právě projevený hmotný 

svět je její přirozený výcvikový prostor, kde může dělat své evoluční zkušenosti. Proto je tělo další 

Božský dar. Vše prvotně stvořené je živoucí bytost obdařena těmito dary. I ten nejmenší a poslední 

kamínek, prach na cestě, kapka deště či vločka sněhu, je živá a vědomá entita, kterou je třeba 

respektovat a jednat s ní jako rovný s rovným, v rámci svých různých rolí a poslání. 

 

Svobodná vůle 

Svobodná vůle je možnost svobodné volby. To je dar nejproblematičtější, protože skrývá velká 

rizika. Z vůle se snadno stane zvůle. 

 

Dobrá a špatná volba 

Pokud je naše volba v souladu s vůlí Boží, je to dobrá volba. Pokud je naše volba v ne-souladu s 

vůlí Boží, je to špatná volba. Vůle Boží je dána Zákonem Jednoty a jeho projevem slujícím Princip 

Krysta. Dobrá volba se také nazývá Volba Krystovská a představuje archetypální ZDRAVÍ. Špatná 

volba se také nazývá Volba Anti-Krystovská a představuje archetypální NEMOC. 

 

Vzestup a pád 

Stav souladu s Bohem je původní, přirozený a normální. Je to prvotní darovaný stav všech 

stvořených věcí, který je možno si svým správným chováním a vývojem udržet. Je to cesta 

vzestupu, krystovská bio-spirituální evoluce a ascence (vývoj dopředu, povýšení, up-grade).  

Stav ne-souladu s Bohem je ne-původní, ne-přirozený a ne-normální. Je to druhotný získaný stav, 

do kterého se původně krystovské věci dostaly svým chybným a poškozeným vývojem. Je to cesta 

pádu, anti-krystovská de-voluce (vývoj dozadu, ponížení, de-grade). 

 

Rezonance a Disonance  

1. Stav souladu s Bohem je stav vibrační Rezonance. Pokud někdo svým konáním respektuje Zákon 

Jednoty, který je sice doporučený, avšak není poručený, tak se nachází ve stavu harmonické 

vibrační rezonance se Zdrojem. Je na něj vyladěn a energeticky napojen a má od něj obrovskou 

podporu, ochranu a vedení. Tím postupuje evolučně kupředu. Je to cesta duchovního vzestupu - 

nesmrtelné ascence. Zakouší pozitivní a blažené stavy a jeho život je radostí, která z něj vyzařuje do 

okolí a kterou předává dál. Cílem je věčná existence v těch nejvyšších vibračních úrovních. 

2. Stav nesouladu s Bohem je stav vibrační Disonance. Pokud někdo svým konáním nerespektuje 

Zákon Jednoty a porušuje ho, což je sice dovoleno, avšak není doporučeno, tak se nachází ve 

vibrační dis-harmonické disonanci se Zdrojem. Není na něj vyladěn, je od něj energeticky odpojen a 

nemá od něj podporu, ochranu, vedení. Tím postupuje devolučně dozadu. Je to cesta regrese a 

duchovního pádu - smrtné descence a degradace. Zakouší negativní a strastné stavy a jeho život je 

utrpením, které z něj vyzařuje do okolí a které předává dál. Konečným cílem této cesty je destrukce 
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a smrt všech těl i vědomí v těch nejnižších vibračních úrovních, které na manifestované vesmírné 

úrovni jsou tzv. černé díry, neklamná znamení toho, že tato část Stvoření je na cestě pádu a umírá. 

Pojem 'smrt vědomí' znamená ztrátu identity (vymazání z Knihy Života - kletba mystiků). Vědomí 

je energie, která se nemůže ztratit, ale může změnit svou formu. Jedná se zde o fragmentaci vědomí, 

jeho roztrhání na kusy. Podobně, jako když fyzické tělo je roztrháno na kusy, tak jeho hmota se 

neztratí, ale ztratí se jeho životní funkce. Totéž se děje s vědomím při jeho fragmentaci.  

 

---------------  Dobro a Zlo  --------------- 

 

Dobro a Zlo 

Otázka dobra a zla je prostá. Konání podle dobré volby se nazývá DOBRO. Konání podle špatné 

volby se nazývá ZLO. Tato dvě slova, dobro a zlo, jsou jen terminologické nálepky, pojmy, výrazy, 

kterými lidé ve své řeči označují skutečnou fyzikální realitu: stav energetické rezonance či 

disonance bytosti se Zdrojem. Vibrační soulad či nesoulad mezi dvěma věcmi (člověkem a Bohem) 

je fyzikální skutečnost, která objektivně existuje. Pokud někdo popírá existenci energetické vibrační 

rezonance-disonance, tak popírá existenci energetických Zákonů Kosmu a tím se staví proti nim 

(viz různé výroky jako např. 'zlo neexistuje' apod.). 

 

Vztah Dobra a Zla 

Vzájemný vztah dobra a zla je jednoduchý. Dobro je jako zdraví. Zlo je jako nemoc. Nemoc není 

podmínkou zdraví, ale je jeho perverzí (poničením, poškozením). Stejně tak zlo není podmínkou 

dobra, ale je jeho perverzí (zvráceností, nepřítomností).  

Někdy se říká, že dobro a zlo jsou dva základní principy, na kterých Stvoření spočívá. Dvě 

protichůdné a vyvažující se polarity nutné k fungování vesmíru. Není tomu tak. Stejně jako zdraví 

nespočívá na nemoci a nemoc je mu na obtíž, tak Stvoření spočívá na dobru a zlo je mu na obtíž. 

Někdy se to přirovnává ke vztahu světla a tmy. Říká se, že světlo má svoji podstatu, je to reálná 

účinná a hmatatelná substance (jako např. fotony) a je Bohem stvořená. Říká se, že tma svoji 

podstatu nemá a je pouze nedostatkem světla (nepřítomnost fotonů), není tedy Bohem stvořená jako 

hmatatelná substance či realita. Jako každé přirovnání to postihuje pouze kousek pravdy. Bůh 

stvořil předpoklady k dobru i zlu. V tomto smyslu jsou oba principy stejnocenné: oba to jsou 

produkty téhož původce a oba jsou možné. Avšak liší se v důležité věci: dobro je doporučené a 

podporované a zlo je nedoporučené a nepodporované a trestané. Každý má možnost si zvolit a má 

povinnost nést následky své volby. Kdyby neexistovala volba zla, nebyla by svobodná vůle se 

rozhodnout a to je proti Zákonu Stvoření. Cena za existenci svobodné vůle je existence možnosti 

konat zlo. A toho nápravou je trest zákonem odplaty.  

 

Zlu je nutno se bránit 

To je slib, který všechny stvořené věci daly Bohu-Zdroji, když z něho poprvé vyšly. Slíbily, že 

budou bránit princip dobra (Zákon Jednoty). Bránit princip dobra (stav rezonance a harmonie) 

někdy znamená vstoupit do boje a do války s principem zla (stav disonance a chaosu). Obrana a 

ochrana principu dobra je povinností všech, kteří se chtějí udržet na vzestupné - ascenční cestě. 

Pozitivní cesta duchovního vzestupu je rodné právo všech stvořených věcí. Negativní cesta 

duchovního poklesu a pádu je vzdání se tohoto ascenčního práva či jeho ukradení padlými bytostmi. 

Každý má nejen právo, ale i povinnost, bránit se svému okradení a bránit právo ascence pro sebe i 

pro ostatní a bránit svoje i jejich vesmírné domovy. Silnější chrání slabšího, neboť to je smyslem 

jeho síly, Bohem mu propůjčené. Kdo nebojuje se Zlem, tak ho podporuje tím, že ho nechává růst. 

Tím se přidává na stranu Zla a bojuje proti Bohu. A v boji je třeba se cvičit. Velcí duchovní mistři 

byli také mocní duchovní bojovníci.  

 

Bůh a Zlo 

Tolerance Boha vůči Zlu je obrovská, zejm. z pohledu pozemského člověka, který je dnes na 

spodku, na samém dně vibrační hierarchie Stvoření. Bůh skutečně umožnil, aby se zlo mohlo 
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rozvinout do nesmírného rozsahu. Dovolil, že je možno svévolně zničit celé vesmíry se všemi jejich 

civilizacemi a obyvateli. A proto se to také děje a náš vesmír je toho dokladem. Rozsah zla může 

být tak velký, jak velká je část Hologramu Bytí naprogramovaná na zlo (jeho temná část). Její 

velikost je relativní. Pokud někdo v lese rozšlape mraveniště, je to jistě obrovská tragédie a zlo pro 

všechny jeho zahubené obyvatele, ta největší, co si dokáží představit. Na druhou stranu z hlediska 

celého kosmu tato tragédie až tak velká nevypadá. Bůh sám rozhodl, kam až zlo může zajít, tedy jak 

velkou svobodnou (z)vůli ve Stvoření umožní. Kdyby mravenec chápal, jak velké je Stvoření a jak 

malé je to jeho mraveniště, tak by zjistil, že Bůh drží zlo docela fest na uzdě. Ale mravenec to 

nechápe a spílá Bohu. Stejně tak spílají Bohu lidé, kteří žijí v našem bolestném planetárním 

mraveništi.  

 

---------------  Padlé Bytosti: Démoni  --------------- 

 

Pád a padlé bytosti - Démoni 

Vše stvořené je na svém počátku dokonalé a harmonické (božské, krystovské, andělské). Do stavu 

disharmonie se to dostává až druhotně, procesem pádu, ať zaviněním vlastním nebo cizím. K pádu 

dochází v důsledku nahromadění velkého množství chyb v evoluci nějaké bytosti, jejích rasových 

linií či částí vesmírů, které obývají. Padlé bytosti a jejich kolektivy se obvykle nazývají Démoni či 

Ďáblové či Padlí Andělé či mimozemské Dravčí Rasy, protože konají zlo. V našich vesmírech 

existují četné a velice silné padlé genetické linie, kolektivy, rasy a civilizace, které spolu bojují a 

konkurují si v zápase o kořist: o svá vlastní teritoria a o živoucí části krystovských vesmírů. Často 

jejich různé frakce vytváří účelová spolčení, podobně jako zločinecké organizace, kterými také 

jsou.  

 

Dvě cesty pádu 

Na cestu pádu se dá dostat dvěma způsoby: samovolně a vynuceně. 

1. Samovolný pád (samo-pád, self-fall) je suverénní proces, kdy se bytost trvale a dlouhodobě a 

plně vědomě rozhoduje a koná špatně, čímž si sama způsobí odpojení od Zdroje a svůj vlastní pád. 

Jde o vlastní zavinění (komu není rady, tomu není pomoci). 

2. Vynucený pád (cizo-pád, forced-fall) je proces, kdy se část Stvoření a jeho obyvatelé dostane do 

pádu vlivem agresivního útoku cizích vnějších sil. Jde o cizí zavinění, kterému se neubránili 

(bojovali málo, špatně, proti přesile, či nebojovali vůbec, nebo se vůbec bránit nesměli). 

 

Proč bytosti samovolně padají? 

Bytosti samovolně padají v důsledku zneužití daru svobodné vůle a schopnosti tvořit. Proč dokonalá 

božská bytost, tak, jak je prvotně Bohem stvořena, něco zneužije? Inu proto, že se jí na Stvoření 

něco nelíbí, nebo že mu správně nerozumí a že udělá chybu. Je neuvěřitelné, že padají obrovské, 

velmi vyvinuté bytosti, jejich kolektivy a celá Pole Krystovského Vědomí. Tak či onak, vůle osobní 

se dostává do konfliktu s Vůlí Boží. Kdo asi vyhraje?  

 

Typické cesty samovolného pádu 

1. Jedna typická cesta do pádu vede skrze snahu Stvoření vylepšit, tedy předělat a změnit Zákon 

Jednoty (lidová moudrost: cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly). Mnohé vysoce vyvinuté 

civilizace, které již měly schopnosti vytvářet vlastní vesmíry (jako je ten náš) a jejich životní formy 

(jako jsou ty naše), padly proto, že nesnesly tu velkou míru zla, kterou Bůh umožňuje. Nedokázaly 

unést bolest toho, co kolem sebe viděly. Např. jak jejich krásné milované božské děti (jimi stvořené 

vesmírné rasy) padají v důsledku své vlastní ničemnosti. Snažily se proto omezit míru svobodné 

vůle a odebrat jim možnost konat zlo, aby si náhodou neublížily. Nebo se snažily omezit míru 

dopadu karmy za špatné chování. Zasáhly do původního programu Stvoření, který se nazývá 

KRYST-Kód, a začaly ho pře-programovávat. Výsledkem vždy byl jejich strašlivý pád a zánik 

rozsáhlých, původně krystovských, vesmírných kultur (případ Bourgha Matrixu). 
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2. Druhá typická cesta do pádu vede skrze konání, které je v rozporu se Zákonem Jednoty, ať již 

jeho nepochopením či jeho vědomým překračováním. Vysoce vyvinuté rasy se např. neshodly na 

tom, jakým způsobem mají řešit problémy ve svých vesmírech. Nedbaly doporučení z jim 

nadřazených vyšších vibračních úrovní a udělaly si to po svém. Problémy začaly řešit vzájemným 

sporem a nikoli dohodou, což je stav disharmonie. Pokud v něm setrvaly dostatečně dlouho, 

podpora Zdroje zeslábla a ony začaly vibračně padat. Jejich rozpory se tím ještě prohloubily, 

protože od nich ztratily odstup a nadhled a vůli ke smírnému řešení. Výsledkem bylo řešení 

konfliktů bojem, vojensky, tedy různé hvězdné války, vedené zbraňovými systémy, o kterých se 

dnešním lidem ani nezdá. Kdo dokáže vesmír vytvořit, ten ho také dokáže zničit. Použije svou 

tvůrčí moc obráceným způsobem a místo kon-strukce nastane de-strukce. 

3. Třetí typická cesta do pádu vede skrze konání, které sice je v souladu se Zákonem Jednoty, ale 

došlo k jeho nepochopení. To má mnoho variant. Jedním druhem takového nepochopení, tedy 

špatného vyložení si Zákona, je tzv. 'samaritánský komplex', což je těžká choroba nutící poškozené 

bytosti někomu pomoci či někoho zachránit. Problém je v tom, že se někdo svévolně rozhodne 

zasáhnout do vývoje někoho jiného: já vím nejlépe, co je pro tebe dobré. Je zde nadřazenost 

(arogance a pýcha) a také násilí (ovlivňování druhých bez jejich požádání a svolení). To se 

samozřejmě neobejde bez trestu.  

4. Čtvrtá typická cesta do pádu vede skrze chybný odhad situace, tedy jakási evoluční chyba. 

Jedním častým případem je selhání záchranáře. Mnoho vyspělých vesmírných ras dojelo na to, že se 

snažily pomoci méně vyspělým, padajícím či dokonce již padlým rasám, jejichž záměrem bylo 

dobýt, uchvátit, znásilnit a zotročit vše kolem sebe, vygumovat z existence vše, co má nějakou 

pozitivní hodnotu. Špatně odhadly své síly a byly strženy do jejich nízkých vibrací a zdegenerovaly 

či šly do pádu a padly spolu s nimi (případ Metatrona). Je to jako když se záchranář-neplavec vrhá 

do silného proudu, chtěje zachránit tonoucího. Ale ten třeba o žádnou záchranu nestojí, protože se 

šel utopit zcela záměrně, o pomoc vůbec nevolal a tuto zkušenost třeba potřebuje ke svému vývoji. 

Tímto způsobem byly zničeny obrovské krystovské kultury a civilizace, které se předtím za velkých 

bolestí dlouhodobě vyvíjely správným směrem. V mnoha případech pak padlé rasy ovládly teritoria 

svých zachránců, zlikvidovaly je a nastolily tam teror a zmar. Jako když tonoucí utopí svého 

zachránce a ještě z toho má dobrý pocit. Chyba byla v tom, že tito rozjaření vesmírní záchranáři 

porušili hned několik paragrafů Zákonů Kosmu najednou. Je to projev pýchy, neúcty a pohrdání 

Zákonem, což jde ruku v ruce (nevědomost hříchu nečiní, ale neznalost zákonů neomlouvá). To se 

samozřejmě neobejde bez trestu.  

 

Příklad pádu 1: Wesedak Matrix a Kolektiv Metatrona 

Historie Wesedaku je smutná, leč velmi poučná. Na počátku byl čistý Wesa vesmír. Nacházel se v 

jiné Ekaše, než leží naše vesmíry a měl dlouhou a respektovanou krystovskou tradici. Když v naší 

Ekaše, v našem původně krystovském vesmíru proběhly ničivé Lyransko-Elohimské války 250 

BYA, vznikla tam naše černá díra zvaná Fantomový Matrix, do které padly některé naše vesmírné 

rasy. Ve snaze jim pomoci, Bytosti ze sousedního Wesedaku jim nabídly možnost regenerace přes 

svou vlastní genetiku (bio-regenezní hosting). Navrhly pro to jednu konkrétní léčebnou metodu 

skalární štítové mechaniky, kterou jim ale nadřazené kolektivy vědomí Mistrovských Ras Yanas z 

Energetického matrixu silně nedoporučily a před jejím použitím v tomto případě důrazně varovaly. 

Oni však uplatnili právo své svobodné volby. Navzdory varovaní Yanas tuto silně kontaktní metodu 

použili, aby viděli, co se stane. A viděli. Výsledkem bylo, že místo toho, aby vyléčili padlé rasy, tak 

sami nezvratně zreverzovali a jejich systém padl za vzniku černé díry Wesedak, 150 BYA. Za to 

však záchranářské Wesa rasy odmítly nést zodpovědnost a obvinily náš vesmír, že kvůli našim 

padlým rasám padli i oni.  

Naši Rišiové z HU-5 (Braharama, Serafei, Elohim) cítili jistý díl viny za vzniklou situaci. Díky 

nepořádku v jejich vlastním vesmíru jim museli sousedi nabídnout pomoc a sami na to doplatili. 

Proto ve snaze pomoci a odlehčit padlému Wesedaku si odtud vzali nazpátek některé naše padlé 

rasy, které tam byly na léčení a přitom způsobily tamní pád. Přesunuli je tedy do naší černé díry ve 

Fantomu, odkud původně pocházely. To však nedělalo dobrotu, protože tyto rasy si během svého 
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léčebného pobytu přivodily tak obrovskou míru reverze, že se staly postrachem pro celou naši 

černou díru, kterou začaly terorizovat. Strážci se snažili nasměrovat tam žijící padlé rasy zpět na 

krystovskou evoluční cestu, což se jim částečně i dařilo. Výsledkem byla nutnost dát tuto vítanou 

sub-kulturu do energetické karantény v rámci Fantomového matrixu. Pro další evoluci padlých ras 

byla zvolena následující pomoc. Mezi naším Živým matrixem (krystovské kódování) a naším 

Fantomovým matrixem (anti-krystovské kódování) byla 150 BYA vytvořena energetická clona ve 

frekvenčním pásmu Dimenze D-11.5 hvězdné brány č. 12 (souhvězdí Lyra, planeta Aramatena). 

Tato clona fungovala jako polarizačně-refrakční energetická Kosmická Čočka. Na jednu stranu 

Čočka odkloňovala část životních proudů z D-15 světelného pole určených pro náš vesmír a jejich 

energii vysílala do karanténní oblasti v černé díře, aby se mohly napravit těžké reverzy tamních ras 

tím, že do jejich štítů bude vnášet krystovské kódování. Na druhou stranu Čočka fungovala jako 

chráněná ascenční stezka vedoucí skrze tzv. Hostovací Matrix (vesmír na-půl-cesty), pro možný 

návrat ras z černé díry po jejich vyléčení. Celý tento důležitý, velice složitý a sofistikovaný 

záchranný projekt a jeho provoz byl svěřen do péče Kolektivu Metatrona. Metatron byl Elohimský 

kolektiv vědomí z Jehoviánské linie. Právě z této rodové linie také pocházely padlé rasy uzavřené v 

karanténě (černé ovce Elohimské rodiny). Tato energetická clona, Čočka, byla po svém správci 

nazvána jako Oko Metatrona. Po instalaci Čočky a jejím uvedení do provozu došlo k tomu, že 

rebelující rasy ze sousedního Wesedaku se prolomily skrze USG-12 hvězdnou bránu do našeho 

Fantomu, s cílem ovládnout Čočku, skrze kterou by pak mohly dobývat i živé části našeho vesmíru. 

Jejich invaze byla zastavena, jejich předloha hvězdné brány zničena a jejich vesmír padl v černou 

díru. Tak vznikl padlý Wesedak,150 BYA. 

Kolektiv Metatrona neuspěl v četných snahách re-evoluce svých padlých příbuzných, 

reverzovaných ras uzavřených v karanténě. Ztratil přitom velkou část pole svého vědomí, která 

přešla do Fantomového matrixu. Nakonec celý oslabený kolektiv Metatrona vibračně poklesl, až 

také padl do Fantomu. Metatron potom zneužil technologii Čočky a prolomil zeď karantény. Tím 

vypustil extrémně zreverzované rasy do realitních polí Fantomového matrixu. To způsobilo těžkou 

disgresi v podobě progresivních hybridizací, šíření mutací a eskalací válečných konfliktů mezi 

tamními rasami. Fantomový matrix se proměnil v peklo. Během Gaiansko-Orionských válek ve 

Fantomovém matrixu 570 MYA, se Metatron spolčil s padlými rasami sousedního Wesedaku a 

umožnil jim, aby pomocí jeho Čočky vytvořily červí díru propojující jejich Wesedak s naším 

Fantomem. Tento červí tunel se nazývá Stezka Arimathaea (Path of Arimathaea). Společně pak 

dravčí aliance Wesedak-Metatron použila mocnou technologii Čočky na vytvoření BEAST 

Machine těžkého kalibru, pomocí které lze šířit anti-krystovský tzv. Metatronický Kód do okolních 

vesmírů za účelem energetického vampirizmu. BEAST je současná velice pokročilá skalární štítová 

technologie založená na násilné a nevratné vazbě mezi krystovskými a anti-krystovskými štíty 

(předlohami). To způsobuje progresivní nezvratné mutace předloh až do bodu Monadického zvratu, 

kdy následuje pád do černé díry jako energetické krmivo. Takto byly násilně propojeny štíty našeho 

Živého vesmíru, našeho padlého vesmíru - Fantomu a sousedního padlého Wesedaku. Pilotní anti-

krystovskou frekvencí BEASTu je silný a průrazný D-13-Reverzní energetický proud zvaný Modrý 

Plamen (Blue Flame). Lidem se prodává jako Modrý Plamenný Meč AA Michaela (Flaming Blue 

Sword of Death of Arch-Demon Michael). Kódovým symbolem této technologie je běžný kříž , 

tedy meč špičkou dolů. Slouží jako přirozená anténa, zesilovač a vysílač frekvencí BESTu. Je 

používán pro poškozování předloh věřících zejm. v křesťanském náboženství. Proto je také 

klíčovým prvkem v kostelech, které fungují jako kotvící místa a energetické zesilovací čočky těchto 

bezbožných energií (unholy frequencies). 

Jako interfejs pro napojení BEASTu na cílové objekty se používá pokročilá Technologie Stínu. Jsou 

to metatronické štítové implanty vložené do krystovských předloh, skrze které se k nim pak připojí 

BEAST. Tak vzniklo Stínové Tělo našich vesmírů (PCM Veca systém), jeho galaxií, planet a jejich 

obyvatel a všech životních polí, včetně nás, lidí. Spolu s tím byly ve Wesedaku vytvořeny speciální 

dravčí rasy D-11.5 Temných Avatarů, kteří slouží jako tzv. Stínoví Tanečníci. Jsou to vysoce 

inteligentní specializovaná a dobře vycvičená dravčí vědomí, která se ukotvují do Stínových těl lidí 

a skrze ně energeticky vysávají a manipulují své živoucí oběti. Existuje podrobný popis, jak 
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postupně probíhá proces reverze štítů, reverze vědomí osobní identity, až po plné obsazení 

biologické formy démonickou entitou Tanečníka. Co se děje se sekvencemi Ohnivých písmen 

(aktivačních kódů) v předloze DNA a jak se to projevuje na hrubších úrovních v biopoli, čakrách a 

aurických vrstvách změnou barvy a tvaru. Objevuje se tam crimson red - temně rudá barva, karmín, 

rubín - znamení Anti-Krysta. Přirozená eliptická aura se mění na kulovou. Skutečná energetická 

forma Stínového Tanečníka je viditelná pomocí vysoce rozvinutého HSP: metalicky zlatý 

Skarabeus v horní části zad, vrostlý do hrudi. Plně obsazené osoby se nazývají Magentas 

(Madženty). Více informací o tomto tématu je např. ve skriptu Dance For.  

Tohle vše si také lze přivodit pomocí práce s falešnými Arch-Anděly a podobnými démonickými 

entitami, skrze které se tyto Dravčí kolektivy projevují a lidem představují. Tzv. AA Michael nese 

D-13-R Modrý Meč. Spolu s Kryonem a Ježíšem a dalšími Hierarchiemi Andělů patří do skupiny 

Nekromitonů z Andromedy, což je hybridní rasa padlých Annu-Serafimů z Andromedy, zakladatelé 

UIR, spolupracující s Jehoviánskými Anunnaki z padlého YHWH Matrixu. Pomocí Stínových 

Technologií, astrálního tagování a implantací a holografických insertů snadno dokáží uchvácenou 

lidskou oběť napojit na svůj energetický systém a reverzní transmisní sítě. Stává se jejich vodičem a 

tyto frekvence vysílá dál do svého okolí, poškozuje energetiku planety a všeho, s čím se setká. 

Pomýlená osoba pak skutečně a reálně prožívá všechny programy, které se do jejího biopole 

vysílají. Percepční systém to překládá do zcela hmatatelných pocitů a mentálních forem. Tak se 

vytváří lidská čenelingová média, která fungují jako hlásné trouby zmanipulovaných zpráv a 

informací, navíc silně reverzně nakódovaných, která poškozené frekvence šíří do svého okolí a 

posluchačů. Stejným způsobem fungují běžná masová média: jejich zdroj, způsob manipulace a 

energetické efekty jsou stejné. Ti kdo se vyhýbají zhoubnému vlivu plošných médií, ale chodí na 

individuálně zaměřené ezoterické semináře, si někdy ubližují víc.  

Příklad oběti interdimenzních hrátek. Paní Kačenka z Liberce se rázem stala mediální hvězdou 

současného českého ezoterického mejnstrýmu, když zveřejnila YouTube záznam ze svého semináře 

(16. ledna 2016, Liberec, ČR, "Druhý příchod Krista, je Kačenka", 5:30 min). Jen pár citací na 

dokreslení situace (hovoří Paní Kačenka a její sekundantka, aka AA Sandalfon). 

"...Od dnešní půlnoci se nad naší planetou střídají koráby...Přišli se podívat na to, jak já vám to tady 

řeknu a i na vaše reakce. Vy jste takový můj předvoj, než to oběhne dá se říct celý svět...Já jsem 

Archanděl Uriel...Takže teď se vám představuji svým pravým jménem...Jsem 100% inkarnovaný 

AA Uriel...Já jsem druhý příchod Kristova Vědomí...A tohle to jsem vám dneska přišla říct...Tuto 

informaci víme už dva roky...celý vesmír čekal na to, až to Kačenka vstřebá, uchopí a řekne to...12. 

ledna jsme aktivovaly Krystovo Vědomí na naší planetě...Já jsem AA Sandalfon...Máme tady silnou 

podporu, Ježíš už mě drží kolem ramen, Michael mě křídlama objímá, nás všechny objímá...jsem 

tady proto, abych vám ukázala ten směr a ten cíl...můžeme to směle prohlásit celému světu: druhý 

příchod Krista je Kačenka...čekali muže, přišla žena (neskrývaný vítězoslavný úsměv :) ...".  

Je zřejmé, že je to případ pro Chocholouška. Tohle je cílem reverzních ID technologií šířených 

skrze New Age, které bylo za tímto účelem vybudováno. Metatronické kódování lidí v kostelech již 

nebylo účinné, protože mladá generace tam přestala chodit. Tohle je daleko efektivnější, protože 

není třeba ani kostelů, ani kněží a lidi se masově energeticky zničují sami a zadarmo. Dobrá práce.  

 

Příklad pádu 2: Bourgha Matrix a jeho Rasy 

Příběh Metatrona je důsledkem dřívějších událostí (480 BYA), které se odvíjely od pádu ras 

Bourgha (též: Borja), což je první a základní problém v našich vesmírech. Začalo to nevinně. V naší 

paralelní Ekaše, v jejím Ecka-Veca systému Boranthasala Matrix (též Borantesi, Boran) žily vysoké 

a čisté krystovské eckatické rasy téhož jména (Ecka Core Founder Races). V jejich anti-částicovém 

PKA Veca Kvadrantu začaly místní rasy v nižších Hustotách HU1-3 zkoušet, kam až se dá zajít 

ohledně zneužívání svobodné vůle. Zašly přitom tak daleko, že si přivodily přirozený (samovolný, 

nikým cizím nezpůsobený) pád a tyto 3 Hustoty šly cestou černých děr skrze implozi do 

fragmentace vědomí (Space Dust Return). Tyto částice roztrhané energie visí v oblastech zničených 

vesmírů do konce expanzních cyklů Božího Výdechu (do konce poslední Jugy z celkem 4 ks), aby 

se během zpětných cyklů Božího Vdechu vrátily ke Zdroji jako energetická surovina (skrze 3 
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Adashi návraty). Když to zakladatelské (rodičovské) Ecka rasy viděly, tak to nedokázaly pochopit, 

protože se to v jejich vesmírech, které v rámci své Eka-Veky stvořily, ještě nikdy nestalo. Propadly 

zoufalství a smutku, protože všechny ty zničené vesmíry a jejich obyvatele milovaly jako své děti, 

neboť je samy vytvořily. Naprogramovaly jejich předlohy pomocí KRYST-Kódu, který ovládaly. 

Rozhodly se najít příčinu pádu a odstranit ji, aby zmenšily míru bolesti ve Stvoření. Podrobně 

analyzovaly historii vývoje v padlých Hustotách a chyby, ke kterým došlo. Získaly jasný výsledek. 

Primárním důvodem destrukce a pádu je SOUTĚŽ a KONKURENCE. Jejím zdrojem jsou 

nepřirozené extrémní POLARITY. V dalším kroku se rozhodly zjistit, co tyto neblahé jevy 

způsobuje na úrovni předloh. Podle toho chtěly následně zasáhnout do KRYST-Kódu takovým 

způsobem, aby z něj odstranily možnost pádu. Pád je důsledkem kompenzačního mechanizmu, 

který omezuje svobodnou vůli zlo konajících bytostí, aby nezničily celé Stvoření. V zásadě chtěly 

vygumovat Zákon Karmy, protože měl bolestivý dopad na jejich ničemné děti, což vnímaly jako 

nefér. Svévolně předělávat KRYST-Kód není ten nejlepší nápad a dosud každý na to dojel.  

Boranthasala Rasy navrhly zajímavý experiment označovaný jako Great 6-6-6-6 Quarantine 

Polarity Experiment, pro výzkum vzniku silné polarizace. Vytvořily 3 skupiny dobrovolníků ze své 

Ecka úrovně (velké a silné kolektivy vědomí). První skupina S0 byla kontrolní a měla původní 

krystovské kódování založené na TriVeca Kódu. Ten obsahuje možnost přirozené polarizace 

neutrálního ManU pole bytosti na dva aspekty či polarity: pasivnější EirA (magnetická, 

kontraktivní, ženská -) a aktivnější ManA (elektrická, expanzivní, mužská +) a také jejich kontrolu 

a vyvážení. Druhé dvě skupiny S- a S+ měly redukované předlohy založené pouze na Bi-Veca 

Kódu (vesica piscis), kde chybí nadřazený neutralizují a vyvažující prvek ManU pole, což může mít 

za následek silnou auto-katalytickou polarizaci bez zpětné vazby. Aby se jim experiment hned od 

začátku pěkně rozjel a nemusely čekat dlouho na výsledky, tak nastavily startovní polarizaci již v 

počáteční podmínce. Předlohy pro tým S- před-polarizovaly na roli submisivní EirA oběti a 

předlohy pro tým S+ na roli agresivního a dominantního ManA dravce. Tak vznikl skalární 

předlohový program zvaný Victim-Victimizer Game (V-V Game): schéma Oběť-Dravec (agresor, 

útočník). Pokud je implantován do energetické anatomie bytosti, rasy či druhu, tak podvědomě 

zcela automaticky mimo volní kontrolu řídí veškeré její chování v každé životní situaci podle 

schématu Oběť-Dravec, tedy instinktivní reakcí je buď Útěk nebo Útok. Tento polarizační software 

byl potom Dravci často používán (tímto reverzním implantem jsou také poškozena všechna životní 

pole na planetě Zemi, včetně lidí). Často se používá v dravčích kreačních programech obsahujících 

mutaci vesica piscis, která vytváří umělé bi-tonální pole od Zdroje odpojeného Mrtvého Světla. 

Krystovská bytost reaguje jinak: setrvává ve stavu absolutní vnitřní nepohnutosti a plného napojení 

na Zdroj skrze Vyšší Já, 'drží energii' a situaci pozoruje. Vyhodnotí stav věcí a od Vyšších Já získá 

informaci jak je doporučeno se zachovat, v souladu se Zákonem Jednoty (pocit, intuice, vize, 

nutkání, apod.). Rozhodne se, zdali toto doporučení přijme či nikoli a podle toho plně vědomě a 

kontrolovaně zareaguje. Vše se děje velice rychle, někdy jakoby to vlastní situaci časově předběhlo. 

Pokud není mnoho času na rozmýšlení, Vyšší Já skrze nás sama bleskově učiní, co je právě třeba.  

Experiment byl rozvržen do 4 cyklů C1-4 po 6 inkarnačních etapách E1-6. V první cyklu C1 se 

dobrovolníci z party S- 6x za sebou inkarnovali jako oběti a jejich kolegové z týmu S+ jako dravci. 

Potom si role vyměnili a provedli další cyklus C2, kde se opět 6x inkarnovali, ale skrze opačné 

předlohy (kdo byl předtím oběť, byl pak dravec). Tyto dvě testovací skupiny S- a S+ spolu žily v 

realitních polích vysokých Hustot HU3 a HU4. Tato experimentální vesmírná pole byla uzavřena do 

ochranné energetické karantény, aby v případě nezdaru pokus neohrozil okolní živoucí pole. 

Kontrolní skupina S0 setrvávala jako záchranný tým v Ecka úrovni (HU-5). Ecka Rasy teoreticky 

věděly, že je možné při přímých inkarnacích z Ecka úrovně do hmotných forem v nižších Hustotách 

ztratit kontakt se svým vysokým Ecka vědomím a zaseknout se tam, ztratit se tam bez možnosti 

návratu, ale neměly s tím žádnou přímou vlastní zkušenost. Proto se jistily Ecka týmem S0. 

Pokus se rozběhl nečekanou rychlostí a zkolaboval na konci třetího cyklu C3, kdy se agresoři z 

prvního cyklu (tým S+ v cyklu C1) podruhé vrátili do role dravců (tým S+ v cyklu C3). Tedy jejich 

pobyt v roli obětí (tým S- v cyklu C2) je příliš nepoučil a nenapravil. Naopak, vyrostla v nich 

obrovská zášť a touha po pomstě, až zase přijde jejich chvíle. Důsledky byly tragické. Tato skupina 
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se zvala BorjaMusala (krátce: Borja, Bourgha), což byla jedna linie ras Boranthasala, zmutovala do 

tak strašného reverzu a dezorientace, že ztratila povědomí o sobě samé a plně se odpojila od svých 

rodin v Ecka úrovni. Ty se snažily s nimi navazovat telepatické kontakty, aby jim pomohly se 

orientovat, ale tato spojení skrze genetické templáty nefungovala, přestala existovat. Ve stavu 

extrémní agrese a plné nevědomosti zničily druhou skupinu hrající oběť (tým S- v cyklu C3). Jako 

svůj cíl si Borja rasy stanovily dobýt, uchvátit a zničit vše živé ve svém okolí a v sousedních 

vesmírech, vygumovat život ze Stvoření. Byly velice pokročilé, původem z Ecka úrovně a stále si 

udržovaly HU-4 a HU-3 vědomí. Vytvořily vlastní novou dobyvačnou vesmírnou technologii Time 

Rip, která je základem pro velmi účinné postupy vrtání Červích Děr do energetických bariér 

oddělujících vesmíry a realitní pole (ochranné a obranné repulzní zóny). Pomocí ní prolomily plot 

své karantény a expandovaly jako virus čistého zla do realitních polí Hustot HU3 HU4, kde konaly 

své dílo jako Nájezdné Rasy (Time Rip Rider Races). Také napadly a zničily kontrolní skupinu S0. 

Vylepšovaly Time Rip systém, až dobyly i vlastní Ecka úroveň a způsobily černo-děrný pád celého 

svého Ecka-Veca systému, který teď probíhá (je to maximální možná destrukce). Ecka je poslední 

instance v Hierarchii Stvoření, které je dovoleno padnout, vyšší úrovně již padnout nemohou (od 

Ekaši dál). Na počest vyhubení svých vlastních ras se hrdě přejmenovaly na BorjaMusalaAlama. 

Protože jejich systém leží v Ekaše, která je s námi paralelní, jsou to naši sousedi. Pomocí Time Ripu 

napadly také krystovskou Ecka v naší Ekaše na její Adora straně a skrze ní také Ecka na naší Etora 

straně (tj. naší vlastní Eku), částečně ji napíchly, napojily na tu svoji padlou a poškodily.  

Vše šlo velice rychle: 480 BYA prolomily svoji karanténu v HU3-4 a 450 BYA byl celý jejich Eka-

Veka systém v plném pádu. Celý tento rozsáhlý chybný vývoj z hlediska věčného pohledu 

Strážcovských Ras z úrovně Eckasha, které ho bedlivě pozorovaly, se udál v neuvěřitelně krátkém 

čase: za pouhých 30 miliard let někdo dokázal zničit svou vlastní silnou krystovskou Eka-Veku a 

ještě napadnout i své sousední a začít do nich expandovat. Energie Ecka úrovně jsou obrovsky silné 

a kdo je ovládne má nesmírnou moc. Na ochranu dalších vesmírů před nájezdy Bourgha ras byl 450 

BYA založen velký projekt, Krystal River Tri-Matrix Cooperative. Vzniklo konsorcium 

Strážcovských Kolektivů ze 3 různých Eckasha matrixů, aby dali dohromady sílu, která může 

zastavit Bourgha rasy. Jsou to: Aquareion, Aquinos, Wesala. Aquareion Ekaša je tzv. Kontrolní 

Matrix, který nemůže být poničen a je stále krystovský. Aquinos Ekaša je naše vlastní, která je 

oslabená tím, že obsahuje svůj padlý Fantomový matrix. Wesala je ještě slabší, protože má padlé 

oba Veca Kvadranty: jeden je Wesedak (typicky osídlen Anunnaki) a druhý je Wesedrak 

(Drakoniánci) a též YHWH padlý systém. Strážci spojili 3 proudy mocných Heliotalických 

frekvencí emanující z Ekaša Jader jejich matrixů do jednoho gigantického proudu zvaného 

Krystalová Řeka. Tato Krystovská Úder-nice byla nedávno ukotvena do planety Země, jako 

odpověď na současné snahy Bourgha ras o dobytí našich vesmírů a naší planety, během SAC-2012.  

Téma Bourgha ras se probíralo v seminářích z období 2006-2008, krátce poté, kdy tito dlouho 

číhající super-Démoni opět vtrhli na scénu našeho vesmírného dramatu a stali se jeho největší 

hrozbou (mnoho seminářů bylo kvůli bezpečnosti neveřejných a anonymních). Porobili si některé 

místní padlé rasy a s dalšími se spojili. Používali pokročilé dobyvačné technologie, např. Time Rip, 

Time Warp, Threshold, Glass Towers, Gravitron, aj. (mnohé jsou silnější než BEAST). Některé z 

nich jsou do pozemských planetárních mřížek Země ukotveny v lokalitě zvané Mekka, jako 

obrovský podzemní energetický komplex, jehož malá vnější anténa a vysílač je černá krychle 

(transmisní centrum)1. Po nájezdu Bourgha ras Strážci vyhlásili pro planetu Zemi stav evakuace 

všech životních polí (2005), skrze Bardo proces (Bhardo Cycle, fyzická smrt, exkarnace), jako 

prakticky jedinou možnou volbu a otevřeli bardovací průchody z padající galaxie Mléčná Dráha do 

Aquinos matrixu v galaxii Andromeda M31. Bourgha & spol. aktivovali svůj Micca-Mecca-

EUmbic-Time-Rip komplex a zabili naše Slunce: rozstřelili jeho Jádrové Brány a Pránické Semeno. 

Slunce vstoupilo do nezvratného Bardo Cyklu (25. března 2007) a po dlouhou řadu let bude umírat, 

což se zpočátku projeví emisí silných energetických vln - Prstencové Vlny (Solar Bhardoah Rasha 

Ring Waves). Těchto vln je celkem 15 a každý rok v květnu se uvolní jedna (r. 2008-2022). 

                                                 
1 Případné tamní energetické jevy mohou mít ID původ (např. neověřená zpráva o výronu plazmy 12. a 24. září 2015). 
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Rozpouští se solární Raša Tělo, které k sobě poutá tělo Světelné a Atomické, je to první fáze 

smrtného procesu, kdy se tato těla od sebe oddělují, dle zákonů kreační fyziky. Metabolizmus 

Slunce se zrychlí a budou vznikat anomálie. Strážci aktivují pufrovací pole Aqualenové Slunce, 

energetické filtrační pouzdro nasazené na naše umírající Slunce, aby Zemi ochránili před jeho 

energetickými poryvy (vypaření povrchového života). Když Slunce začne bardovat, tak současně s 

ním také zahynou všechny jeho planety, protože jsou na něj energeticky navázané a životně závislé 

skrze proces Solární Symbiózy. Aby spolu se Sluncem nezemřela také Země, Strážci aktivují její 

'pránický respirátor' v podobě Anšatasa Průchodů (An-ShaTAsa Passage, Peru), což je soustava 

hvězdných bran pro 3. Osídlení Země, sloužící také jako potrubí pro energie Krystalové Řeky (KŘ). 

Dravci aktivují svůj starý reverzní matrix Caduceus (znak lékařů), který dokáže zaškrtit i silně 

chráněné průchody. Je to energetický konstrukt ve tvaru hada omotávajícího trubici průchodu pro 

její rozdrcení. Tento škrtič ovládl a zreverzoval Anšatasu, takže na Zemi tudy místo KŘ proudily 

metatronické frekvence BEASTu. Dne 8. Srpna 2011, za pomoci Plazmových Démonů Fatalý 

(FAtalE), Dravci zaútočili přímo na Štít Šalamouna na Adora straně, kde byl pramen KŘ, a dobyli a 

zreverzovali jeho dva vnější prstence. Celý záchranný projekt KŘ, budovaný 450 miliard let, byl v 

bodě kolapsu. Krystovské Konzily KŘ rozhodly, že se spustí poslední možnost záchrany: 

gigantický kosmický mechanizmus zvaný Fail-Safe, neboť jiné řešení již není. Takže tímto 

způsobem Bourgha rasy 'obohatily' náš vesmírný vývoj. Již předtím zaktivovaly své pozemské 

dobře organizované týmy a jimi ovládané náboženství ideologie smrti, v přípravě na poslední úder 

Lidstvu: globální Džihád. Toto náboženství nyní bude podobným způsobem 'obohacovat' náš 

planetární život. 

 

Čím se léčí Démoni 

Bůh ve své velké, ale konečné, milosti a lásce nabízí i hodně poškozeným, nemocným a padlým 

démonickým bytostem a rasám a civilizacím, které dělaly a dělají ta nejzrůdnější zvěrstva, možnost 

uzdravení a regenerace. Jsou to vesmírné Bio-Regenezní Programy, kde je možné se opět vrátit, i po 

tom všem, co se stalo, na cestu Krysta. Tedy vrátit se do stavu vibrační rezonance se Zdrojem, do 

stavu Lásky. Pokud se Démoni pro tuto cestu sami rozhodnou, na základě své svobodné volby, mají 

obrovskou podporu vesmírných sil, někdy až nespravedlivě velkou, vzhledem k tomu všemu zlu, co 

napáchali. Tak se to může zdát nám. Bůh to ale vidí jinak. Každý, kdo je na cestě pádu a obrátí se 

zpět k lásce, si tuto podporu podle něj zaslouží. Je to, jako když silně poškozený člověk se chce 

vrátit zpět k morálním principům. Ten dostává daleko větší podporu Boha než ti ostatní, protože ji 

nejvíce potřebuje. Ti ostatní ji už mají, protože po cestě Krysta již jdou. Takže nezáviďme si, boží 

lásky je pro každého dost, kdo se jí chce otevřít a ji přijmout. Láska je zvláštní věc, na kterou se 

hmotné zákony nevztahují. Tady platí zásada: čím více dávám, tím více mám. To je zákon vesmíru. 

Já vlastně nic nedávám, protože nic nemám. Pouze sloužím jako vodič pro sebe a jiné. Čím více 

takto sloužím, tím silnější vodič jsem a tím více lásky skrze mne protéká, pro mne i pro jiné. Pokud 

tento obrat poškozená bytost udělá, rázem se ocitne na spásné cestě mravnosti. A je na ní, aby se 

tam udržela. 

 

Kdo může léčit Démony  

Tato veliká podpora Zdroje samozřejmě má svá pravidla. Čím více zákonů Démon porušil a více zla 

napáchal, tím více se jich bude muset zase naučit a zlo odčinit, aby se dostal zpět na cestu ascence. 

Cesta zpět je cesta obtížná a ne každý to zvládne. Práce s démony je velice náročná a nebezpečná. 

Vyžaduje tvrdý a speciální výcvik a dodržování přísných pravidel. Vyžaduje dokonalé pochopení 

Zákona Jednoty (princip dobra) a také všechny způsoby jeho narušení (princip zla). Kdo chce toto 

dělat musí dokonale ovládat nauku o zlu. Musí poznat a pochopit všechny jeho formy a projevy, 

aby se jim dokázal sám ubránit a zlem nemocným bytostem účelně pomoci. Zlo nemůže léčit ten, 

kdo mu nerozumí. Je to, jako kdyby zcela negramotný člověk vyučoval na škole češtinu, formuloval 

maturitní písemky a opravoval je, jak se to na padajících planetách stává.  

 

Jak se léčí Démoni 
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Pro tento účel byly Bohem vytvořeny speciální dobře trénované a boj ovládající kosmické rasy, 

které práci s Démony zvládají, tedy se to od nich aspoň očekává. Nazývají se Strážci Zákona 

Jednoty. Pravidla nápravy Démonů jsou logická a v souladu se zdravým selským rozumem. Několik 

základních pravidel pro pomoc Démonům je zde: 

* Nikdo nemá povinnost někomu jinému pomáhat či někoho jiného zachraňovat. Je to pouze jeho 

dobrá vůle a svobodné rozhodnutí tak učinit, a riziko, které podstupuje, za což nese plnou 

zodpovědnost vůči sobě a všem, kterých se to dotýká. 

* Než se tak záchranář rozhodne, musí si uvědomit všechna možná rizika, co z toho pro něj a jeho 

dotčené okolí vyplývají a musí získat souhlas všech dotčených, že tak smí učinit. 

* Pokud se tak rozhodne, musí stanovit přesné podmínky a sankce, za kterých je svou pomoc 

ochoten poskytnout druhé straně.  

* Druhá strana (Démoni) musí vyslovit jasný souhlas s takovou pomocí: že ji žádá a že je ochotna ji 

přijmout, včetně všech kladených podmínek. Tyto podmínky pak musí plně přijmout formou 

platného smluvního závazku, se všemi sankcemi.  

* Démoni se léčí v jejich přirozeném prostředí, které svou zhoubnou činností a svým zvráceným 

vývojem poškodili, zničili a zdevastovali. Tento prostor se vloží do neprostupné energetické 

karantény, ve které léčení probíhá, aby se infekce zla nešířila dál. Démoni se nikdy nepouští do 

životních polí svých zachránců. Léčení spočívá v tom, že si Démoni musí udělat pořádek sami se 

sebou. Musí sebe a svůj vývojový časo-prostor, který obývají, uvést do původního pozitivního 

stavu, tak, jak byl původně kódován do jejich genetiky. To může trvat hodně dlouho. Až tohle 

obnoví, tak teprve potom se může pomalu a řízeným způsobem pootevírat plot karantény.  

* Záchranář musí mít silové nástroje, aby v případě porušení smlouvy Démony, což je obvyklé, 

mohl zabránit škodám tím způsobeným a uvést věci do původního stavu před aktem chybné 

pomoci. 

Tento postup je v normálních vesmírech standardní a spadá do kategorie Tvrdé Lásky. Chceš ode 

mne pomoci? V čem a jak a proč? Co jsi schopen a ochoten pro to udělat? Já ti nabízím svou pomoc 

v této formě a za takovýchto podmínek. Ber či neber. Tvoje volba, tvoje karma. Chceš si něco 

vynucovat? Či mě vydírat? Či dokonce expandovat do mého domovského životního prostoru? 

Terorizovat a ničit? Zasadím ti zdrcující Krystovský Úder. A to hned a s plným Božím svolením.  

 

Démoni na Zemi 

Někteří jejich inkarnáti na Zemi jsou dobře známí z naší historie, další budou teprve odhaleni. Jsou 

to např. tyto kategorie: tyrani, diktátoři, dobyvatelé, misionáři1, kolonizátoři, globalizátoři, otrokáři, 

strůjci ovládnutí planety, majitelé korporací, budovatelé světových impérií, královny, králové, 

papeži a jiné pokřivené loutky, prezidentské figurky poklonkujících národních vlád, zkorumpovaní 

duchovní, nositelé NWO a další. Různé dravčí frakce spolu soutěží o ovládnutí Země a Lidstva. 

Základním nástrojem Dravců na Zemi je jejich celo-světová SVS (též: 'Systém') a její pozemský 

Iluminátský Realizační Tým (Illuminati Word Management Team), celkem asi 100 000 jedinců 

skrytě ovládají veškeré planetární dění, ve všech jeho aspektech, na všech jeho úrovních. Jsou to 

pozemští 'lidé', často inkarnáti dravčích ras. Musí mít genetické kódování lidského druhu, aby se do 

něj mohli vtělit. Jsou to dravčí vědomí v lidských tělech a podle toho se chovají (zvrácenosti, 

satanizmus, apod.). Tyto lidské zrůdy jsou v přímém kontaktu se svými mimozemskými sponzory. 

Tito dravčí Ne-Lidé stojí daleko a vysoko za vším, co je běžně vidět ve světovém dění. Oni stojí 

mimo toto běžné dění, které je pouze špičkou ledovce. Mají k dispozici pokročilé mimozemské 

technologie. Mají vybudované rozsáhlé komplexy pod povrchem země. Je tam vojenský arzenál. 

Jsou tam skutečná vědecká výzkumná centra a řeší se tam skutečné vědecké problémy. Např. 

psychotronické a skalární technologie, energie nulového bodu, antigravitační systémy, bio-roboty - 

                                                 
1 Použití misionářů k ideologické diverzi je prastaré. Stačí vzpomenout na, v černé magii dobře vycvičená, elitní 

jezuitská komanda, předchůdce dnešní KGB a CIA. Dva příklady ze současnosti. Článek českého magika, J. Veselý: 

'Kladivo na misionáře: Deset pravidel úspěšného boje proti násilné evangelizaci přírodních národů', je návod, jak se 

mají nativní národy bránit agresi křesťanských misionářů. Misijní komanda najímaná ropnými koncerny pro likvidaci 

amazonských indiánů jsou zmíněna v knize J. Perkins: The secret history of the American empire, 2007, str. 116. 
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na dálku ovládané umělé lidi, létající talíře, staré i nové druhy lidských nemocí, očkování, genetické 

manipulace, čipové technologie na kontrolu mysli a emocí, nástroje na výrobu přírodních katastrof, 

sledovací systémy kde vzdálenost a zdi nehrají roli, nástroje na ničení aury, čaker a biopolí jak 

osobních tak planetárních, fyzická i astrální komanda smrti, atd. Jejich zotročující Systém lze také 

nazvat Démonický Matrix - polovirtuální realita našeho planetárního hologramu. 

Jsou za všemi světovými vládami, silovými a jinak významnými organizacemi (vojenské, politické, 

ekonomické, zdravotnické, náboženské, duchovní, nevládní, charitativní, intelektuálské, elitní, 

kluby, aj.), korporacemi, nadnárodními a mezinárodními institucemi (OSN a její MFF, WB, WHO, 

atd.), vědeckými centry, tajnými spolky, zednářskými lóžemi, hermetickými řády1, ezoterickými 

hnutími (zejm. New Age). Jsou roztroušeni po celém světě, patří do všech ras a kultur. Svoji 

základnu mají, kde jinde, než v USA. Bez ohledu na vzájemné vztahy států, ve kterých působí 

(např. státy spolu válčí), vždy spolupracují na společném cíli: ovládnutí Země a zotročení Lidstva. 

Osa Zla je zřejmá: Washington-Londýn-Brusel-Moskva-Peking a další menší hráči (Saudská Arábie 

- sponzor prezidentské kampaně Obamy a Clintonové, islámský svět, aj.). Jedním z jejich cílů je 

zavedení NWO - on tu ale už je, teď se jen dotahují šrouby. Naše planeta má strategickou pozici z 

hlediska energetického a je vstupní branou do dalších částí našich vesmírů, kam se z ní dá 

expandovat a dobývat. Mít základnu na Zemi je dlouhodobý sen mnoha Dravčích Ras. Země byla 

vytvořena jako Strážcovská Planeta a byla osídlena Strážcovským Lidstvem. Odtud plynou její 

různá privilegia. Proto je také od svého vzniku pod trvalými útoky. Výjimečnou vlastností Země 

také je, že do svého Chrámového Komplexu stále ještě může ukotvit energie procesu Fail Safe 

(Bezpečné Selhání), zejm. plazmové frekvence Krystalové Řeky. Dokáže to i přes velkou míru 

svého poškození a reverzů, které jí Dravci způsobili, když ji dotlačili až na hranu pádu. Tuto 

vlastnost nemá ve velké části naší galaxie široko daleko žádná jiná vesmírná bytost. Více informací 

o SVS a NWO je např.: text TAM1, Voyagers I, II, seminář The Light & the Shadow: Illuminati 

Agendas - Spiritual Solutions, One World Order Rising. 

 

---------------  Reverzy  --------------- 

 

Stvoření Prvotní a Druhotné  

VERZE. Původní Prvotní Přirozené Krystovské Tvůrčí Síly Zdroje, Pole a Kolektivy Vědomí a 

Krystovské Bytosti jedou na Krystovském Kódu a jsou jeho projevem (manifestací). Výsledkem 

jejich práce je Prvotní Stvoření. Jsou to zcela dokonalé nesmrtelné a věčné krystovské vesmíry a 

jejich krystovské civilizace. Taková kdysi byla i naše planeta Země, její Lidstvo a všechny její 

Bytosti - životní pole a jejich formy. 

RE-VERZE. Tyto původní božské tvůrčí síly a jejich nositelé však mohou selhat a padnout a stát se 

Bytostmi Anti-Krystovskými. Pak začnou tvořit své vlastní vesmíry a civilizace podle 

pozměněného kódu, který již není původní, ale je nějakým způsobem poškozen (zvrácen, 

pervertován, zreverzován). Jejich tvůrčí produkty se nazývají Druhotné Stvoření, které již není 

dokonalé a proto podléhá zkáze. Dokonalost totiž nelze vylepšit. Proto dokonalost nepodléhá 

změnám a módě. Každá změna je k horšímu. To, co podléhá změnám a módě je zkázné. Známe 

mnoho příkladů z různých duchovních tradic, kdy tzv. bůh něco zkoušel, testoval, vylepšoval, dělal 

různé chyby, pak je napravoval, učil se, hrál si na velkého šéfa, apod. Vše to je pouze manifestace 

zvrácených a padlých tvůrčích sil a jejich nositelů.  

 

Reverzy 

Jakýkoli zásah do dokonalého Krystovského Kódu tam vnáší nežádoucí změny a chyby, které se 

nazývají reverzy, tedy poškozeniny. Jako kdyby v nějaké srozumitelné větě někdo vyměnil písmena 

                                                 
1 Za každým okultním řádem stojí nějaká ID dravčí entita, která mu propůjčuje svoji magickou sílu a moc a používá ho 

jako svůj prodloužený hmotný nástroj na přímé ovlivňování planetárního vývoje. Symbolicky je to zpracováno v 

příběhu spolupráce Fausta s Ďáblem. Na stejném principu funguje SVS a všechny její pobočky. Čistá bytost si 

nepotřebuje draze propachtovávat malé kousky cizí moci a temné síly službou démonům. Má nekonečnou moc přímo 

od Boha a v neomezeném množství.  
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a zaměnil jejich pořadí. Pokud by to pořadí tvůrčích znaků záměrně obrátil, tak by se celý smysl 

věty úplně otočil (zreverzoval). Původní věta je "Dědeček má rád babičku" a její reverze (perverze) 

by např. byla "Babička nenávidí dědečka". To je proti-kladem (anti-tezí) jejího původního 

významu. Pokud se tvůrčí KRYST-Kód použije reverzním způsobem, tak vše, co je takto vytvořeno 

je protikladem původního Božího Stvoření. A obsahuje v sobě možnost pádu, která se vždy po 

určitém čase nějakým způsobem projeví. Tvůrčí Kód je silový tvůrčí nástroj, jako programovací 

jazyk, on stále tvoří a může být použit různým způsobem: jak k dobru tak ke zlu. Není to vina 

Kódu, ale toho, kdo ho používá. Kód je jako sekera: dá se s ní postavit dům, ale dá se s ní také 

zabít. Dravci používají technologie založené na reverzním kódování pro dobývání nových teritorií. 

Udělají umělý zásah do energetických struktur (předloh) ID anatomie své oběti, což může být 

libovolná bytost (vesmír, galaxie, hvězda, planeta, biologický druh, člověk, atd.) a vloží tam 

reverzní kódy. Přepíší části původních krystovských programů v jejích Evolučních Templátech tak, 

že se ta bytost bude samovolně vyvíjet nikoli směrem dopředu ke Zdroji, ale dozadu směrem od 

Zdroje, čímž se dostala na cestu pádu. Nedochází tedy k přirozené expanzi evolučního potenciálu 

bytosti, tj. k vývoji do své plnosti a k integraci svých vyšších aspektů (Vyšší Já) přes všechny 

vibrační úrovně až ke Zdroji (ascence). Dochází k nepřirozené kontrakci a zúžení vývojových 

možností cestou degenerativní destrukce a odpojení od Zdroje (descence). Přepsáním krystovských 

programů Prvotního Stvoření tak vzniká Stvoření Druhotné, které je poškozené. Různé Dravčí linie 

používají různé reverzní kódy, aby oběť nasměrovaly na svou cestu pádu, aby šla jako energetická 

potrava do jejich černých děr (a ne do konkurenčních).  

V našich vesmírných lokalitách je tradičně nejvíce rozšířena reverzní technologie založena na tzv. 

Metatronickém Kódu aplikovaná skrze BEAST systém a jeho Modrý Meč. Je velice silná a účinná, 

protože vznikla zneužitím původně obranných vysokých strážcovských technologií pro záchranu 

padajících vesmírů. Použitím BEASTu došlo k reverzi předloh našich i paralelních vesmírů přes 

několik Hustotních úrovní a jejich vývoj byl nasměrován do soustavy padlých černo-děrných polí 

Fantomu a Wesedaku, kde tito zejm. Anunnačtí a Jehoviánští dravci žijí. Konkurenční a trochu 

slabší je technologie Kopí Osudu (Spire of Destiny) s nimi soupeřících Drakoniánských ras ze 

sousedního Wesedraku. Oba tyto padlé Wese-Dak/Drak Veca kvadranty patří do téže Wesalla 

Ekaši. V současné době se navíc aktivovaly mocné technologie super-dravčích ras Bourgha & spol. 

(Time Rip, Threshold), které se částečně propojily s předešlými Wese-systémy. Dále sem patří 

nástroje New Age (různé léčivé a transformační energie získané čenelingem, zasvěcování, 

vylaďování, harmonizace) a náboženství (černo-magické rituály křestu, zádušní servis, apod.). 

Tyto systémy spočívají na Skalární štítové mechanice, v níž byly poškozeny původní matematicko-

geometrické programy Stvoření obsažené v KRYST Kódu. Krystovské Posvátné Geometrie přesně 

určují vzájemné proporce mezi polaritami, fázování prvotních Partiki částic, geometrii světelně-

zvukových Keylonových Krystalů, architekturu z nich vytvořených polí skalárních vln, která slouží 

jako morfogenetická pole a manifestační předlohy, struktury deflexních polí, frekvence a orientaci 

rotací merkabických spirál, hodnoty spinových vektorů ARPS částic Polí Vědomí, proudů 

Životních Sil a z nich manifestovaných Ionických Částic, struktury do sebe vložených Hologramů a 

jejich rotace ('kola v kolech'), struktury repulzních zón oddělujících různá vibrační pásma, aktivace 

jejich průchodů, struktury Dimenzních pásem a Hustotních realitních polí na všech úrovních, 

struktury a funkce ID anatomií všech věcí, vesmírných i osobních, Evoluční templáty pro všechny 

stvořené věci, rytmy časových cyklů, ascenční procesy bytostí, prostě úplně všechno co ve Stvoření 

existuje a funguje.  

Na Metatronické bázi byla vytvořena reverzní Ne-Posvátná geometrie, která se dnes opět šíří. Jedná 

se např. o tyto věci: zlatý řez a jeho spirála, Fibonacciho posloupnost a spirála, kabalistický strom 

smrti, květ smrti, vesica-piscis, anti-krystovská merkaba, apod. Podle této zvrácené geometrie byly 

postaveny chrámy, kostely, vytvořeny symboly a další různé věci. Fungují jako energetické antény, 

zesilovače a vysílače a také jako energetické vysavače a reverzéry.  

Každý geometrický prvek (tvar, symbol, barva, gesto, pohyb, písmeno, číslo) má obrovskou moc a 

funguje jako přijímač, zesilovač a vysílač ID energií. Je součástí Manifestační Sekvence, skrze 

kterou se proudy čisté tvůrčí energie Zdroje ohýbají a polarizují a kódují a nakonec tyto informace 
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vnáší do projevených forem. Geometrie jsou silné skalární technologie a slouží jako energetické 

čočky. Jsou to antény, které stahují a zesilují a vyzařují kódované frekvence do osobních biopolí, 

planetárního prostředí a zemských mřížek, nebo je z nich odsávají.  

Přehled revezní metatronické geometrie, na které jsou vystavěny thothiánské Atlantské Vědy Smrti 

(Atlantean Death Sciences) po jejím pádu je podán např. v knize D. Melchizedek: Prastaré tajemství 

květu života. Sbírka symbolů používaných dnešním ezoterickým mejnstrýmem k poškozování 

osobních předloh a biopolí je obsažena např. v knize D. Stelzl: Kosmické symboly.  

 

Co s reverzy? 

Je třeba si uvědomit, že tyto poškozeniny byly vyrobeny zneužitím KRYST-Kódu, což je 

programovací jazyk Boha-Zdroje, tedy nejmocnější nástroj co ve Stvoření existuje, jehož pomocí se 

vlastně celé Stvoření stvořuje. Je zřejmé, že tyto nemoci našich biopolí samy nezmizí tím, že je 

budeme ignorovat či popírat jejich existenci. Na jejich odstranění se musí použít stejné nástroje, 

pomocí kterých byly vytvořeny. Tedy ID skalární technologie založené na KRYST-Kódu. Tyto 

mocné technologie Světla a Zvuku tvořily jádro všech čistých duchovních nauk, které se na naši 

planetu v historii dostávaly. Proto také byly przněny a likvidovány. Některé jejich zbytky se v různé 

formě zachovaly dodnes v některých duchovních tradicích a zasvěcovacích systémech. V plné verzi 

sem přicházely periodicky, kdy toho bylo třeba (např. Betlémské období). Dnes se sem dostávají 

znovu.  

 

---------------  Strážcovské Rasy: Ochránci  --------------- 

 

Strážci  

V celém Stvoření jsou na všech jeho vibračních úrovních vysazeny silné a mocné vesmírné rasy, 

které slouží jako Strážci Kosmických Zákonů a bojovníci za jejich zachování. Jsou to vesmírní 

Policajti, ale v tom původním dobrém smyslu, jak to tady na Zemi už neznáme. Oni totiž chrání 

Zákon a ne občana. Chrání Zákon proti občanovi, který ho porušuje. Občan se má chránit sám tím, 

že Zákon dodržuje. Oni pomáhají těm, kteří pomoc potřebují a o ni žádají a ne zločincům, kteří 

zákonu unikají. Oni slouží Principu Věčného Krysta a ne žádné zkorumpované politické straně či 

nadnárodní korporaci či SVS. Tyto Strážcovské rasy monitorují bezpečnostní situaci ve vesmírech a 

bedlivě sledují všechna ohniska zla. Jejich práce se plně podřizuje Zákonu Jednoty. Oni nemají 

právo přímo zasahovat do válečných konfliktů, které si nižší rasy samy způsobily. Je to jejich 

evoluční lekce a musí si jí bolestivě projít, aby se z ní poučily a příště to už nedělaly. Oni vytrvale 

nabízí možnosti zastavení konfliktů a smírného řešení a pomoci. Oni musí dodržovat velice přísné 

protokoly, než smí omezit něčí svobodnou vůli, byť vede ke zjevnému sebe-zničení či zničení 

jiných bytostí. Oni musí dlouho čekat, než smí někde zasáhnout. Pokud selžou všechna vyjednávání 

a není již jiná možnost, dostanou svolení k přímému zásahu. Pokud však silově zasáhnou, jejich 

úder je zcela zdrcující. Nazývá se Úder Krystovský, neboť je v souladu se Zákonem Jednoty a 

slouží k zachování Principu Věčného Krysta ve Stvoření. Tyto Strážcovské rasy mají přímý přístup 

k těm nejsilnějším tvůrčím energiím, co ve Stvoření existují. Jsou to Prvotní Proudy Životních Sil 

Boha Zdroje, které mají nadpomyslnou sílu a moc. Pomocí nich bylo vše stvořeno. Pomocí nich 

také lze vše od-tvořit, pokud je toho třeba. Snadno dokáží doslova vypařit celé vesmíry i s jejich 

agresivními nájezdnými násilnickými a parazitickými dravčími rasami, pokud jsou nepoučitelné a 

nepřizpůsobivé a nevyléčitelné a opakovaně porušují Zákon. Základní nosná vlna těchto energií, 

jakoby vodič, po kterém všechny tyto frekvence od Zdroje jedou dolů, je Absolutní Láska Boha, 

jako síla o nejvyšší (nekonečné) vibraci. Pozor na ni. Je velice silná a my na ni nejsme zvyklí. Tato 

Láska totiž v sobě obsahuje Zákon. A tento Zákon chrání ty, kdož ho respektují a trestá ty, kteří ho 

nerespektují.  

 

Strážcovské Lidstvo 

Původní Andělské Lidstvo bylo kdysi dávno vytvořeno pokročilými bytostmi z vysokých 

krystovských strážcovských civilizací jako nová Strážcovská Rasa pro ochranu částí vesmírů ve 
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vyšších vibračních úrovních (HU-2), než jsme teď (HU-1). Díky hrubým chybám v evoluci, vlivem 

zavinění cizího i vlastního, tyto původní čisté a plně krystovské lidské rasy padly až na samé dno 

Stvoření, do nejhustších vibračních úrovní, nejdále od Zdroje, kde se zlu daří nejlépe. Tam se ve své 

zdegenerované a zmutované formě lidstvo dostalo do poslední fáze nezvratného pádu v r. 2003. Ten 

měl být završen r. 2012 přepólováním elektro-magnetického pole Země a totální reverzí 

planetárních štítů a mřížek. Tím bychom byli zarovnáni s reverzní Merkabou naší padající galaxie 

Mléčné Dráhy a strženi do víru Torálního Riftu, který by celý náš solární systém vcucl do masivní 

černé díry v galaktickém centru. Stejným způsobem padají i další kusy našeho vesmíru. Spirální 

galaxie v sobě mají černé díry a jsou v poslední fázi své devoluce. Totéž se děje i v okolních 

vesmírech, které mají strukturu bublin v bublinách. Skrze soustavu lokálních černých děr, místní 

galaktické vysavače, nakonec vše skončí v obrovských padlých realitních polích. Jsou to celé 

vesmíry vybudované na anti-Krystovském Kódu, metatronické vesmírné gulagy. Je tedy zřejmé, že 

my lidé jsme jako vesmírná strážcovská rasa dokonale selhali. Tyto hlídací rasy jsou stále na mušce 

Dravčích Ras, které je společnými silami likvidují. Takováto dravčí koncovka úspěšně probíhá na 

naší planetě zejm. posledních asi 10-20 tisíc let, s plánovaným vyvrcholením během SAC-2012. Na 

potřebné sražení vibrační úrovně lidstva a tím i planety byly v rychlém sledu plánovány 3 světové 

války. Ta poslední v 2008 se jim nezdařila. Stalo se to přesto, že se nám ostatní Strážcovské Rasy z 

vyšších úrovní snažily neustále pomáhat, po celou dobu našeho vývoje, což trvalo mnoho milionů 

let (lidstvo je daleko starší než nám tvrdí zkorumpované oficiální zdroje). Ale nestačilo to. Boje se 

totiž vedly i tam a Dravci vítězili. Obě strany trvale vysazovaly v mohutných vlnách na Zemi svoje 

inkarnáty, démonické i krystovské, kteří zde plnili své mise a ovlivňovali planetární vývoj, protože 

na něj měli přímý fyzický vliv. To se totiž bez těla dělat nedá. Proto je fyzické tělo nesmírný dar: 

umožňuje nám konat v Hustotě a bezprostředně zasahovat do událostí v Planetárním Hologramu. 

Celá historie pozemského lidstva je o boji Dobra se Zlem, o boji Strážců s Dravci, jehož pozadí je 

před obyčejnými lidmi dokonale skryto. Přesněji řečeno, celá krvavá historie lidstva je spíše bojem 

zla se zlem, je bojem soupeřících Dravčích Ras o ovládnutí planety a jejího energetického systému 

(Planetární Chrámový Komplex Země), neboť Strážci zde často selhali. Ti běžní lidé vždy sloužili 

pouze jako spotřební materiál a jako vojenská munice z rychle obnovitelného zdroje podle hesla: 

'milujte se a množte se'. Kdysi posvátná sexualita byla degradována na postup výroby odpadní 

biomasy. A tak je tomu dosud.  

Jeden známější strážcovský inkarnát byl Betlémský Avatar J12, což je příslušník toho původního, 

ještě nepadlého, lidstva (čistá taranská duše z HU2). V rámci této své mise, se svým realizačním 

týmem krystovských bratří a sester (Bratrstvo Essenských či Esejských) prováděli zásahy do 

Chrámového Komplexu Země v přípravě na vyvrcholení boje o planetu v r. 2012. Kromě toho 

lidem znovu přinesl ztracené Učení Vnitřního Krysta a založil několik (minimálně 8) tajných 

geneticky čistých linií, nesoucích pokročilé krystovské kódování ve své energetické předloze DNA. 

To je nezbytné ze 2 důvodů. Jednak tito lidé slouží jako bio-energetické vodiče vysokých frekvencí 

Zdroje, které skrze sebe neustále vyzařují do planetárních štítů a mřížek, čímž do nich vnášejí 

krystovské kódy a odstraňují reverzy vytvářené Dravci. Tím se vytváří a udržuje ascenční potenciál 

planety a jejích životních polí. Druhak tito lidé slouží jako biologičtí rodiče pro další geneticky čisté 

(nezmutované) a vysoce vibrující duševní esence příslušníků Strážcovských kolektivů, aby se skrze 

ně mohli inkarnovat na své pozemské mise. 

Další takový byl Král Artuš (559-608 AD), jehož mise byla jak energetická tak vojenská. Jeho meč 

nebyl ani dřevěný ani gumový. On opravdu bojoval, protože toho bylo třeba. Se svou krystovskou 

družinou pozvedl zbraň proti Zlu, neboť Zlu je nutno se bránit. Byl to Krystovský Úder-ník. 

 

Betlémský Avatar J12 

J12 byl zplozen normálním fyzickým početím (oplozovací souloží) svých biologických rodičů, 

inkarnátů MCEO. Narodil se v 00:14 hod dne 22. listopadu roku 12BC. Planetu Zemi opustil v roce 

27AD, ve věku 39 let, biologickou ascencí skrze Hvězdné Brány Mostu Úmluvy, skrze vzestupný 

portál ukotvený pod Velkou Pyramidou v Gíze v Egyptě. Příchod Avatara J12 (viz text The Real 

Christmas Story): "...Kdysi dávno, dne 22. listopadu, roku 12 př. n. l., krátce po půlnoci v 00:14 
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hod., se v soukromé rezidenci rodiny muže Ben-Jumena (později nesprávně přeloženo jako 

Benjamin), na okraji města Betléma, v zemi zvané Izrael, z přirozeného (normálního lidského) 

početí dvou Esejců, příslušníků Bratrstva Esejských z Kláštera Melchizedeků Smaragdového Řádu 

(MCEO), ženy Jeudi a muže Joehiuse, narodilo dítě - Kristovský Avatar. Duchovní avatarské jméno 

jeho identity (bytost, duchovní esence, duše) jest: Jesheua Sananda Melchizedek [džešua sánanda 

melkchizedek]. Zkráceně se někdy označuje jako Jeshua či avatar J12, protože měl aktivováno 

všech prvních 12 vláken ve své DNA genetické předloze, obsahující celkem 48 vláken...". Byl také 

jedním z těch, co lidé označují jako historický, biblický, legendární 'Ježíš' či 'Kristus' či 'Ježíš 

Kristus'. Jedná se však o 3 různé historické osoby, které v daném období žily současně a jejich 

osudy byly nakonec spleteny v jednu hybridní pseudo-postavu označovanou jako 'ježíš', hrdina 

falešných vánočních a náboženských příběhů. První osobou byl kristovský MCEO avatar Jeshua 

J12, který pracoval ve skrytu na utajované Kristovské Secí Misi a byl hledán a pronásledován. 

Druhou osobou byl nekristovský avatar Jeshewua J9 (9 vláken DNA) vyslaný Elohimy na 

bioregenezní misi pro očištění poškozeného genomu některých anunnackých rodových linií, který 

pracoval více otevřeně a veřejně. Cestoval a veřejně šířil různé odrůdy učení, které se dochovaly v 

poškozené bibli a dalších historických dokumentech, nakonec se také musel skrývat, protože jeho 

učení bylo příliš krystovské. Pro zajímavost: kniha (a film) "Šifra Mistra Leonarda" (The Da Vinci 

Code) je inspirována skutečným příběhem o snaze vystopovat genetické linie Avatara J9. Třetí 

osobou byl jeruzalémský rodák pan Arihabi, hebrejsko-anunnacký melchizedek, který nebyl avatar 

a posloužil Elohimům jako krycí příběh pro záchranu jejich J9, místo kterého zemřel na kříži (viz 

kapitolu The Three Christs, str. 96-105, v knize Voyagers II). Avatar J12 sem i poté často jezdil na 

služební cesty v přípravě Chrámového Komplexu Země na událost SAC-2012, o čemž však nejsou 

uvolněny informace. Známý je jeho slib z Betlémského Období, že se sem zase fyzicky vrátí kvůli 

SAC-2012. Opravdu se sem vrátil a dnes je již opět plně inkarnovaný na naší planetě. Z časové 

potřeby rychlého zásahu do současné planetární krize, pro svůj příchod zvolil metodou Záměny 

Duší (Walk-In), kdy se duševní esence inkarnuje do již vzrostlých biologických těl, která tady má v 

rámci služebních kontraktů připravena. V období svátku Den Díkůvzdání (konec listopadu 2007), se 

J12 inkarnoval současně do 3 různých těl: 1 židovská osoba, 1 tibetská osoba (žena?), 1 androgyn z 

blíže neurčené oblasti. Za pochopitelných přísných bezpečnostních opatření. Nikdo z těch 

pomatenců či vychytralců nahlas vykřikujících, že jsou ježíšem, jím není (včetně Paní Kačenky z 

Liberce). Krátká informace o tomto 'druhém příchodu' J12 v současném období SAC-2012 je např. 

v semináři The Greatest Love Story - Resurrection of the Kryst (Virginia Beach, USA, September 

2007) a též v jeho transkriptu (přepisu), ve stejnojmenných skriptech na str. 279.  

Na pole vědomí jeho J12 identity se lze vyladit a s ním komunikovat. Přístupové klíče jsou různé. 

Zde je pár příkladů, které platí obecně pro libovolnou entitu. 

* Jeho pravé jméno. Je to tonální signatura jádrové energetické enkrypce jeho Bytosti, jeho zvukový 

podpis, mantra. Pokud by nechtěl, tak tato informace zde k dispozici nebude. Počítá tedy s tím, že 

se na něj budeme obracet, proto je tady. 

* Jeho nativní data. Přesné údaje zrození velmi silně definují danou entitu.  

* Jeho životní příběh. Slouží jako další rezonanční nástroj. Pokud ho máme v předlohách (tím, že 

ho známe, že si ho přečteme), tak se snáze vyladíme na Planetární Paměťové Matrixy, kde je jeho 

pozemské působení dokonale zaznamenáno. Skrze tyto záznamy se můžeme napíchnout přímo na 

daného aktéra (viz text The Real Christmas Story).  

* Jeho genetické kódování. Avataři nesou pokročilou DNA a řadu dalších věcí. Např. energetické 

Klíče pro otevírání Zámků Hvězdných Bran. Umí třeba otevřít únikové průchody ve vyšších 

vibračních úrovních, aby např. lidské duše nachytané do reverzního astrálu a Hibernačních Zón 

odtud mohly uniknout do přirozených krystovských polí, kam patří. Je to, jako kdyby někdo otevřel 

brány koncentráku a zavolal: Všichni běžte ven! No, to by se Dravcům jistě nelíbilo a proto nositele 

těchto Klíčů systematicky vyhledávají a vyvražďují. Ale oni se sem neustále rodí zpět, na své 

krystovské mise, i když ví, že jdou na smrt.  

J12 měl ve svých DNA předlohách zajímavé věci. V knize Voyagers II na str. 102-103 (2002) se 

uvádí 6 tajných genetických linií nesoucí plný templát 12-vláken DNA, který předal 6-ti ženám 
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Essenského Bratrstva, 5 linií přežilo až do dneška. Poté  byla uvolněna informace (2007), že 

existuje ještě sedmá genetická linie, jejíž nositelkou byla jeho dcera Aquaela (AquA’elle), podle 

označení jedné části Aquinos Matrixu, odkud pocházejí jeho rodičovské strážcovské rasy. I tato 

linie byla silně utajována, protože nese vzácné kódování: Jesheua Code. Jedná se o sestavy 

specifických zvuků či manter (Command Tones), které obsahují tonální enkrypce názvů Hvězdných 

Bran vedoucích do galaxie Andromeda, která je naším původním domovem v Eckasha Matrixu 

zvaném Aquinos, odkud před dávnými věky (od)padla celá naše galaxie Mléčná Dráha (viz 

gigantická černá díra v jejím středu). Jeden ze vstupních portálů této evakuační soustavy bran pro 

celou naši galaxii je ukotven právě na Zemi, v severním moři, kousek od Amsterodamu, v 

Holandsku. Oblast Holandska byla energeticky důležitá pro udržení krystovských frekvencí, aby 

tento únikový portál mohl fungovat. Byli tam po generace vysazováni inkarnáti strážcovských ras, 

sloužící jako bio-elektrické antény pro ochranu tohoto místa. Proto tam Dravci ukotvili různá 

reverzní pole, město Haag, v tandemu s energetickou žumpou zvanou Brusel v Belgii. Z tohoto 

důvodu se řídící centrum SVS pro energetickou a genetickou likvidaci evropského kontinentu 

usadilo právě sem (sídla EU). Tyto Brány do Aquinos Matrixu musely být v současné době 

aktivovány, což se také stalo. Kdo chce použít jejich tonální signatury pro vyladění se na vědomí 

J12, najde je na hudebním CD Hear the Sacred Call, 2008, stopa č. 5. Command Tones of The 

Jesheua Code. Jejich textový přepis je na str. 47 příručky Sacred Psonns, Invocations, Attitudes and 

Responsibilities of Mastery. Je možné to spojit s navigovanou meditací Petra Chobota: Jsem 

milující bytost (původní název Kristus, srpen 2010). Je třeba si ale přesně definovat, který 'kristus' 

je pro vás ten pravý. Je jich mnoho, pokud se člověk brodí v bahně dnešního ezoterického světa. 

Proto jsou zde uvedeny koordináty na J12. Nakonec byla uvolněna informace (po r. 2012), že 

existuje ještě jeho osmá genetická linie, nesoucí ochranný plazmový faktor K+8, což jsou frekvence 

Plazmového Slunce-8, zvaného Plamen Arhayas. Dokáže očistit všechny plazmové reverzy. Je to 

jádrový plamen Nad-Kosmické úrovně Kosminyahas, kde je ukotven proces Fail Safe a odkud 

pramení Krystalová Řeka. 

 

A co když Strážci selžou? 

Strážci vždy pracují na určité jim přidělené vibrační úrovni a rozsahu terénu. Podobně jako policajti 

mají svůj vesmírný okrsek. Strážci tam svoji úlohu často nezvládnou, nejsou všemocní, dělají 

chyby, jsou pod trvalou palbou velice silných démonů. Jsou to lidi jako my, akorát vibračně někde 

jinde. Pokud je ohrožena pouze malá část Stvoření (menší než velká), tak jde do pádu a zahyne ve 

formě imploze černé díry. To jsou povolené ztráty (viz situaci v našem lokálním vesmíru). Pokud se 

ale na hranu pádu dostane dostatečně velká část Stvoření (větší než malá), tak nastoupí Zákon 

Zachování Krystovského Principu a zjedná pořádek. Jeho manifestaci (projevení) mají na starosti 

také strážcovské rasy, ale z vyšší úrovně, než z té, co padá. Čím blíže ke Zdroji, tím hůře se 

odděluje Strážce Zákona od Zákona samotného. Ti vysocí Strážci jsou sami vtělením Zákona. Oni 

jsou Jím a on je Jimi. Jsou to Pole Vědomí Boha-Zdroje a mají v podstatě nekonečnou moc, která se 

však podřizuje Zákonu Jednoty, jehož oni jsou ztělesněním. Tito vysocí Strážci spustí různé 

kolosální záchranné procesy organizované z kosmických a nad-kosmických úrovní (případ celé 

soustavy našich padajících vesmírů). Např. proces Kosmický Reset (Cosmic Reset) byl na naší 

planetě aktivován v r. 2003, avšak nestačil na míru poškození. Proto byl poprvé v historii našich 

vesmírů spuštěn podstatně silnější a masivnější proces Fail-Safe, který byl na planetární úrovni 

aktivován v období 2011-2012. Jeho součástí je obrovský proud silných krystovských energií 

zvaných Krystalová Řeka. Tyto velkolepé procesy jsou projevy Boží Milosti a jsou součástí 

KRYST-Kódu. Také se nazývají Záchranné Krystovské Mise. Jednak vyženou Démony: pokud se 

sami zavčas nestáhnou do svých temných děr, tak v Božím Světle shoří jak papíroví čerti. Druhak 

sebou přináší zcela neobvyklé a unikátní možnosti vývoje a vzestupu (evoluce a ascence) pro 

všechny bytosti, které jsou schopné se udržet na bujné ascenční vlně: mají v sobě dostatek 

krystovského kódování a mají dostatečně vysokou vibraci a pro ascenci se rozhodnou.  

 

A co my Lidé: můžeme se zachránit? 
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Díky procesu Fail Safe jsou zde možnosti úniku z našeho planetárního vězení a inkarnací do plně 

krystovských realitních polí (např. planeta Urtha v HU-1), včetně pokročilejších verzí naší Země 

(Median Earth). Ty se nám jeví jako její možné budoucí podoby, neboť jsou vibračně výše. Jsou 

zde zcela neuvěřitelné možnosti znovu-navázání přímých fyzických kontaktů s pokročilými mimo-

zemskými civilizacemi, které sledují náš vývoj a snaží se nám pomoci. Po asi 20 tisících letech, od 

pádu Atlantidy, nám znovu svítá naděje vrátit se tam, kam přirozeně patříme a vždy jsme patřili. Do 

vesmírné komunity krystovských ras a civilizací, které obývají obrovské části Stvoření. S láskou a 

bolestí sledují, v jakých problémech se teď nacházíme. Čekají, že konečně prolomíme svoji kletbu a 

jasně se postavíme na stranu Dobra a budeme se bránit Zlu. Abychom rozlomili své okovy, které 

jsme si i sami přikovali. Čekají, že v případě potřeby položíme i své životy za obranu Principu 

Věčného Krysta, stejně jako to mnohokrát pro nás udělali oni (např. masakr Eieyanů ve Vnitřní 

Zemi po Thothově zradě1. Čekají, že se konečně probudíme a slezeme hrobníkovi z lopaty. Máme 

jejich obrovskou, ale neviditelnou podporu. Je to podobné, jako když milující rodiče stojí před 

školou, kde jejich ratolesti skládají maturitu (Zkoušku Zralosti) a drží jim palce a modlí se za ně. 

Ale tu zkoušku ty jejich děti musí udělat samy. A takhle teď stojí před planetou Zemí zástupy 

našich vesmírných rodičů a našich Vyšších Já a modlí se za nás, abychom teď ten náš poslední 

možný reparát zvládli. 

 

A co na to Démoni? 

Reakcí na to je šílenství Démonů, SVS a jejich pozemských inkarnátů a přisluhovačů. Kromě msty 

za unikající kořist a ponížení z porážky, je cílem srazit naši jak planetární tak osobní vibrační 

úroveň tak, aby se celý záchranný proces co nejvíce zbrzdil a zkomplikoval. Aby zde Dravci mohli 

být a škodit co nejdéle. Aby co nejvíce bytostí nemohlo ascendovat, neudržely se na ascenční vlně a 

šly s nimi jako energetická potrava do pekel jejich černo-děrných systémů. Planetu samotnou již 

nedostanou. Mohli by zničit její tělo, ale její vědomí, Duše Země, je již v ochraně Krystalové Řeky.  

Vibrace se snižuje konáním Zla. Proto teď na Zemi bude Zlo sílit, ve všech jeho formách. A to již 

zcela nepokrytě. Čas Démonů končí a oni to dobře ví. Každým dnem, každou hodinou, se vibrační 

úroveň naší planety mocně zvyšuje. A to jim nedělá dobře. Démoni nemohou žít tam, kde je vysoká 

krystovská vibrace. Je to pro ně toxické prostředí, asi jako když notorikovi dáte místo alkoholu 

čistou vodu. Jejich poškozené a zreverzované energetické předlohy se nemohou dostat do rezonance 

s těmito energiemi, které teď zaplavují Chrámový Komplex Země. Nejsou s nimi kompatibilní. Stav 

vibrační rezonance mezi osobním a planetárním vědomím je podmínkou k tomu, aby se daná bytost 

na danou planetu mohla inkarnovat. To je zajištěno geneticky, vhodnou předlohou pro DNA. 

Osobní genetika je malým klíčem k velkým planetárním dveřím. Proto Dravci sbírali lidský 

materiál a náš genom hybridizovali se svým, aby ten klíč získali a zabudovali ho do svých předloh. 

A tyto vibrační nůžky se teď stále rozevírají. Démoni se tady prostě časem nebudou moci 

inkarnovat a tím ztratí přímý fyzický vliv na planetární dění. A i kdyby se sem dostali, tak se tady 

energeticky neudrží, vlastně by tu shořeli. Asi jako když se do 3-voltové žárovičky pustí 220 V. 

Toto je typický příklad, jak bojují Strážci. Lehce navýší Krystovskou Vibraci a paraziti sami 

postupně odpadnou. Zvýšením množství Lásky v dané oblasti jim tak zasadí Krystovský Úder. 

Někdy je možno bojovat Láskou, ale musí se rozumět její struktuře a použít její adekvátní formu. 

Zlo se prostě nemůže manifestovat, není to fyzikálně možné. Problém ale je, že i normální lidé a 

                                                 
1 Entita Thoth byla vysoká bytost, která utrpěla a pád, přijala bio-regenezní program a dokázala si očistit svoji DNA 

předlohu až do úrovně 11-tého vlákna, tedy zregenerovala svoji ID anatomii až do frekvenčního pásma Dimenze D-11. 

Bohužel získala více důvěry než měla a v klíčové historické situaci SAC 22 326 BC selhala. Thoth tehdy byl jedním ze 

3 Mluvčích MCEO a celý projekt zradil, což mělo katastrofální následky: pád Atlantidy, destrukce lidské civilizace, 

projekt NWO, který dnes vrcholí. Nedoléčený Thoth (chybělo opravit poslední vlákno D-12) zaslechl hlas divočiny a 

opět podlehl své nemoci: chorobné touze být mocnější než bůh. Dal svoji obrovskou moc do služeb Zla a na 'boha' si 

potom ještě mnohokrát zahrál (Quetzalcoatl, Thoth, Hermes Trismegistos, aj.). Sepsal také Smaragdové Desky, kde 

jsou části zcizené a ohnuté nauky Vnitřního Krysta. Vytvořil Tarot založený na poškozené hebrejské abecedě. Jeho 

současný odkaz smrti je zakódován do zvrhlé symbolologie, jejíž součástí je reverzní merkaba (34/21). Nedávno došlo 

k nevratné reverzi Thothiánského Štítu a tento padlý avatar se svým velkým kolektivem (usídleným zejm. na Nibiru) 

jde do totálního pádu. 
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ostatní životní pole naší planety mají své předlohy plné reverzů, takže se musí postupovat pomalu, 

aby to vibrační přetížení zvládli a neshořeli spolu s Démony. To nahrává Dravcům, mají více času 

působit právě opačně.  

Je zodpovědností osobní, kolektivní i planetární každého jednoho člověka, aby na sobě pracoval, 

očistil se a navyšoval svoji a tím i planetární vibrační úroveň. Tím pomůže celému záchrannému 

procesu, podpoří ho a urychlí. Nemusí se zrovna stavět na hlavu do nějakých meditačních pozic, 

všichni na to nejsou. Stačí, když bude žít zcela normální, úplně obyčejný, běžný lidský život, se 

vším, co k němu patří, ale bude ho žít vědomě, radostně a mravně a bude se chovat plně krystovsky 

a bránit svá přirozená práva. Tím zasadí Démonům zdrcující Krystovský Úder. Pomůže naši planetu 

brzy osvobodit a zachovat Princip Dobra pro další pokolení. Aby ty další generace, které přijdou po 

nás, se již zase mohly nazývat Andělské Krystovské Lidstvo, tak, jak bylo v Prvotním Božím Plánu 

stvořeno. Není ostuda padnout, ale dlouho ležet. A my už ležíme dlouho. Největším spojencem 

Démonů je naše vnitřní špatnost, zkorumpovatelnost, nevědomost, neinformovanost, ignorance, 

pasivita, tolerance pro zlo, naše osobní zlo, démon v nás. Proto je lidská ničemnost všestranně a 

cílevědomě podporována, kultivována a chráněna. A pro ty, co na to jsou, Nauka přináší nepřeberné 

množství různých meditačních i jiných technik, šitých na míru současným potřebám zmutovaného 

leč ascence chtivého člověka. Tyto postupy pracují s plazmovými frekvencemi Krystalové Řeky, 

což jsou dnes nejúčinnější energie, které působí integrálně a udržují osobní vědomí člověka ve 

stavu trvalé synchronizace s vědomím planetárním, které se stále vibračně navyšuje.  

 

---------------  KRYST a Anti-KRYST  --------------- 

 

KRYST 

Tohle slovo neoznačuje nějakého bájného ježíška, ale je to tonální signatura (zvukové vyjádření, 

mantra) základního kódu Božího Stvoření, jež sluje KRYST-Kód. Je to zvukově-světelný 

programovací jazyk, který slouží k implementaci Zákona Jednoty do Stvoření. Je to základní nástroj 

nauky, jež sluje Kreační Mechanika. Je to prvních 5 písmen a zvuků z posvátné abecedy 

pradávného Ahuhazi jazyka, která má 144 znaků. Kdo zná a ovládá tyto znaky a dokáže jimi 

hovořit, může tvořit vesmíry. Vytváří z nich magické formule, které okamžitě manifestují tvůrčí 

záměr tvořící bytosti. Někdy se vyslovují se samohláskou 'a', tedy: Ka, Ra, Ya, Sa, Ta, Ha, La, ... 

což už je 7 znaků. Jsou to živé bytosti, pole vědomí, kosmické tvůrčí síly. Je možné se na ně vyladit 

a komunikovat s nimi. Je na ně možné meditovat. Vyslovovat je jako mantru. Každá z nich nese 

jeden malý kousek programu Stvoření. Pokud se jimi mluví správně, vytváří se dobré vesmíry. 

Pokud se jimi mluví špatně, vytváří se špatné vesmíry. Každý původní, prvotně vzniklý vesmír byl 

dobrý (prvotní stvoření, stav rezonance se Zdrojem). Každý druhotně, pře-mluvený vesmír je špatný 

(druhotné stvoření: pře-tvořené či zne-tvořené stvoření, stav disonance). Dalo by se říci, že 'na 

počátku bylo slovo'. Můžeme si to vyzkoušet. Vždy když mluvíme svým běžným lidským jazykem, 

sledujme, zdali jsme s ním v harmonii. Zkoušejme při mluvení různé vnitřní postoje: plné lásky, 

plné nenávisti. Jaký je rozdíl? Pojmy 'krystovské' a 'anti-krystovské' ten rozdíl vyjadřují slovně. 

Betlémský Avatar J12 byl jednou pozemskou manifestací tohoto nejvyššího a nejčistšího KRYST-

ovského principu Stvoření.  

 

Anti-KRYST  

Tohle slovo neoznačuje nějakého bájného ďábla, ale pouze vyjadřuje skutečnost, že něco není v 

souladu se Zákonem Jednoty. Je to vůči němu v protikladu, je to jeho anti-tezí. Je to znetvořený 

tvůrčí program, poškozený KRYST-kód a jeho produkty. Může to být cokoli: bytost, rasa, 

civilizace, vesmír, způsob chování, atd. Je to nedoporučená, ale dovolená volba konání, které je v 

disonanci a disharmonii s Bohem. Z hlediska Stvoření, je velký rozdíl mezi Prvotním Stvořením, 

které je původní a bylo vytvořeno pomocí KRYST Kódu a Druhotným Stvořením, které bylo 

vytvořeno pomocí modifikovaného poškozeného kódu, který je Anti-Krystovský. Každý svévolný 

zásah do původního božského kódu ho poškozuje, protože tento kód je absolutně dokonalý a každá 

změna ho ničí. Existují vysoce vyvinuté vesmírné civilizace, které dokáží zasahovat do tohoto kódu 
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a vytvářet druhotné vesmíry podle své vůle. Je to špatně a vždy se to proti nim obrátí. Je to také 

jedna z příčin pádu.  

 

Síla slova: pro a proti 

Jméno (slovo) je tonální signatura (zvukový podpis) dané bytosti. S jeho pomocí je možno se na ni 

vyladit. Jméno se používá jako mantra. Dát něčemu jméno znamená vytvořit energetickou enkrypci 

jeho identity a skrze ni k němu mít přímý přístup. Dát něčemu jméno znamená vytvořit propojení 

mezi (i) jeho bytostí a (ii) energetickým obsahem toho slova. A to slovo je také Bytost. To slovo se 

skládá z písmen a každé písmeno je mocná Bytost. Každé písmeno je silný symbol, který byl nějak 

odvozen z původního Božského Jazyka Anuhazi, ve kterém je napsán KRYST-Kód. Pozor tedy na 

dávání jmen. Je to hluboký energetický proces. Dříve to byla věda, dnes je to záměrně 

zdegenerováno na módu.  

Pojmenováním se dá ovládat. Původní snaha byla vybrat takové jméno, které rezonuje s přirozenou 

jádrovou enkrypcí dané bytosti (identitou duše). Když se to jméno vysloví tady na Zemi, tak má 

daného inkarnáta napojit na jeho Vyšší Já, což je jeho vlastní duchovní rodina, aby se s nimi dostal 

do rezonance. K tomu také sloužily i tzv. osobní mantry, které předávali učitelé svým žákům, jako 

intimní záležitost. Podle stupně vývoje svého svěřence, mistr usoudil, jak vysoko ho může pustit. Ti 

žáci ani nevěděli, co to znamená a jejich Vyšší Já jim hrála různá divadla. Pokud nebyla 

reverzovaná, tak je vedla kupředu. Byl to takový rodinný ascenční trénink. Pozor, stejně jako my, 

tak i naše Vyšší Já mohou mít různé problémy. Jsou to chybující bytosti jako jsme i my. Je to jako 

vztah rodič-dítě. Ne každý rodič je absolutně dokonalý.  

Nečistý guru si svého žáka k sobě energeticky připoutá a řádně ho vydojí. Nebo své žáky navazuje 

na větší či kolektivní energetické struktury (někdy zvané např. egregory), které jsou reverzní a s 

nimiž má dýlerskou smlouvu. Výměnou za to mu propůjčí různé nadpřirozené schopnosti s nimiž 

může provádět působivé pouťové kousky a ID kejkle, což mu přihraje více žáků. A všichni jsou 

spokojeni. Pojmenovávat něco za účelem to ovládnout je perverze.  

 

Smrtelnost a Nesmrtelnost  

Stavy rezonance (dobra) a disonance (zla) se Zdrojem přímo souvisí s nesmrtelností a smrtelností. 

To, co je ve stavu dokonalé rezonance má neustále k dispozici veškerou energii Zdroje, která je 

nekonečná a dokáže všechny drobné poruchy opravit, vše zregenerovat, doplnit disipované ztráty, 

zamezit zmaru a rozkladu biologických forem a těl, která jsou pouze hmotným nosičem 

nesmrtelného vědomí. Mít nesmrtelné tělo je zcela normální věc. Takové tělo nepotřebuje žádnou 

hrubou hmotnou stravu. Sytí se pouze jemnou kosmickou energií, proudy prvotních životních sil 

přitékajících od Zdroje (pránou). Dokáže je zpracovat a vytváří si z nich potřebné hmotné částice 

pro svou fyzickou formu, od sub-atomických, přes kvarky, atomy a molekuly až k buňkám a 

orgánům. Hmota je pouze zahuštěné vědomí Zdroje. Taková věc je nesmrtelná. Všichni při svém 

prvotním stvoření měli tento dar. Někdo si ho zachoval a někdo nikoli. Ten první neustále setrvával 

ve stavu rezonance s Bohem, neb konal dobro. Ten druhý se od něj odklonil, neb konal zlo a dostal 

se do stavu disonance. Pád začíná smrtelností těla a končí smrtí vědomí. Vzestup začíná 

nesmrtelností těla a končí přeměnou těla na vědomí.  

 

Nesmrtelnost a Věčnost 

Je zde malý, ale důležitý rozdíl. Věčnost je více než Nesmrtelnost. Nesmrtelná totiž může být i 

padlá bytost, která je však tak pokročilá, že se dokáže udržovat při fyzickém životě i přesto, že se 

odpojila od Zdroje. Energii musí někde krást a umět ji transformovat. Tohle člověk zatím neumí. Ať 

krade, jak krade, život si tím neprodlouží. Neumí totiž s energií pracovat. Pro mnohé to může být 

dobrá motivace vydat se na duchovní cestu, třeba se to tam naučí. Tohle však umí Temní Avataři, 

což jsou velmi pokročilé, leč bohužel padlé a tím dravčí bytosti. Příklady. Starozákonní bůh Jehova, 

podobně jako Král Melchizedek ze Salemu, byli částí vyšší entity, kolektivu padlých ras Nefilimů, 

který vytvářel démonické rasové linie ve vyšší Hustotě, odkud Země padla. Padlý avatar Thoth 

vystupoval v řadě historických rolí (mexický Quetzalcoatl, řecký Hermes Trismegistos, aj.). Padlý 
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kolektiv Metatrona, ale to už je jiná liga. Tihle všichni jsou Nesmrtelní, ale nejsou Věční. Dokud 

kradou, tak žijou. Jsou však omezeni v čase. Jsou ukotveni do určitého časového vektoru, 

evolučního cyklu, který jednou skončí. A pokud nebudou schopni ascence, jako že nebudou, pokud 

padli za bod zvratu, tak dojde k destrukci jejich černých děr i jich samotných. Tak zní Kosmický 

Zákon. Energii vysávají např. pomocí reverzní merkaby. Merkaba je energetický motor, či čerpadlo, 

které se dá zapnout i na zpětný chod. Původní merkaba nasává energii ze Zdroje, prohání ji skrze 

realitní pole, čímž je oživuje a pak ji vrací zpět do Zdroje na regeneraci. Poškozená merkaba 

vytahuje energii z životních polí a posílá ji do černých děr.  

Věčnost není času sumace, leč času negace. Není to nějaký nekonečně dlouhý čas, kterého je pořád 

dost. Je to jiná úroveň existence. Je to bytí mimo čas. Pouze Krystovská Bytost dokáže překonat 

toto fyzikální omezení a vyvázat se postupně ze všech časových cyklů, kterými však prve musí 

projít, aby je pochopila a zvládla. Což zase nejde tak rychle. Jeden víkendový seminář na to asi 

stačit nebude, byť by byl hodně drahý a tudíž nutně hodně dobrý a lektor byl z daleké ciziny, což je 

pro českého člověka záruka kvality. Ono projít celým Hologramem Bytí a zvládnout všechnu 

existenční zkušenost tam obsaženou, to je běh na dlouhou trať. Trvá to až 4 Ekaši expanzní cykly 

(Jugy) Božího Výdechu a 3 Adaši cykly Božího Vdechu (Nádechu). Každý čítá mnoho let 

pozemského času. Odtud přísloví: pospíchej pomalu. Vesmírné Zákony se na rozdíl od lidských 

ošidit nedají. Odtud přísloví: cesta je cíl. Pokud se někdo umane, že 'realizuje boha' během pár 

měsíců a obětuje tomu své vše, tak se vrátí tam, kde byl, navíc bez toho všeho, co ho to stálo a ještě 

s přidanou hodnotou těžké frustrace. To přísloví říká, prožívej svou dokonalost v rámci své 

nedokonalosti, neboť jiného s tím nelze dělat. A snaž se každým dnem ten rámec o kousíček zvětšit. 

Ono to hned není vidět, ale po čase, až se ohlédneš, budeš se divit. Podobně rostou stromy i děti. 

 

Proč musíme umírat mladí? 

Zkrátit generační dobu (zde míněno: délku života) nějakého organizmu je výhodné. Lidé se promění 

v jepice, žijící zlomek vteřiny. Nic si nepamatují. Neví proč existují. Není zde nic, co by ten zlomek 

vteřiny přesahovalo. Náhoda, fluktuace, tak co s tím? Jak ho vyplnit? Na to už tady jsou připravené 

ideologie a jejich konzumní a nihilistické super-markety. Maximálně si užít: realizovat se těmi nej-

anti-kryst-ovštějšími způsoby, co je zde možno, viz současný stav planety. Lidé nedokáží pochopit, 

že tady jsou delší časové cykly. Nedokáží přijmout názor, že podrobné plány na současnou 

konečnou destrukci lidstva byly zhotoveny před cca. 20 000 lety a celou dobu se podle nich úspěšně 

jede. Lidé mají obrovskou mutabilitu. Každé poškození provedené v dané generaci se zesiluje a 

velice rychle přenáší dál a propaguje do dalších pokolení (viz genetická mutace Ancestral Code, 

dědičný hřích). Pokud by se např. podíl reverzních kódů v našich předlohách během každé generace 

(života) zdvojnásobil (pouze jako příklad), tak při době života 20 000 let bychom dnes byli asi 2x 

více zmutovaní, než jsme byli v Atlantidě, což by nebylo až zas tak špatné. Při věku 10 000 let by to 

bylo 22 = 2x2 = 4. Ale při průměrném věku asi 100 let to je asi 200 generací a síla mutace by 

vzrostla asi 2200, což je dost velké číslo. Pročež se nedivme, že biblický Hospodin (HU2 démon z 

JHWH matrixu) srazil lidstvo tak hluboko, aby ho maximálně zmutoval, energeticky řádně vytěžil 

(energetický mlýn s frekvencí 80 let) a připravil na jeho konečnou likvidaci. 

 

Poznámka o číslech 

Číslo co má 200 nul se běžně nevyskytuje a dnes se má za to, že nic fyzikálně rozumného mu 

neodpovídá. Známou kuriozitou je číslo Gugol (Googol) co má 100 nul a jeho vyšší iterace 

Gugolplex, co má Gugol nul, atd. Pro zájemce snad zmínit, že jsou i jiné, generičtější způsoby, jak 

rozšiřovat a zvětšovat čísla, než jim jen mechanicky (kvantitativně) přidávat nuly. Jsou to 

kvalitativně jiné cesty. Jedna cesta vede do šířky, skrze hyper-komplexní čísla, kterými je 

rozkošatíme do stran. Každé číslo má své další části kolem sebe (vlevo a vpravo, nahoře a dole, 

atd.). Jsou to tzv. multi-čísla (např. kvaterniony). S narůstající košatostí se však vytrácí jejich dobré 

chování. Některá z nich mají i fyzikální význam a jejich vlastnosti mají zajímavé fyzikální 

důsledky. Druhá cesta vede do výšky, skrze ordinální aritmetiku, kde se množinově zavádějí celé 

hierarchie nekonečen (posloupnosti kardinálů), které jsou také krásné a zajímavé.  
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S čísly souvisí otázka, zdali je matematika přírodní věda nebo produkt lidské intelektuální 

gymnastiky. Ona pravda je asi někde mezi. Někdy se říká, že přirozená čísla (0,1,2,3...) jsou od 

Boha. Ano, to jsou. Čísla jsou Živoucí Bytosti nesoucí obrovsky silné tvůrčí koncepty, jsou to 

základní stavební bloky KRYST Kódu. Vytváří svět sám pro sebe, který nepotřebuje žádný vnější 

experiment v laboratoři k dokázání své pravdivosti. Pokud se někde objeví problémy, jako např. 

nekonzistence (vnitřní spory čísel) či neúplnost (něco jim chybí) či nedokazatelnost (něco jim 

přelézá ven), tak to možná není vina Boha, ale lidí a jejich omezených a zmutovaných schopností. 

Ta božská přirozená čísla je také možno ručně vyrobit, např. pomocí množinové konstrukce, jak to 

ukázal John von Neuman (maďarský rodák, Neumann János Lajos, který pracoval v Institute for 

Advanced Studies, Princeton, USA, kde se mj. pod taktovkou SVS řeší vojenské programy s ID 

přesahem, viz např. Filadelfský experiment, Montauk projekt, aj.). 

 

Geometrie Posvátná a Neposvátná  

Celé Stvoření je založeno na matematice a geometrii, které formálně postihují a symbolicky 

vyjadřují základní Zákony Kreační Mechaniky. Ty jsou pro nás neviditelné a nezbadatelné. My 

vnímáme jen některé jejich tvůrčí projevy. Tyto Zákony se dají vyjádřit docela jednoduchými 

vztahy a poměry, ale za nimi je velice složitý mechanizmus převodu vědomí do hmoty a zpět. 

Symbolové Kódy představují zhuštěné (zazipované) balíky pod-programů KRYST-Kódu. Některé 

jsou původní a jiné jsou poškozené. Zde je pár příkladů. 

 

Strom Života.  

Je to původní Kathara (Katara) Mřížka Věčného Života mající 12 Center (Sefir) v pravidelných 

pozicích v obdélníku 2:1 symetricky propojených spojnicemi. Poškozením vzniká kabalistický 

Strom Smrti (Tree of Death), který je tvarově pokřivený, má méně Sefir (obv. chybí 8-Daat což je 

Monadická úroveň a spojení se Zdrojem a 12-EjnSof co představuje Krystovskou úroveň D-12 (viz 

Obrázek), jsou opačně očíslované ve svislém směru, jsou pravo-levě polaritně obráceny, jsou 

propojeny nepřirozeným způsobem, což reverzuje jejich energetické toky. Kathara Mřížky se do 

sebe skládají za vzniku nadřazených struktur zvaných Božské Světy (God Worlds), které vytváří 

hierarchickou vibrační strukturu zvanou Schody do Nebe (Stairway to Heaven). Rudimenty této 

konstrukce lze najít např. v kabale, ve formě poškozených Jákobových Žebříků (spojené Stromy 

Smrti). Více informací o tématu Mřížek a jejich skládání je např. v textu Exploring the God Worlds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Květ Života. 

Původní symbol se vztahuje k jedné úrovni Světelného-Krystalového Těla, zejm. k Lotosovému 

Tělu. Jsou zde energetické cirkulační obvody v 6-ti směrech (2 vertikální nahoru + dolů, 4 

diagonální do kříže) vycházející z AzurA centra (vršek hrudní kosti, brzlík) pod úhlem 45º. Jejich 

Strom Smrti  

Strom Života 

Kathara Mřížka 
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projekční osy směřují do Ecka úrovně a stahují odtud silné Heliotalické frekvence, které jsou 

dostupné jen výjimečně, během speciálních vývojových cyklů (např. SAC, Kosmický Reset). Tyto 

energetické okruhy vypadají jako Lotosové Listy/Oblouky a fázují spolu s dechem. Cyklují od 

vertikály (0º) do úvratě (45º) a jsou v synchronizaci s Božím Nádechem (kontrakce) a Výdechem 

(expanze). Tím nás udržují ve spojení se Zdrojem. Naše paralelní Já na paralelní Zemi dělá to samé, 

ale je o 90º pootočeno. Z našeho pohledu tedy dýchá stejně, ale podle horizontály. Pozice našich 6 

Lotosových Oblouků (0 a 90º, +/- 45º) vytvářejí přirozený symbol Květu Života. Jeho poškozením 

je Květ Smrti (Daisy of Death), který má 6 listů ve fixních pozicích po 60º. Fixace polohy znamená 

neschopnost fázovat a odpojení od Zdroje (typicky se děje skrze mutaci vesica-piscis). Úhel 60º 

znamená překročení přirozené hranice expanze Lotosů (45º) a znemožnění nádechové expanze na 

paralelní straně. Tedy oba dvojníci se vzájemně dusí a nemohou se nadechnout. Tyto smrtící vzory 

jsou platné obecně, je jedno zdali jde o jedince či vesmíry. Tyto mutace dnes mají všechna životní 

pole Země. Geometrie Stromu Smrti je kalibrovaná na Květ Smrti, aby pokřivená sestava Sefirot 

přesně zapadla do středů těchto květů, které tvoří větší konfigurace. Funguje jako energetický 

vysavač, který vycucává životní sílu všech forem a posílá ji do padlých vesmírů. Viz Obrázek 

Lotosové Okruhy a Květ Smrti. 

  

     
Spirála Života 

Nazývá se Spirála Krystalová a vzniká otáčením Kathara Mřížky a její přirozenou expanzí tak, že 

Sefira S-12 malé verze splývá s S-9 o číslo větší verze (pootočení o 45º). Má tedy růst 16x za jednu 

celou obrátku (360º). Má pevné ukotvení ve svém středu, který leží ve společném AzurA centru 

všech Mřížek, skrze které jsou napojeny na Zdroj. Podle směru rotace buď expanduje (CW) nebo 

kontrahuje (CCW). Tím se vytváří různé duální konstrukty (např. polarita stran Etora x Adora) či 

procesy (Ekaši cykly Božího Výdechu x Adaši cykly Božího Vdechu). Její proporce určují rozměry 

Raša Těla. Poškozená je např. spirála Zlatého řezu a spirála Fibonacciho (typické mutace: není 

napojení střed, není symetrie dovnitř-ven, nelze iterovat k nule, vnitřní generující struktura je chudá 

a nepřirozená). Více informací o spirálách je např. ve skriptu Spirals of Creation. 

 

Vesica Piscis 

* Bi-Veca. Vesica je poškozený Bi-Veca Kód, což je posvátný krystovský symbol Kreační 

Mechaniky a má své přesné použití. Je součástí rodiny Veca Kódů, která patří do širšího kolektivu 

Plamenných Kódů. Tyto kódové symboly jsou živoucí vědomé bytosti nesoucí elektro-tonální 

programy krystovské matematiky pro Božskou Předlohu 15-ti Dimenzní anatomie makro- i mikro- 

světa (vesmírů a jejich obyvatel) původního Prvotního Stvoření. Tyto kódy jsou silové energetické 

kreační nástroje. Bi-Veca se vztahuje k vibrační úrovni Hustoty HU4, jejíž zvuková signatura (sonic 

translation, tonal signature) je: Mu A' Va [mů é vá], což je také jméno kódu. Pro aktivaci kódu se 

Strom Smrti vysává Květ Smrti 
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používá vokalizační sekvence (aktivační mantra): Ma ha ra' ta Mu A' Va [ma ha ra ta mů é vá]. 

Výraz 'maharata' vyjadřuje Tri-Tonální (na Tri-Veca kódu založenou) strukturu Prvotního Proudu 

Životních Sil či Živoucího Světla Božského Zdroje, které tuto úroveň Stvoření vytváří a energeticky 

napájí a vyživuje (D-12 Maharická frekvence). Tento Proud obsahuje 3 z 15-ti Paprsků Ekaši: Ma'a 

(D12), Hara (D11), Ta'a (D10), což dohromady dá: maharata. Bi-Veca nás propojuje se Zdrojem a 

polem Prvotního Světla Keerasha a kóduje úroveň HU-4 (Dimenze D10-12), Vyšší Já Kryst-Avatar. 

Bi-Veca se používá pro různé účely. Jako Manifestační Kód, jehož pomocí se skalární předlohy 

záměru (vize toho, co chci vytvořit) vkládají do osobního genetického DNA templátu za účelem 

jeho naprogramování, neboť tvorba je pouhá manifestace našich niterných obsahů a měla by být 

plně vědomá a řízená. Lze se také naučit jak 'od-tvořit' (dis-create) nepovedené či nežádoucí věci, 

které jsme udělali: vytvořili. Jako Projekční Kód, který umožňuje vyslat část vědomí do HU4 a 

kontaktovat tamní rasové linie Elohi, které jsou s ním spojeny, či se dostat do časových zón 

(skutečné) Vnitřní Země v Ecka úrovni. Jako nástroj pro energetické léčení Radiálního Těla, např. 

rozpouštění implantů Jehoviánských Pečetí. Jako nástroj pro ascenci, kdy se používá jako Klíč pro 

aktivaci Pečetních Zámků na Hustotních Hova Tělech a Radiálních Tělech, pro aktivaci Těl 

Plamenných, apod. Toto jsou příklady jeho přirozeného použití.  

* Tri-Veca. Příbuzným symbolem je Tri-Veca Kód. Funguje podobně jako Bi-Veca, je vystavěn na 

geometrii trojité Vesica Piscis, reprezentuje Božskou Trinitu:  

Duch: Zdroj, nepolární ManU Pole, částice vědomí PKI, horní centrální buňka - Modrý Plamen,  

Matka: polární EirA Pole, částice vědomí PCM, pravá dolní buňka - Fialový Plamen (na obr. je vlevo),   

Otec: polární ManA Pole, částice vědomí PKI, levá dolní buňka - Zlatý Plamen (na obr. je vpravo). 

Obraz Trinity je v kódu statický, jako rovnostranný trojúhelník. Tri-Veka je však věčný živoucí 

fázový generátor a neustále cykluje jako partiki částice: horní buňka se vnitřně polarizuje a vyšle ze 

sebe ven do stran dvě spodní, ty sjedou po kružnici dolů, kde se setkají, spojí, depolarizují a vrátí se 

zpět do Zdroje. Tak se udržuje Stvoření v existenci. Tri-Veka nás propojuje se Zdrojem a polem 

Prvotního Zvuku Khundaray. Kóduje úroveň HU-5 (Dimenze D13-15), Vyšší Já Rishi. Název kódu 

je Ha' Sha [ha šá], což je audio překlad tonální signatury hustoty HU-5 reprezentovaný Tri-Veca 

kódem. Aktivační sekvence kódu je Kee' Ra ShA Ha' Sha [ký ra šé ha šá]. Viz Obrázek Bi-Veca a 

Tri-Veca Kódu. Více info o Veka Kódech je např. v textu Keys for Mastering Ascension: The Veca 

Consciousness Codes. 

 

          
 

 

 

Jsou však případy hrubého zneužití Bi-Veca kódu v Dravčích technologiích anti-Kystovského 

Druhotného Stvoření. Symbol je poškozen vyjmutím jeho jádra, což je enkrypce zvaná Astura Kód 

Obrázek Bi-Veca a Tri-Veca Kódu, jejich původní krystovské verze. 
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obsahující důležitý Bod Trans-Harmonické Konverze (Trans-Harmonic Conversion Point), která 

mu dává napojení na Zdroj a jeho krystovskou sílu. Výsledkem je dnes známý tvar dvou prázdných 

protínajících se kružnic. Tento symbol smrti se používá jako okovy (energetické blokační Jařmové 

Pole, Harness Field), kdy se vesica nasazuje na živoucí pulzní generátory, jejichž  funkci zablokuje 

(např. u Monády). Tento zásah se pak označuje jako Mutace Vesica Piscis. 

 

Monáda 

Přirozená Monáda je složena ze 4 ks do kříže spojených Tri-Veca fázových generátorů Živoucího 

Světla. Tyto čtyři Tri-Veky neustále a synchronně pulzují: fázují podobně jako Partiki částice. 

Monáda stahuje Prvotní Proudy Životních Sil od Zdroje, pumpuje je do Manifestace a po použití je 

zase vrací do Zdroje na regeneraci. Je-li zobrazena v této tzv. Rušej (Reuche) konfiguraci (má 4 

sady Tri-Veca buněk), vnitřní kruh má 4 buňky a vnější kruh 8 buněk. Pulzace Monády vytváří 

otevřené a na Zdroj napojené původní tří-směrové toky Životních Sil zvané Toky Yan-Yun (+/-), 

dle svého tvaru zvané Křídla Motýlí (Butterfly Wings). Viz Obrázek Monády a Yan-Yun Toků. 

Toho poškozením je dnes známá reverzní plochá monáda yang-yin(g), která v sobě disipačně 

protáčí BEASTEem uchvácené, od Zdroje odtržené a metatronicky překódované proudy mrtvého 

světla. Typické je, že tato sestava je sama v sobě uzavřená, nemá jasný společný střed a polarity se 

vzájemně dokolečka honí, místo aby se prolínaly a prostorově expandovaly ven a kontrahovaly 

zpět, tj. přirozeně cyklicky dýchaly. Jsou to symboly smrti  .  

Živoucí monáda se zmrtví nasazením blokace vesica na dvě spodní cyklující buňky Tri-Veky, které 

zachytí právě v momentě, kdy dočasně prochází stavem Bi-Veka konfigurace a zmrazí je v této 

jedné fixní pozici, aby nemohly fázovat. Potom se tato zamrzlá dvojice odřízne od centrální horní 

buňky, která má napojení na Zdroje skrze ManU Pole. Takto znásilněná a ochrnutá Monáda pak 

generuje proudy bi-tonálního Mrtvého Světla (Dead Light). Na těchto poškozených geometriích a 

jejich energiích lze vystavět celá realitní pole a napájet jimi padající vesmíry i jejich bytosti (jsou to 

zreverzované Paprsky Ekaši). Smyslem Mutace Vesica je zablokovat přirozené fázování Božské 

Triády zvané Tri-Veca Kód. Normální funkce Zdroje je, že z jeho neutrality (ManU pole Boha) se 

vytvoří 2 přirozené polarity: pasivní (EirA) a aktivní (ManA). Ty spolu tvůrčím způsobem 

interagují a pak se zase sjednotí. Toho poškozením je vynechání Boha z tvůrčí hry, odstraněním 

horní buňky ManU. Dravci mají přístup pouze k odtrženým polarizovaným proudům, které podle 

svého ještě poškozují a programují. Více info o Monádě: text Introduction to the Monad. 

 

       
 

 

 

 

Na pokřivené či zneužité geometrii je vystavěno nepřeberné množství mutačních struktur uměle 

vložených jako energetické implanty do naší přirozené ID anatomie. Jsou na ní vystavěny chrámy 

Obrázek Monády, 

přirozená živá v Rušej tvaru 
Obrázek Yan-Yun Toků,  

věčné cirkulace Božských Proudů  
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všech náboženství a duchovních směrů, které slouží jako antény a vysílače frekvencí PIN-ových 

sítí. Jsou na ní vystavěna celá města, která slouží stejným způsobem, jako velké fyzické troj-

rozměrné symbolové kódy pro kotvení a distribuci reverzních energií do regionů a jejich životních 

polí a pro programování Chrámového Komplexu Země. Význačné stavby jsou silové vodiče 

energií. Např. Paříž je typický vlnovod frekvencí Modrého Meče, její široké a dlouhé třídy a brány, 

Eiffelova věž, aj. konstrukty (zejm. všechny výškové stavby planety). Stejně tak jiná historická 

města a turisticky propagovaná místa, jsou pokryta hustou sítí reverzních frekvencí. Dalším 

příkladem je tandem Brusel-Haag. Je třeba si uvědomit, že každý symbol kóduje. Proto byly v 

období asi 10 tis. let BC Dravci založeny Tajné Mystické Společnosti, včetně Svobodných Zednářů, 

jejichž úkolem bylo povrch planety infikovat reverzními stavbami, coby místními filiálkami PIN 

sítí. Je to jako cévní řečiště, aby se do každého města, městečka, vesnice, ba i samoty, dostaly 

příslušné černo-děrné energie a oběti si to ještě sami zaplatily a dělaly na to sbírky - Zlo je geniální. 

Aby v každé české chaloupce byl nějaký ten křížek a v každé asijské chatrči svastika. Tyto staré 

náboženské symboly mají základ ve vesmírných konfiguracích předloh našeho Ecka-Veca systému 

a vyjadřují jejich stávající a budoucí žádoucí konfiguraci jejich Kathara Mřížek, která by vedla do 

stavu reverzu a pádu. Jsou to skutečné vesmírné symboly zla a smrti, které bylo nutno implantovat 

do lidských tradic, abychom této evoluční cestě nevědomky napomáhali (podobně jako scénář 

Janovy Vize). Pár příkladů. Symboly WeseDraku (Drakoniánci): Pentagram (dobře známý v magii), 

Svastika (různé verze, kolmá i šikmá, vztahují se k různým fázím našeho pádu), Meč špičkou 

nahoru ↑ (= obrácený kříž, Spire of Destiny, symbol technologie Kopí Osudu). Symboly WeseDaku 

(Anunnaci): Meč špičkou dolů ↓ (běžný kříž , symbol smrti, který symbolizuje usmrcení Krysta v 

nás pomocí frekvencí Modrého Meče generovaných BEAST technologií), Zednářské Kružidlo 

(Sextant, souvisí s mutací Sextantového Štítu), Srp a Kladivo, Islámský Půlměsíc. Více informací je 

např. v textu The Forbidden Testaments of Revelation. 

 

Rovnost a Nerovnost 

V souladu se Zákonem Jednoty, na té nejvyšší úrovni, v tom základním ohledu, jsou si všechny 

stvořené věci naprosto rovny. Bůh miluje všechny věci naprosto stejně, bez rozdílu, bez ohledu na 

to, zdali jsou dobré či zlé. Obojí je Bohem dovoleno a obojí je Bohem stejně přijímáno. Tady je 

místo pro ne-souzení. Padlou bytost netřeba soudit jako špatnou, protože padla. Není správné soudit 

bytost. Je však možné a vhodné soudit (posuzovat, hodnotit) její konání, které může být dobré či 

špatné, při vědomí relativity těchto pojmů, jak nahlíženo z naší omezené perspektivy. Cílem toho 

však není dát na něco nálepku, ale naučit se rozlišit (= diskriminovat) mezi konáním harmonickým 

a dis-harmonickým, jak u sebe tak u jiných. Abychom se z toho poučili a snažili se rozvíjet to prvé 

a nepodporovat to druhé. Je např. nutné zavčas posoudit (rozeznat, vyhodnotit) nebezpečné 

agresivní chování jiných bytostí, abychom se mu dokázali vyhnout nebo se mu účinně ubránit.  

Ve všech ostatních ohledech si stvořené věci rovny být nemusí a také nejsou. Každá stvořená věc je 

zcela jedinečná a neexistuje jiná přesně taková. Každá věc má své unikátní Božské rodné číslo v 

jádrové energetické enkrypci své Identity, aby byla ve Stvoření pestrost. Věci se vzájemně liší ve 

všech možných vlastnostech. A je to tak v pořádku, aby zde byla různost a individualita projevu. 

Vnímání rozdílů a nerovností je v pořádku. Je to naše přirozená reakce na různorodost Vesmíru. 

Jejich posuzování by mělo být spíše didaktické: líbí se mi to, může to být pro mě vzorem a pozitivní 

motivací. Naopak, tohle se mi nelíbí a nechtěl bych to dělat, nebo tak dopadnout a skončit. Je to 

jako dívání se do velké výlohy, na velikou scénu, ze které se mohu inspirovat, s tím, že vím, že 

všechny ty role, co tam vidím, jsou v tom nejvyšším smyslu, z pohledu Boha, stejnocenné.  

Pro mě už tak stejnocenné nejsou a ani být nesmí. Musím přesně rozlišit, kde je se mnou 

kompatibilní a kdo ne. S kým chci žít a s kým ne. Kdo je vyslanec dobra a kdo zla. A podle toho se 

zařídit. Toho prvního mohu přátelsky přijmout. Toho druhého musím rychle odmísit: ochranná 

xeno-fóbní reakce. Falešné nerozlišování a rovnost dobra a zla jsou pouze triky Dravců. Abychom 

nedokázali zlo rozpoznat, nedokázali mu čelit a přijali zlo jako něco normálního či dokonce 

nutného ba obohacujícího. Pojem xeno-fóbie vyjadřuje postoj opatrnosti vůči neznámým věcem, 

což je zcela normální a správný postoj člověka poznávajícího svět. Vůči tomu co neznám jsem 
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přirozeně opatrný. Je to základní lidský instinkt, který mi umožňuje přežít. Pokud někde uvidím 

sklenici nějaké neznámé kapaliny, tak ji hned nevypiju, protože nevím co to je. Pokud potkám 

nějaké neznámé zvíře, tak mu nebudu hned strkat ruce do tlamy, abych zjistil, jestli si vyčistilo 

zuby. Pokud potkám neznámého člověka, tak se mu hned nebudu vrhat kolem krku, protože nevím, 

co je zač a jaké má úmysly. Pokud na moje území (můj přirozený životní prostor, který je mým 

domovem a je vymezen jasnou oficiální hranicí) vnikne někdo cizí, tak se s ním nezačnu kamarádit, 

ale zachovám si odstup, zjistím co tady chce, případně ho odtud vyhodím a v případě agrese ho 

okamžitě zlikviduji, rychleji než on mě. Xeno-fóbie je zcela přirozený a životně důležitý instinkt, 

imunitní reakce na neznámou či dokonce cizorodou a škodlivou věc. Je to ochranná a obranná 

reakce, kterou je třeba důkladně kultivovat a trénovat. Takto reaguje zdravý imunitní systém 

člověka i celého Stvoření na nebezpečí či nákazu a brání se svému poškození a zničení. Pokud 

někdo svévolně naruší přirozenou hranici jakékoli jiné věci (buňka, orgán, člověk, rodina, rod, 

národ, rasa, kultura, civilizace, planeta, solár, galaxie, vesmír, aj.), musí počítat s tvrdou obrannou 

reakcí vedoucí až k jeho likvidaci (viz infekce a naše bílé krvinky). To je Zákon Stvoření. Každá 

věc má právo na život a povinnost bránit svou existenci a použít k tomu všechny prostředky, co má 

k dispozici.  

 

Kdo je dál a kdo je výš?  

Není rolí velkých a malých. Jsou pouze role zahrané dobře či špatně. Pokud opice zahraje svoji 

opičí (zvířecí) roli na 100% a člověk svoji (lidskou) roli jen na 50%, tak opice vyhrála a je evolučně 

dále. Základní energetický rozdíl je ve dvou věcech: 

1. V míře dosažené vibrace (kam až jsem vylezl po ascenčním žebříku). 

2. V míře dosažené mravnosti (jak čistý jsem a kolik krystovského kódování v sobě nesu).  

Mezi těmito dvěma kritérii NENÍ žádný přímý vztah. Proto buďme opatrní na tzv. 'bytosti světla a 

lásky'. Většinou to jsou démoni z maličko vyšších vibračních úrovní, kteří se nám lidem jeví jako 

světlo (obv. HU-1,2). Ale jejich záměry rozlišit nedokážeme. Proto nás ovládají. Protože ve všech 

ostatních ohledech si stvořené věci rovny nejsou, je nutno být opatrný při formulaci pochybných 

zákonů rovnosti. Démoni chtějí, aby každé konání bylo rovno-cenné, tedy i to jejich. Proto tvrdí, že 

dobro a zlo jsou dvě strany téže mince a jedno bez druhého nemůže být, což je zjevná nepravda. Je 

zcela jedno, jak kdo je duchovně vysoko. Důležité je, kolik morálky v sobě má, kolik jí každý den 

žije a skrze sebe manifestuje a do svého okolí vyzařuje. Přirozený duchovní postup je mravností 

podmíněn. Vady charakteru jsou poškození našich energetických těl na hlubokých úrovních. Je 

třeba je najít, pochopit, přijmout a odstranit: vyléčit adekvátní metodou a uzdravit láskou.  

 

Energie: dávám či beru?  

Protože vše co bylo stvořeno, ať padlo či nikoli, chce žít, musí někde brát životní energii. Kdo je na 

cestě vzestupu a na této cestě se udržuje, má ji od Zdroje v neomezeném množství. Je omezen 

pouze svou vlastní kapacitou, kolik jí dokáže do sebe přijmout, pojmout, vstřebat, zpracovat. Asi 

jako auto co přijede k benzínové pumpě, pokud má nádrž na 10 litrů, dostane deset, pokud má nadrž 

na 20, dostane dvacet, atd. Kdo je na cestě pádu a od Zdroje se odpojil či byl odpojen, tak ji musí 

hledat jinde a někomu ji krást. Padlé bytosti a rasy ve velkém kradou tuto energii celým částem 

živoucích vesmírů, na všech úrovních. Jsou to vesmírní teroristé a vampíři. Jimi dobyté části 

vesmírů jsou násilně odpojeny od Zdroje a jdou do pádu cizím zaviněním. Provádějí to velice 

promyšlenými způsoby, pomocí silných technologií a chytrých ideologií.  

 

Hologram: posiluji či vyžírám? 

Původní bytost je dokonalým vodičem energetických proudů Zdroje, které skrze ni neustále 

protékají, udržují její existenci a přitom se trochu unaví, sníží svoji vibraci, kvalitativně zdisipují, 

zdegradují. Energie se neztrácí, pouze se mění vibrační hodnota proudů. Pokud ta poklesne pod 

určitou úroveň, tak již nemůže podržovat existenci životních polí. Proto se vrací do Zdroje na 

regeneraci. Můžeme si představit, jako že se v našem světě jakoby elektro-magneticky depolarizuje 

a proto protéká paralelním světem, aby se tam zase nabila.  



Nauka 37/241 

Taková bytost je věčná a tudíž i nesmrtelná. Takové bylo i původní Andělské Lidstvo. Měli jsme 

speciální orgány, které zachytávaly tyto proudy a proměňovaly je na vše, co fyzické tělo potřebuje 

ke své existenci. Byli jsme živi vzduchem, resp. jemnou energií světla. Fungovali jsme jako antény 

a vodiče a skrze sebe stahovali proudy Životních Sil ze Zdroje do našeho planetárního prostředí, 

čímž jsme pomáhali vyživovat náš planetární Hologram. Čím je bytost vibračně výš, tím silnější je 

vodič a může více prospívat svému okolí. 

Jak pokračoval náš pád a mutace, tak jsme toho přestali být schopni a museli jsme se živit hrubo-

hmotnou stravou: fyzickými, hmotnými věcmi, které se manifestují v našem realitním hologramu. 

Reverze rychle pokračovala a začali jsme požírat své spolu-bytosti na stále vyšších a vyšších 

úrovních vývoje, říše minerální, elementální, rostlinná, živočišná. Dnes již jsme ve svém 

kanibalizmu tak daleko, že v rámci živočichů požíráme i savce, kteří patří do naší nejbližší a 

nejvyvinutější biologické rodiny. Týráme, vraždíme, vaříme a pečeme své spolužáky z téže Třídy 

(Říše: živočichové, Kmen: strunatci, Podkmen: obratlovci, Třída: savci). Odtud je již malý krůček k 

tomu začít požírat lidi. Vzájemné požírání se lidí v rámci kontrolního dogmatu konkurence již 

existuje. Jsme pod vlivem názorového implantu, že příroda a jiné bytosti jsou levnou surovinou a 

rychle obnovitelným materiálem pro sobecké účely člověka: maso na sežrání, kůži na bundu, hlavu 

jako trofej a kopyta na klíh a na maggi. Naše velkochovy připomínají atlantské a nibiruánské lidské 

farmy, kde však nešlo o klíh a maggi, ale o DNA a Celestalin. Jak dole tak nahoře: člověk ku zvířeti 

= dravčí ET ku člověku.  

Každá věc, co se v naší planetární realitě manifestuje (fyzicky projeví, zhmotní), představuje určité 

kvantum energie zahuštěné do hmoty. Každý hologram má určitou energetickou kapacitu, kolik 

věcí unese. Všichni se původně živili energií Zdroje, která skrze ně neustále protékala. Když to už 

nemohli dělat, byli odpojeni od Zdroje, tak začali požírat energii z věcí ve svém okolí, aby přežili. 

To se dělo na úkor vlastní vnitřní energie hologramu, který tím slábl, poškozoval se, odpojoval od 

Zdroje a šel do pádu. Takhle tedy lidé a další pozemské bytosti pomáhají naší planetě do pekel. Čím 

výše vyvinuté formy se požírají, tím větší škoda se způsobí, protože představují větší kvantum 

energie. Tím dříve dojde k pádu. Andělské Lidstvo nebylo původně zkonstruované jako smečka 

zabijáků a mrchožroutů. Skutečný Bůh, jehož obrazem jsme, také není zabiják a mrchožrout. Je 

krásné, že naše pradávná paměť se pomalu probouzí a lidé se opět začínají zajímat o pranické 

techniky (brízitarijáni, dechožrouti, vzduchojedi). Pozor však na zdroj a kvalitu energií, na které se 

přitom napojujeme. 

 

Nahoru nebo Dolů 

Přirozený vývoj původních bytostí vede skrze expanzi vědomí v rámci svých Evolučních předloh, 

postupnou aktivaci DNA vláken a integraci svých různých částí, aspektů Já rozesetých po různých 

Hustotách. Jsou tam ukotveny v různých časových cyklech a prožívají tam své současné (paralelní, 

simultánní) inkarnace. Dostaly se tam při prvotním štěpení naší Identity, našeho Nejvyššího 

Vyššího JÁ. Když toto JÁ vibračně poklesalo od Zdroje dolů, do sfér manifestovaných inkarnací, 

tak se postupně rozprskávalo na stále menší a menší kousky. Je to jako když se větví strom a z jeho 

kmene se oddělují stále tenčí a tenčí větve, které nesou stále menší a menší kousky jeho identity. Po 

splnění svého poslání a získání zkušeností v daných sférách se v procesu ascence všechny ty naše 

různé kousky já zase slepují dohromady a integrují se přes stále vyšší vibrační úrovně (Hustoty), 

směrem ke Zdroji, až se z nich zase poskládá to Nejvyšší JÁ. Aby tyto procesy mohly proběhnout, 

je třeba mít celou svou bio-spirituální anatomii v naprostém pořádku (ohnutý klíč se do zámku 

nezastrčí a když ano, tak se tam neotočí). 

Nepřirozený vývoj vede skrze zablokování procesu ascence, zpětného návratu domů ke Zdroji, 

pomocí poškození energetické anatomie (předloh). Není možné provést integraci svých vyšších 

aspektů. Kousky našich 'já' zůstávají viset zachycené v daných vibračních úrovních, jakoby zaseklé 

či zakouslé, odkud se nemohou dostat ven a nahoru. Tam jsou sloveny do reverzních energetických 

sítí trpělivě vyčkávajících Dravců, na které naše poškozené předlohy naváží. Svoji kořist pak vysají, 

podobně jako pavouk. Pavouk je pěkným příkladem dravčího chování. Kdopak ho asi do 

planetárních předloh Země naprogramoval, aby se tu mohl manifestovat? Stejně jako všechna 
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stvoření parazitující a škodící ostatním (jedovaté a krvesajné druhy, přenašeče nemocí, smrtící 

mikroby a viry). Nic nevzniklo samo od sebe. Všechno musel někdo vytvořit. A Strážci to jistě 

nebyli. To samé se děje stále. SVS nechá vytvořit novou nemoc, někde ji otestuje a ukáže její 

hrůznost, pak tím postraší celý svět, ten vrhne miliardy na výzkum léků, které už korporace dávno 

mají (nikdy neuvolní jed, na který nemají protijed), farma-koncerny předstírají, že za obrovské 

dotace něco vyvíjí, za peníze národních vlád pak své produkty masově prodají, vlna nemoci 

ustoupí. Výsledkem je likvidace části populace, poškození zdraví další části, stav strachu a stresu 

pro všechny a miliardy na kontech korporací a SVS pro jejich další projekty NWO.  

Jsou dvě cesty jak porazit lidskou imunitu. Jednak ji zvenčí silově paralyzovat, tj. zlikvidovat její 

obranný systém, jak na fyzické (vakcíny, medikace, potraviny, drogy, genetické manipulace, atd.) 

tak energetické (stres, nejistota, negace, reverze, atd.) úrovni. Druhak skrze ni tiše a 

nepozorovatelně projít. První cesta je již dost profláklá, proto se svět zaměřuje na tu druhou. Toto je 

skutečnou motivací současného vědeckého zaměření na nano-bio-technologie. Jde o to najít 

postupy, jak do lidských těl adresně dostat (implantovat) cizorodé částice (molekulární zářiče, 

mikročipy). Takové částice jednak v přírodě neexistují (jsou na molekulární úrovni vyrobené a 

naprogramované v laboratořích) a druhak by se do přesných cílových míst těla samy nikdy 

nedostaly (jde o energetická centra, která budou programována na molekulární úrovni).  

Příkladem reverzního zářiče je nepřirozená molekula fulerenu (bucky-ball) objevené r. 1985. Je to 

sférická symetrická molekula uhlíku tvořená 60 atomy uhlíku (kulový mnohostěn složený ze 12 

pěti-úhelníků a 20 šesti-úhelníků). Označuje se jako C-60 a často se používá v nanotechnologiích. 

Je to neobvyklý útvar, který má zvláštní vlastnosti. Z energetického hlediska, jako prostorový 

symbol, anténa, zářič, generuje pole reverzních frekvencí, které poškozují a blokují funkce našich 

předloh. Do naší ID anatomie byl tento cizorodý geometrický engram, jako energetický konstrukt, 

uměle vložen do klastru Eiradonových Buněk, což je soubor 8-mi prvotních Božských Buněk 

Radon generovaných fázováním Monády v průběhu Prvotního Stvoření pro pásmo D3. Tento 

metatronický implant tam vytváří jařmové pole reverzního radiačního matrixu (Bucky Ball C-60 

Implant Radiation Harness Field), které blokuje funkci energetických center Nadra Buňky a Nadra 

Klíče ukotvených do centrální trubice v úrovni chodidel. Radon buňky patří do složitého komplexu 

výstavby Krystalového Těla, který slouží jako energetické rozhraní propojující naše PCM částicové 

Atomické proudy a naše Ethos Etherické předlohy. Jsou napojeny na Yan-Yun cirkulační toky a 

Axiatonální a Meridiánové energetické linie. Nadra centra pracují v pásmu D0.5-1.5 a nesou 

magnetickou bázi Adora Plamene (spodní tón, CCW). Více informací o Radonovém klastru je např. 

ve skriptech Kathara-4 (plný název: Introduction to Elements of Kathara Level-4). 

 

---------------  Příznaky Pádu  --------------- 

 

Je mnoho příznaků toho, že dané realitní pole a jeho bytosti jsou na šikmé ploše a jedou dolů. 

Několik typických ukazatelů je zde zmíněno. Soutěžení a konkurence je naprostým protikladem 

(anti-tezí) Zákona Jednoty, který hlásá Princip Spolupráce jako základní paradigma vztahů mezi 

všemi stvořenými věcmi. Ovládání je důsledkem soutěže a existuje ve všech formách a projevech, 

hmotných i nehmotných. Strach je klíčový aspekt ovládání, protože působí integrálně a současně 

paralyzuje všechny úrovně našich bytostí, trvale stresové prostředí. Nejistota je hlavní nástroj pro 

vytváření strachu. Práva bez povinností a zodpovědnosti. Práva všech na všechno a zodpovědnost 

nikoho za nic jsou neklamným znamením pádu. Je to jako kdyby se z kosmických zákonů ponechal 

pouze Zákon Jednoty (co konání bytostí neomezuje) a vygumovaly se Zákony Vyrovnání a 

Zachování (které konání omezují a trestem napravují, aby nedošlo k poškození celku). 

Parazitizmus. Je to jako když zahradník hnojí plevel. Pokud to dělá nevědomě, tak je to idiot. Pokud 

to dělá vědomě, tak je to zločinec. Každá bytost ve Stvoření má možnost nějakým způsobem 

přispívat společnosti, ve které žije a od které bere. Je to její povinnost. Pokud to záměrně nedělá, je 

to bytost plevelná a musí se odstranit. A dále všechny dobře známé negativní aspekty našeho 

planetárního prostředí projevující se ve všech oblastech lidského života, vedoucí k celkové 
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destrukci jedince i společnosti. Pokud se tedy některé z těchto Příznaků Pádu objevují ve vašem 

planetárním hologramu, tak asi nejste inkarnováni na plně krystovské planetě. 

 

---------------  Smysl Existence  --------------- 

 

Smysl existence 

Proč vlastně vůbec něco je? To nikdo neví. Svět je proto, aby byl. Ale když už něco je, tak se to řídí 

Zákony Stvoření. Všechno co existuje, vše co je stvořeno, je pouze emanací (vyzářením, 

produktem) Zdroje. Ten tvoří ze sebe a do sebe. Podobně jako matka, podle určitého tvůrčího 

programu, tvoří své dítě. Tvoří ho ze své látky, kterou mu předává a zapůjčuje, aby pak mohlo samo 

existovat. Tvoří ho ze sebe a do sebe. Proto s ním je plně spojena a propojena. Až přijde čas, 

vypustí ho ven do světa, aby mělo možnost získávat zkušenosti tím, že prochází Hologramem Bytí. 

V této božské Manifestační Aréně zkouší různé cesty, zkouší různé volby na jejich křižovatkách a 

rozcestích. Podle programů své Bytosti a daru od svých předků si pomocí svobodné vůle vybírá 

životní cestu a hledá její smysl. Podle toho, jak se rozhoduje a koná, prochází buď světlými a 

hřejivými místy této Arény, kde prožívá příjemné stavy a vysoké vibrace, anebo vstupuje do míst 

temných a chladných, kde prožívá nepříjemné stavy a nízké vibrace. Je to podobné jako hra 'samá 

voda, samá voda, přihořívá, hoří'. Smyslem této didaktické lekce je, aby toto boží dítě poznalo 

obojí, mohlo to porovnat a pak se rozhodlo, kam zaměří svůj život a kterým směrem vykročí: buď 

vpřed (k dobru) nebo vzad (ke zlu). Oba směry jsou stejně možné a nikdo ho za to nebude soudit. Je 

to výhradně jeho volba, zda chce prožívat radost či utrpení. Tento průchod Hologramem Bytí je 

vnímán jako pohyb v čase, tedy vývoj a evoluce.  

Smyslem existence je, že Bůh-Zdroj se rozhodl, že bude sám v sobě prožíval zkušenosti sebe sama, 

všeho toho, co sám stvořil. Dělá to prostřednictvím všech ze sebe stvořených věcí, což jsou jeho 

individualizované a manifestované části. Ty mají svoji vlastní a zcela jedinečnou identitu a všechny 

vlastnosti a kvality Zdroje. V tomto smyslu je každá věc rovněž Bohem, protože je jeho výtvorem, 

částí jeho vědomí, ve které se rozhodl prožít její osud a její poslání, které do ní vtělil. Proto výrok 

'Já Jsem Bůh' je v zásadě pravdivý, pokud je chápán v tomto smyslu a s nejhlubší pokorou. Je to 

jako by se vědomí fyzického těla rozhodlo, že se zkusí prožít z hlediska jedné své buňky či svého 

orgánu, aby se samo více poznalo, z různých úhlů pohledu, z různých úrovní sebe sama. A naše tělo 

to tak dělá, protože je plně vědomou bytostí, byť ukotvenou v trochu jiném frekvenčním pásmu. 

Akorát my o tom nevíme, protože ho nevnímáme, neboť naše mutace nám brání se s ním spojit.  

 

Cíl existence  

Cílem existence je existovat. Plně vědomě a svobodně prožít veškeré potřebné zkušenosti ve všech 

vibračních úrovních Stvoření. Pochopit, že vše stvořené je pouze trochu zahuštěné vědomí Boha. 

Poznat Boha ze všech možných stran, jak se rozhodl nám projevit a jak nám umožnil ho vnímat. 

Vše stvořené vychází z Boha, neboť zde není nikdo jiný, kdo by tvořil. Vše stvořené spočívá v 

Bohu, neboť tvoří ze sebe a do sebe a proto nelze být mimo něj. Vše stvořené prochází Bohem, jeho 

zmanifestovaným Hologramem Bytí (Tělo Boha), který vytvořil ve své mysli (Boží Sen). Vnímáme 

ho jako hmatatelnou skutečnost (fyzikální realitu) a přitom jsme pouze nepatrné postavičky v jeho 

velkém snu, ve snu, který sníme spolu s Bohem. Vše stvořené se vrací zpět do Boha, protože není 

kam jinam. Tedy cílem existence je: z Boha vyjít, Bohem projít, Boha pochopit, porozumět mu, 

prožít ho, vtělit ho, stát se jím a být jím a do stavu Boha se vrátit. A pak: buď zůstat s ním, anebo se 

vrátit zpět do Stvoření jako jeho Posel a pomáhat a učit tam, kde je toho třeba nejvíce. Snažit se o 

maximální pozitivní sebe-vyjádření a bránit své právo takový být. 

  

---------------  Bůh a Láska  --------------- 

 

Bůh, láska a sebeláska 

S trochou nadsázky by se dalo říci, že Bůh je ten největší Narcista na světě. Dle Wikipedie: 
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Narcismus charakterizuje v běžné řeči člověka s přehnaným obdivem sám k sobě, s arogantním 

vystupováním a nedostatkem pochopení pro druhé, které chápe jen jako nástroje pro vlastní cíle. 

Název je odvozen od řecké báje, podle níž krásný mladík Narcis se zamiloval do své vlastní krásy a 

prohlížel si ji ve studánce tak dlouho, až do ní spadl a utopil se. 

Z této definice narcizmu se však Boha týkají pouze tyto její části: 

...s obdivem sám k sobě... 

...zamiloval se do své vlastní krásy... 

...a prohlížel si ji... . 

Ano, Bůh obdivuje své Stvoření, protože je podle něj dokonalé, to nejlepší co dokázal vytvořit. 

Ano, Bůh se zamiloval do své krásy, protože jeho podstata je milovat a jeho Stvoření je krásné. 

Milovat krásu je to nejvyšší milování. 

Ano, Bůh si krásu svého Stvoření prohlíží skrze všechny jím stvořené věci, což jsou jeho 

prodloužená tykadélka a anténky, kterými navnímává a prožívá všechny části a aspekty jím 

stvořeného bludiště existence nazývaného Hologram Bytí. 

Na tomto přístupu není třeba vidět něco špatného, je-li správně pochopen. Člověk by se měl 

obdivovat jako přímý produkt tvůrčího aktu Boha. Je jeho malým kouskem, malým kouskem jeho 

zahuštěného vědomí uvnitř nekonečného Pole Vědomí Zdroje. Je s ním v přímém spojení. Je uvnitř 

Boha. Nelze být vně Boha, protože to není fyzikálně možné. Je však možné na to zapomenout 

(nevědomost) či to dokonce odmítnout (arogance). Člověk by se měl milovat, mít sebelásku a mít se 

rád, přijímat se takový, jaký právě je a snažit se být ještě lepší - zde vždy bývají rezervy. Protože to, 

co sám nemá, nemůže ani poskytovat jiným a život je o vzájemném sdílení. Člověk by si měl 

prohlížet svou vlastní krásu, Bohem mu darovanou, najít v sobě svůj skrytý potenciál k dokonalosti, 

najít všechny dary Boha, co v sobě má někde uložené a ukryté a začít je používat tvůrčím 

způsobem: pozitivní sebe-vyjádření. A vědět, že sám sobě je jakousi energetickou čočkou, optikou 

či prizmatem, skrze které prohlíží celý okolní svět, který svým konání pomohl spolu-vytvořit. A 

dbát na to, aby ta jeho optika byla čistá a nepokřivená. Pak si může vzpomenout na starou 

moudrost: 'Ve všem sama sebe poznávaje, raduji se celou bytostí'. 

 

Láska 

Láska není nějaký filosofický či psychologický koncept pozemského lidstva či emoční síla 

přitahující různé osoby k sobě. Je to kosmický princip, základ celého Stvoření. Je to látka Vědomí 

Boha (substance Lavas), z níž všechno ostatní vytváří. Jsou to ty nejvyšší vibrace (frekvence), které 

vůbec existují. Je to činná a tvůrčí energie toho nejvyššího řádu. Je to pole vědomí nejvyšší 

inteligence. Je to prvotní tvůrčí síla, nejsilnější síla ze všech sil. Není nikde daleko, je přímo v nás. 

Bez ní bychom nebyli. Jsme jejím maličkým projevem, její malou zahuštěninkou, jiskrou Božské 

lásky a vědomí. Můžeme ji rozfoukat a posílit. Ale také zašlapat, zadusit a zhasnout. Obé je 

dovoleno. Ale za obé jsou různé následky. Tady si volíme kvalitu naší cesty životem. Cestu s láskou 

anebo bez lásky. Je na nás, co budeme prožívat. Problém je, že lidi dnes neví, co je láska.  

 

Druhy lásky 

Láska je též jistá vibrační kvalita vztahu mezi věcmi, typ rezonance se substancí Lavas. Podle 

situace je třeba zvolit správný druh lásky. Můžeme si představit, že jsou 4 druhy lásky, které vytváří 

2 polaritní dvojice: (i) láska měkká a tvrdá, (ii) sebe-láska a vše-láska. Každý si může vyzkoušet, 

jak by je vnímal. Je užitečné tuto čtvernost pochopit, prožít a zvládnout, abychom se udržovali v 

pozitivním vztahu vůči okolí a byli ve stavu stabilní rovnováhy: nikoho neovládat a nebýt ovládáni. 

Jsou to 4 různé nástroje, které musíme podle situace vhodně použít. A tomu je třeba se učit. Pokud 

použijeme špatný nástroj, dostaneme špatný výsledek. A učit se správné lásce, to je tvrdá škola. 

Lásku je třeba mít plně pod kontrolou, protože je to veliká síla. Láska je dobrý sluha, ale zlý pán. 

Až se tato polarita překoná, pak už je jenom jedna Láska, bez přívlastku, která ty 4 lásky v sobě 

obsahuje a zahrnuje. Z ní všechny ty 4 různé lásky vyšly, aby nám umožnily milovat zkušenost 

Stvoření na 4 různé způsoby.  
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* Měkká láska: vztah milujících rodičů a milovaných dětí (moudrý a laskavý otec, milující a 

obětavá matka), vztah Člověka a Boha, vztahy mezi Člověkem a jeho Vyššími Já, vztah milujících 

se lidí, apod. Je jemná, vyživující, radostná, naplňující, léčivá, krásná. Je to stav vzájemné 

harmonické vibrační rezonance mezi dvěma věcmi, otevřený vztah důvěry. Je zranitelná. 

* Tvrdá láska: vztah Strážců vůči Démonům, postoj společnosti vůči zločincům, postoj oběti vůči 

agresorovi. Zde je nutno jasně stanovit hranice a určit důsledky za jejich překročení. Při narušení 

hranic pak tyto důsledky uskutečnit. Např. zasadit narušiteli Krystovský Úder, který v mezním 

případě, pokud již opravdu nelze jinak, způsobí jeho fyzickou likvidaci. Vše se děje podle pravidel 

nutné obrany a sebe-obrany, bez negativních emocí (nenávist, zloba), z pevného postoje tvrdé lásky. 

Agresor dopředu dobře ví, co se stane, pokud zaútočí. Má svobodnou vůli a schopnost tvořit. Když 

se svobodně rozhodne, že vytvoří situaci útoku, nese na to plnou zodpovědnost a veškeré důsledky. 

Funguje to jako urychlený Zákon Karmy. Určení hranic je nutné nejen v těchto vyhrocených 

případech, ale ve všech běžných situacích našeho života, ve všech vztahových rovinách. Jak to učí 

asertivita. Každá věc má právo na svůj přirozený prostor, který potřebuje pro svou existenci. Byl 

pro ni alokován při jejím stvoření. Tento prostor musí znát, pečovat o něj a chránit si ho, i silou, je-

li to třeba. Tento prostor má každý jedinec i národ. Viz českou pověst o Blanických Rytířích, kteří 

nám mají přispěchat na pomoc, až České Zemi bude nejhůře. Dnes asi zaspali, takže se musíme 

ubránit sami. 

* Sebeláska: mít se rád takový, jaký právě jsem. Mít se rád, přijímat se, respektovat se, ve všech 

ohledech, se vším všudy. Uvědomit si, že jsem zahuštěná Jiskra Vědomí Boha a podle toho se 

sebou jednat. Jako s každou jinou částí Boha. Pokud se mi na sobě něco nelíbí, tak to přijmout jako 

danost pro tento čas a snažit se to vylepšit. Proměna v čase je moje přirozená evoluce. Je třeba se 

učit lásce k sobě a mít ji v sobě, abychom ji pak mohli předávat dál. První zodpovědnost má člověk 

sám za sebe a její součástí je mít se rád. A to se musí naučit sám na sobě. Každé učení se děje skrze 

chyby. Učit se to na ostatních jim způsobuje bolest.  

* Všeláska: mít rád ve Stvoření vše, takové jaké právě je. Být ve stavu pozitivní vibrační rezonance 

s celým Stvořením. Vnímat vše včetně sebe jako projev jednoho Zdroje. Vše je v pořádku. Vše je 

tak, jak to má být. Vše je právě tak, jak je Bohem dovoleno. Být se vším v plně vědomé harmonické 

jednotě, tj. zachovat si vědomí své vlastní identity a expandovat ji přes celé Stvoření. To je 

projevem duchovní zralosti a souvisí s aktivací DNA předlohy. V plné verzi je to transcendentní 

láska, která odpovídá aktivaci všech 12 vláken a expanzi osobního vědomí do stavu Krysta, tedy 

vtělení stavu Avatara (Vyšší Já z HU-4). V tomto stavu je každý moment posvátný, všechny věci a 

bytosti požehnané a život je extatickou studií bezmezné vděčnosti za dar existence. Je to láska 

absolutní, nekonečná, bezpodmínečná. Je to láska krystovská. Viz Obrázek Struktura Lásky. 
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Nepochopení lásky: Srdíčkáři  

Srdíčkáři též zvaní: sluníčkáři, květinkáři, kytičkáři, lásko-pravdaři, lidsko-právaři, lásko-pravdo-

namastáři, ňůejdžisti, čtvrto-čakroví extrémisti, ascenční naivisti, apod. Jsou to poškozené bytosti, 

které nerespektují a porušují Kosmické Zákony. Berou si z nich pouze to, co se jim hodí (= rezonuje 

s jejich úchylkou) a zbytek neuznávají. Potlačují racionální aspekt a chybně se řídí přebujelým 

citem: odtud jejich pojmenování. Typické případy: práva bez povinností, svoboda bez omezení a 

zodpovědnosti (anti-teze Zákona Jednoty), pouze láska žádný trest (nepochopení struktury Lásky), 

neschopnost správně rozlišovat a oddělit zrno od plev (vše si je rovné, stejnocenné, vše je dobré), 

neschopnost adekvátně reagovat (nepřemýšlet, neanalyzovat, nic neřešit, všechno pouštět, vše jen 

přijímat, problémy neexistují), rozklad imunity, ztráta sebeobrany, šíření memové infekce skrze 

ezoterický mejnstrým a New Age. Jsou to Dravčí ideologie s cílem implantovat lidem názor, že 

dobro i zlo jsou stejnocenné. Vše, co se děje, je v pořádku, protože to tak být má. Vše je nutno 

pouze pasivně přijmout: to je ta 'nejvyšší duchovnost'. Tedy pokorně a pasivně přijmout i dravčí 

okupaci a kolonizaci Země a zotročení a likvidaci Lidstva.  tvoří Pátou Kolonu Dravců na Zemi. 

 

Láska a evoluční strategie  

Typickou chybou je aplikace vše-lásky na situace agrese, kdy se vyžaduje důrazná sebeobrana. 

Podobně jako aplikace pasivního vše-přijetí na situace vyžadující aktivní přístup a řešení nějakého 

problému. K tomu mají sklony lidé poškození srdíčkářstvím a lidé předstírající duchovnost. 

Skutečná duchovnost je o adekvátnosti. Situaci je třeba správně vyhodnotit a odpovídajícím 

způsobem se zachovat. Optimální postup pro evoluční úpolové hry (přetahování se a zápasení v 

padajících realitních polích v rámci V-V Game, tedy i na Zemi) je dán dvěma pravidly: (i) Začni 

slušně. (ii) Potom kopíruj chování proti-strany (soupeře): přijde polibek, opětuj polibek (možná 

sladší), přijde úder, opětuj úder (možná tvrdší). Je to nejefektivnější algoritmus založený na Zákonu 

Karmy, kdy každý okamžitě pocítí odezvu toho, co sám vyvolal a způsobil jiným. Tímto postupem 

je možno dosáhnout smírného řešení i ve složitých situacích, kde jiné algoritmy selhávají, protože 

nemají dobře vyvážené polarity Měkké a Tvrdé lásky. Jedna z nich převládá, což vede buď k sebe-

destrukci či destrukci soupeře, což není cílem evoluce. Jde o to naučit se konflikty řešit tak, aby byl 

zachován Princip Krysta. Tento program ve své základní verzi má dva odlišné tuningy.  

1. Jeden tuning je doporučený pro Mirky Dušíny, kteří jsou na ascenční cestě a chtějí si natrénovat 

svoji krystovskost, získat zkušenost odpuštění druhým, být jim pozitivním vzorem, ukázat, že láska 

je největší síla ve Stvoření a těm, kdož jdou cestou lásky, dát tipy, jak se dá prakticky použít, apod. 

Tedy re-akce je mírnější než původní akce a má didaktickou hodnotu. Chodec u přechodu počká, 

než auto přejede a nevyžaduje své právo přednosti, protože ví, že toto chování je prototypově 

záslužné (snáze se zastaví člověk v mírné chůzi, než tuna železa při 60 km/h, energetické a enviro 

dopady jsou zřejmé). Též vytváří situaci velkorysosti a laskavosti, kterou šofér pocítí a dostane se 

do jeho předloh, jako pozitivní zážitek spolu-tvorby situace přecházení ulice. Tento program se 

stane součástí jeho anatomie a může ho skrze sebe manifestovat navenek. Protože tento zážitek nese 

pozitivní emoční náboj, který dělá normálnímu člověku dobře, tak ho bude replikovat. Na dalším 

přechodu zastaví on dříve než chodec a laskavě mu pokyne. Tím se tento příjemný program dostane 

do chodce a ten ho bude replikovat. A tak se šíří Krystovské Kódování po celé planetě. Pokud tedy 

hledáte cestu Krysta a zrovna nemáte peníze na duchovní cestu do Betléma (ezoterická dovolená), 

zkuste se naučit slušně přecházet ulice kolem vašeho bloku.  

2. Druhý tuning je doporučený pro Dlouhá Bidla a Štětináče (popř. i pro navedené zbabělé 

zkorumpované užitečné blbce Bohouše), kteří jsou na descenční cestě a chtějí zjistit, kam až ve 

svém konání zla mohou zajít. Tedy zjistit hranice, kam až je okolní svět nechá expandovat, než je 

zarazí. Hledají slabiny lásky a zneužívají jich. Jejich akce je agresivní a pokud cítí mírnou reakci 

(projev slušnosti), berou to jako slabost a svoji agresivitu znásobí: pes je otráven, cesta je volná. Je 

to cesta Démonů, kteří mají jiná pravidla hry, než zbytek světa. Zdravý svět to musí rychle pochopit 

a adekvátně zareagovat. Je to test jeho zdravosti, síly a zralosti. Zkouška jeho imunitního systému, 

je-li dostatečně xeno-fóbní, aby na smrtící agresi správně reagoval a rychle ji zlikvidoval. Je to 

normální každodenní praxe každé živoucí Bytosti, která prochází Hologramem Bytí, kde jsou části 
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a věci dobré a špatné. Proto se musí naučit vše kolem sebe pečlivě pozorovat, pochopit, rozlišit 

(diskriminovat), posoudit, zhodnotit, zvážit a změřit a přesně určit rozdíly a dát tomu hodnoty + či - 

podle míry krystovskosti obsažené v záměrech a konání svého okolí. Pokud je zjištěna silná reverze 

útočníka, tak je třeba adekvátní tvrdá reakce. Je zřejmé, že s každým se nejlépe domluvíme jeho 

vlastním jazykem, protože mu rozumí. Kdo mluví jazykem síly, bude také silové odpovědi nejlépe 

rozumět. A to je případ Dravců, kteří lásku považují za slabost a násilí za hrdinství, protože mají 

zvrácené hodnoty. Pokud se nějaký idiot/-ka chce nechat zfackovat, tak ať jim nastaví i druhou tvář. 

 

Samaritánský Komplex a Mučednictví 

Je to energetické poškození, které se projevuje nepochopením struktury lásky a odmítáním vlastní 

hodnoty. Je to přehnaná péče o druhé na úkor péče o sebe. Je to posedlost službou ostatním za cenu 

vlastní anihilace. Není to projev lásky, ale jejího nedostatku. Je to projev láskové deprivace. Je to 

postoj anti-Krystovský. Postižená osoba si svou poníženou psí službou u jiných kupuje to, co jí 

chybí, co sama nemá: pocit vlastní hodnoty. Doufá, že čím více zaplatí, tím více ho zvenčí od cizích 

lidí získá. Platí za to tím nejcennějším co má: sama sebou. Vzdává se sama sebe a očekává, že si ji 

za to někdo bude vážit. Dobrovolně se staví do role mučedníka (martyrizmus) a podstupuje 

sebemrskačství. Je to projev hluboké bezbožnosti. Pohrdáním sebou samým pohrdá Bohem v sobě, 

což je těžký přečin. Na osobní úrovni to má energetické důsledky odpojení se od Boha, protože si 

ho v sobě neuvědomuje. Poškozuje tím také své okolí. Podsouvá jiným lidem myšlenku, že pro 

jejich existenci a správné fungování je životně důležitá a že bez ní by to sami nezvládli. Oslabuje 

jejich osobní moc a dělá je na sobě závislé. Tím je také odpojuje od Boha, kam se mají obracet pro 

své životní síly a rady, jak překonávat překážky. Ve Stvoření je vše v neustálém pohybu, který je 

zajištěn vzájemným tokem energií tam a zpátky. Energie nesmí nikde chybět ani se někde hromadit. 

Proto musí být zajištěna rovnováha mezi braním a dáváním. Musí být výměna energií. Postižená 

osoba trvale více dává než přijímá, čímž si neustále snižuje schopnost udržovat otevřený 2-směrný 

tok energií mezi sebou a Zdrojem. Přirozené proudění toků Prvotních Životních Sil je toto: přímý 

tok čerstvé energie od Zdroje do mě (OutFlow), návrat mnou použité energie do Zdroje pro její 

vibrační regeneraci (BackFlow). Znásobený přítok nové energie od Zdroje do mě pro další expanzi 

mého evolučního templátu (BackFlowReturn). Pokud toto nefunguje, není možný spirituální růst a 

vzestup, který je napojením na Zdroj podmíněn. Následuje pád. 

Tyto lživé a reverzované postoje byly lidstvu implantovány Dravci, aby oslabily jejich krystovský 

potenciál otevření silného dvou-směrového toku mezi naší padající planetou a Zdrojem. Je to jeden 

aspekt reverzního energetického vzorce chování uměle vloženého do našich předloh, tzv. Model 

Oběť-Dravec. Z podvědomé úrovně se tím řídí responzní struktura našeho chování (jak 

zareagujeme) ve všech komunikačních situacích: útěk či útok. Automaticky se stylizujeme do role 

buď oběti nebo útočníka, podle toho, jak odhadneme sílu naší a druhé strany. Podle toho pak 

reagujeme buď útěkem či útokem (řečeno obrazně, energeticky). Tyto mutace jsou vloženy do 

našich plazmových předloh, tedy velmi hluboko v naši anatomii. Způsobují nepřirozené extrémní 

polarizace, jejichž projevem je neustálý stav konfliktu a boje při každém mezilidském kontaktu. 

Tedy lidi jsou trvale postaveni proti sobě. Život je boj. Partnerství je boj o moc a ovládnutí toho 

druhého. Jednak se tím vzájemně vysilují, ubližují si a snižují vibrace a druhak se spolu nemohou 

spojit a vytvořit silnou opozici vůči démonům. Rozděl a panuj.  

 

Milost Nejzazší 

Boží zákony umožňují znovuzrození Démonů v jejich původní Krystovské podobě, po jejich pádu, 

pokud v Kosmu existuje někdo, kdo je miluje. Je to fyzikální záležitost. Vědomí Démonů se v 

poslední fázi své destrukce, zvané fragmentace vědomí, rozpadne na prvotní částice vědomé 

energie, zvané Partiki. Zničí se jejich manifestační předlohy, rozpadnou se mřížky, štíty, paměťové 

matrixy, aj. útvary, které kódují jejich identitu a drží program realizace jejich bytosti. Přestanou 

existovat jako vědomá entita. Je to vymazání z Knihy Života. Je to jakoby se naše hmotné tělo 

rozpadlo na jednotlivé atomy a ony zapomněly, jak spolu byly dohromady poskládány, aby tvořily 
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plně funkční tělo. Je to jakoby někdo buldozerem rozboural dům na hromadu cihel a přitom zničil i 

plán na stavbu toho domu, tedy návod-předlohu, jak se ty cihly mají uspořádat, aby dům vytvořily.  

Mrak jejich vydrcených Partiki částic pak putuje ke Zdroji jako recyklovatelná surovina. Pokud 

však někdo dokáže ve své mysli podržet vzpomínku a představu na tyto zničené bytosti v jejich 

původní božské formě, tak se ten mrak jejich chaotických Partiki částic může zase uspořádat do své 

původní podoby. Tak, jak tyto nešťastné bytosti byly Bohem původně stvořeny. Tyto bytosti se pak 

vrátí ke Zdroji jako celistvé a mohou pokračovat ve svém dalším vývoji a poučit se ze svých chyb. 

Někdo musí ve své paměti uchovat jejich původní předlohy. 

Není to Bůh, kdo Démony resuscituje. Je to milost Boha vtělená do jeho zákonů. Ta umožní, aby 

někdo ve Stvoření, kdo byl Démony terorizován, byl tak krystovský a odpustil jim. Aby svou láskou 

jim umožnil jejich opětovnou existenci a možnost uvědomit si všechno to zlo, co napáchali a dal 

jim příležitost k nápravě. To není nikoho povinnost. To je pouze dobrá vůle a svobodné rozhodnutí 

se takto zachovat. Řečeno pragmaticky, milovat a odpouštět se nám vyplatí, protože za to stržíme 

cenné ascenční body (krystovské bobříky).  

 

Nehrajte si na Boha, když jím nejste 

V mnohých filosofických a duchovních textech (zejm. východních) se často propaguje nenásilí. 

Poškozený budhizmus učí, že člověk nesmí nikoho omezovat, že nesmí konat násilí, z čehož pak 

vyplývá, že se nesmí ani bránit. Tento postoj vede k falešné hrané duchovnosti a fatalizmu. Já se 

vzdávám své osobní síly a možnosti ovlivňovat události, kterých jsem součástí. Odevzdávám svoji 

moc nějakému 'vyššímu principu', který ví nejlépe, jak s ní naložit. Já pak mám klidné svědomí z 

toho, že se nemusím trápit tím, zdali jsem konal dobře či špatně. Někdo cizí to totiž udělá za mě. 

Např. takový bůh, který mě ochrání. Nebo zákon karmy, který mi vždy po zásluze přinese utrpení 

jako plody mého špatného chování, což musím přijmout. Se slzami v očích čtenář(ka) sleduje, jak 

světec již nekoná, jen pozoruje. Když se blíží vrah, nijak ho neomezuje a nechá se zabít, čímž 

'duchovně vítězí' a stává se hrdinou mající 'božské kvality'. Toto může být přijatelná osobní 

evoluční volba, pokud je plně vědomá a karmicky kvalifikovaná. Nikoli však jako póza duchovnosti 

pro sebe a ostatní: 'hra na boha'. Nikoli jako obecný návod pro řešení konfliktních situací. Božská 

kvalita není o nebránění se, ale o adekvátnosti obrany. To by to tady vypadalo, kdyby se Zlu nikdo 

nebránil! Kdyby např. obránci Stalingradu hitlerovcům 'nastavili i druhou tvář'. Jisté množství 

takových pomatených světců si naše planeta dovolit může, ale pouze v počtu menším než velkém. 

Jsme Strážcovská Rasa: což se takhle vesmírný policajt může chovat? 

Skutečný Bůh se brání a to velice tvrdě. Nastavil Zlu přesné hranice, kam až může zajít. Zlo se 

může plně projevit pouze ve Vnějších Doménách a pouze do úrovně Ecka, jejíž zničení smí 

způsobit. Za konání zla přichází trest jako akt obrany Stvoření zajištěné Bohem: bytost se tím sama 

sebe-poškozuje a trpí (reverzuje si své vlastní předlohy). Pokud vykoná kritické množství zla 

(dotáhne to na více než 2/3 revezů v předlohách), tak je ZLIKVIDOVÁNA. Stvoření se dostalo na 

mez nutné obrany, začalo se bránit a zasadilo jí Krystovský Úder. Tím je zajištěno, že Princip 

KRYSTA Věčného Života bude ve Stvoření zachován. A právě o to Bohu jde. Zajímavé je, že tato 

'božská' likvidace, na rozdíl od té 'lidské', je ABSOLUTNÍ a TOTÁLNÍ. Pokud člověk v adekvátní 

sebeobraně zabije útočícího agresora, tak zabije pouze jeho fyzické tělo. Jeho útočná duše projde 

Bardo cyklem, snad se poučí a zase se inkarnuje, aby mohla pokračovat ve svém vývoji. Pokud Bůh 

skrze své Zákony někoho 'zabije' (= bytost se zničí sama svým pádem), tak jsou zničeny i jeho 

předlohy formou fragmentace vědomí a tato bytost přestane existovat - navždy! To je daleko tvrdší 

postih. Je zřejmé, že Bůh se (na rozdíl od nás) se Zlem, opravdu nesere. Pokud si někdo chce 'hrát 

na Boha', tak by tu roli měl hrát se vším všudy. Pokud dnešní srdíčkáři volají po nesouzení a 

odpuštění, po nenásilí a neomezování, po přijímání a nebránění se, pokud volají, že zlo neexistuje, 

za což očekávají, že se dostanou do nebe, tak ať si opět vyvolají Nera, Čingischána, Turkemádu 

(Tomás de Torquemada), Stalina, Hitlera a další 'kamarády' a nechají si je tu znova zmanifestovat. 

Třeba se s nimi někde setkají (např. na ostrovech Gulagu, v Dachau nebo v Osvětimi). 

 

---------------  Vztah k Bohu  --------------- 
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Pohrdání Bohem 

Člověk může velmi snadno nesouhlasit s tím, co pozoruje, že se kolem něj děje. A spílá Bohu, že to 

dopustil. To je v pořádku. Vyjadřuje své skutečné pocity a má na to právo. Nikdo ho za to nesoudí. 

Klidně může Bohu vyčítat a nadávat, nic se neděje. Je to dovoleno, tak ať si to vyzkouší.  

Hněvat se na Boha je zajímavá a důležitá zkušenost. Ať si ji každý dopřeje. Zkusme si to a 

vnímejme přitom své vnitřní pocity. Nejprve se vyladit na Zdroj s naprostou důvěrou a bez-

podmínečnou láskou. Tím, že v sobě navodíme tento pozitivní energetický stav, který je podstatou 

Zdroje, dostaneme se s ním do vibrační rezonance. Jaké jsou naše pocity? A pak opačně. Vyvolejme 

v sobě hněv a odpor vůči Zdroji. Negativním stavem se dostaneme do vibrační disonance. Jaké jsou 

naše pocity? Jsou rozdílné? Které jsou příjemnější? Na energetické úrovni se v naší ID anatomii 

buď otevírají anebo zavírají energetické průchody, potrubí, skrze něž do nás vtékají prvotní proudy 

životních sil Zdroje. Ty nás oživují. Jsme částečka Zdroje, která je s ním takto propojena. Je to jeho 

energie, kterou nám dává k dispozici, abychom mohli existovat. Je to jeho energie, kterou dává 

sobě-nám. Nic zde není naše. Tedy kromě zodpovědnosti za své konání.  

Máme možnost si vyzkoušet, jaké to je, když si to potrubí přivřeme. Rozhodně nám to neprospěje a 

proto to nebudeme zbytečně dělat. Ne proto, že by se to dělat nemělo. Ale proto, že víme, že nám to 

škodí. Řečeno jazykem doby, ono se nám to totiž nevyplatí. Tady je důležité si uvědomit, že to 

potrubí nám nezavírá Bůh jako trest za to, že mu spíláme. To potrubí si zavíráme sami tím, že se od 

něj odvracíme a dostáváme se do stavu disonance, ve kterém se to potrubí na naší straně zavírá 

automaticky. Na jeho straně se nezavírá nikdy, tam je otevřené pořád. Je to jakoby člověk stál u 

velikého vodopádu a měl rouru a kýbl (vědro). Pokud jeden konec roury strčí do proudu vodopádu a 

druhý do kýblu, kýbl se za chvíli naplní. Pokud ten horní konec vystrčí z vodopádu ven, mimo jeho 

proud, tak do kýblu žádná voda nenateče. Ten vodopád je Bůh. Ta poloha roury vůči němu je náš 

vibrační stav: rezonance či disonance. Ten kýbl je množství životní energie, co máme k dispozici. 

Boha tedy můžeme nepřijímat, odmítat, pohrdat jím, nadávat mu, vyčítat mu, apod. Jemu je to 

úplně jedno. Nám však nikoliv. Odpojením se od jeho životní síly k nám začnou postupně přicházet 

problémy, počínaje vibračně shora, protože vyšší úrovně energeticky vyživují úrovně nižší. Pokud 

ve své hlouposti a zaťatosti vydržíme dostatečně dlouho, sedne to až dolů na tělo a dostaví se 

organické nemoci fyzického těla. Jak je léčit? Inu tam, kde to začalo. Obnovit své napojení na Zdroj 

našich životních sil a ony to začnou odshora dolů zase dávat dohromady. Je mnoho jiných příkladů 

spojení se Zdrojem, např. trolej tramvaje či anténa autíčka na dětském autodromu, kde rozdíl mezi 

napojením a odpojení je velmi názorný.  

Pohrdání Bohem také znamená pohrdání celým jeho Stvořením, protože to Stvoření je jeho 

projevená část (Tělo Boha), jeho manifestovaný aspekt, jehož my jsme součástí. Tedy je to i 

pohrdání sebou. A naopak, pohrdáním sebou současně pohrdáme Bohem, protože jsme jeho částí. 

Pohrdání tedy k ničemu dobrému nevede. A proto raději přijímejme a milujme sami sebe a vše co je 

kolem nás. Ale milujme kvalifikovaně, abychom věděli, jaký typ lásky máme kdy použít. Někdy ta 

láska je něžná a milující. Někdy ta láska musí být tvrdá a ostrá jako magický meč Krále Artuše.  

 

Sebevražda 

Nejhorší způsob pohrdání sebou a potažmo Bohem, je sebevražda. Bere se to jako zrada člověka 

vůči Bohu, jako porušení slibu. Má to dalekosáhlé, velmi negativní, energetické důsledky pro další 

vývoj jedince. Duchovní esence (duše), která šla do dané inkarnace a do daných, byť hodně 

nepříznivých, životních podmínek, dopředu dobře věděla, do čeho jde. Sama si to za asistence 

svých Vyšších Já spolu-vybrala. A dala slib, že to zvládne. Pokud to nezvládá, tak je to zcela v 

pořádku. Je to její poučení, které potřebuje. Pokud se někdo vsadí, že za deset minut vyskáče 

žabákama na Mount Everest, tak to asi trochu neodhadl. Proto se z toho poučí a příště již takovou 

blbost neudělá. Podobně to dělá Duše. Ona si sem vleze do těla a taky má ambice vyskákat někam 

nahoru nebo to tady všecko spasit a podobné hlouposti. Nikam nevyskáče a nic nespasí. Tím se učí, 

že skákat se má pomalu. A že spasit se musí každý sám, svou mravností a sebekázní. Dušička tu 

dostane těžkou inkarnační kocovinu. Jak byla večer rozjetá bez těla v těch vlajících mejdanech 
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lehce vyšších hřejivých vibračních úrovní D-4 krystovského astrálu, kde má naplánované projekty 

na přestavbu lidstva, tak se ráno probudí ranami bičem v realitě mrazivého planetárního gulagu, kde 

musí bojovat i o své pouhé holé přežití, jehož šance jsou pramalé. Tím se dušička učí, že ta její 

inkarnační lekce vypadá pohledem shora dosti jinak než pohledem zdola. Tady totiž neplatí 'jak 

nahoře tak dole'. Pokud má jedinec navíc tu smůlu, že si kolem toho ještě něco pamatuje a vnímá 

ten rozdíl, kde byl předtím a kde je teď, tak má dost blízko k tomu, aby si sám sfoukl plamínek. To 

lze pochopit, ale nelze s tím souhlasit. Pročež to nedělejme, neboť se nám to nevyplatí. Může být 

někdy snazší si vzpomenout na předešlý stav tam nahoře, než na konkrétní zadání inkarnační mise a 

účel současného života. Tyto datové linky jsou záměrně rušeny a přesměrovávány na umělé 

paměťové matrixy.  

Vodítkem budiž, že zde jsou asi tři různé důvody pro každé konkrétní vmasení: in-karnaci (in carno 

= v mase). Jednak odčinit a napravit to, co se předtím nepovedlo. Druhak naučit se něco nového a 

udělat pokrok v osobním vývoji. Třeťak udělat něco užitečného pro ostatní, pro své okolí. Když už 

jsme opravdu zoufalí a myslíme si, že to tentokrát fakt nedáme a nadáváme Bohu, co je to za 

darebáka, že nám to způsobil, zkusme se podívat na ty tři důvody a pocítit, jestli v nějakém z nich 

není naše záchranné lano. Byť by to byla jen zdánlivá drobnost, aby nám vrátila motivaci k životu. 

Třeba jen někomu pomoci, nebo jít do lesa a popovídat si se stromy, nebo napsat básničku, 

namalovat obrázek, vyjet na výlet, vzpomenout si na staré známé, dát si dobré jídlo, podívat se na 

pěkný film, pobavit se s rozumným psychologem či psychiatrem, zajít na koncert, dát se na politiku 

a chtít něco změnit, začít fotit, najít si partnera, začít meditovat, koupit si kolo nebo motorku, 

postavit čmelín, apod. Třeba jen začít žít úplně obyčejný život a řídit se instinkty a selským 

rozumem. Třeba jen přestat hledat Boha a platit za semináře, kde nám ho v přírodně ne-identické 

kvalitě po telefonu či internetu nabízí a prodávají. Přestaňme hledat Boha, abychom ho mohli najít. 

Bůj totiž nejsou houby. Bůh se nehledá, ani nesbírá. Jděme lesem a netrapme se houbama. Ten les 

je Bůh. Ty houby jsou naše představa Boha. Čím víc tlačíme Tvůrčí Princip do kadlubu našeho 

očekávaní, tím méně ho tam dostaneme. Požádejme les o houby a pak už jen jděme a nic nechtějme. 

Vše, co se pak bude dít, je zcela v pořádku. Nejsme to my, kdo bude učit Boha, co má právě udělat. 

Je to spíše trochu naopak.  

Klíčem k nezahynutí je najít si způsob pozitivního tvůrčího sebe-vyjádření, ať je jakékoli. Mít své 

PROČ žít, mít důvod proč neutíkat, mít vnitřní povinnost. Byť by to bylo jenom jít nakrmit kachny 

nebo nasypat holubům, nebo jít jednou za den zamávat projíždějícímu vlaku, nebo jen čekat přes 

celou zimu, jestli se ten velký dub uprostřed pole zase olistí a kolik vody bude ve studni. Tím se 

člověk dostane do stavů rezonance se svým posláním a získá velikou podporu. Chmury rázem 

ustoupí. Někdy to takhle jednoduše nejde a je třeba hluboké energetické léčby předloh. Někdy 

postačí důkladný půst, který funguje jako extrémně silný bio-regenezní proces celé ID anatomie, 

může způsobit až znovuzrození (např. V. Partyková: Hladověním ke zdraví). A to je opět pádný 

důvod k setrvání v těle. Co se neudělá v těle, to se jinde neudělá. A až přijde náš přirozený čas, tak 

si nás náš Avatar (Vyšší Já z HU-4, které má na starosti nás vývoj) vyklepne z těla, jako písek z 

bábovičky. Zaonačí události, aby se to stalo tak, jak se rozhodne.  

 

Bůh jako kamarád 

Normální vztah člověka k Bohu je jako vztah milujícího dítěte k milujícím rodičům, protože odráží 

skutečnou energetickou realitu této situace. Každý má k Bohu přímý a bezprostřední přístup a může 

s ním navázat důvěrný osobní vztah, na základě vzájemné rovnosti, respektu, přijetí a bez-bázně. Je 

to náš starší a zkušenější kamarád, kterému můžeme věřit, který nás chrání, podporuje, učí a vede. 

Boha můžeme poznávat sami, skrze sebe a skrze celé jeho Stvoření, co je okolo nás. Nepotřebujeme 

k tomu žádné zprostředkovatele. Tito zprostředkovatelé jsou duchovní překupníci - spirituální 

paraziti v energetickém potravním řetězci, kteří se staví mezi člověka a Boha. Není fyzikálně 

možné, aby se někdo mohl postavil mezi Člověka a Boha. Není tam pro to žádné místo, to prostě 

nejde. Jakoby se někdo chtěl postavit mezi matku a dítě v jejích útrobách. Kam by si asi tak stoupl? 

Jak říká stará moudrost: 'Nikdy nezapomínejte na slávu lidské přirozenosti. Jsme ten nejvyšší Bůh, 

jaký kdy byl a jaký kdy bude. A všichni Kristové a Budhové jsou jenom vlny na tom nekonečném 
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oceáně, který jest JÁ'. Jednejme tedy s Bohem v úrovni očí, jako rovný s rovným, neboť tak to je. 

Každá věc je pouze malý kousíček Boha stvořený z jeho lásky a obdarovaný všemi jeho vlastnostmi 

(kvalitami) a navíc má něco zcela svého, jedinečného. Podobně jako dítě, dostává k dispozici 

kvality svých rodičů a navíc svoji jedinečnost a možnost s tím nakládat. Může být dar lásky větší? 

Zkuste vnitřně procítit, co se ve vás odehrává, když někomu říkáte toto: "Dávám ti vše co mám. A 

navíc ti daruji tvoji jedinečnost. A také schopnost, s tím vším jakkoli naložit. Ať se stane cokoli, 

budu tě vždy bezpodmínečně milovat." Dokážete dát víc?  

 

Boží Přítomnost 

Osobní duchovní rozvoj začíná kultivací skutečné niterné víry v to, že zde existuje vyšší vesmírná 

síla, moc a inteligence, kterou můžeme nazývat Bůh či Zdroj. Její přítomnost můžeme intuitivně 

cítit a tím i vědět, že tady skutečně je. Naše osobní duchovnost se počíná rozvíjet tím, že si 

postupně stále více uvědomujeme a stále zřetelněji pozorujeme jemné konání přítomnosti Boha v 

rámci naší běžné pozemské existence. Když si uvědomíme tuto Boží Přítomnost (Divine Presence), 

vznikne v nás upřímná osobní touha přizvat tuto vesmírnou sílu k tomu, aby s námi spolu-vytvářela 

náš každodenní život. Každý jeho okamžik se pak stává tvůrčím dobrodružstvím a nikoli fádním a 

mechanickým stereotypem, jak tomu někdy bývá. Spoluprací s Boží Přítomností posvěcujeme 

každý okamžik našeho bytí a stává se z něj vědomá existence. Pouhé existenční přežívání se 

povyšuje na plně vědomé bytí, hodné Člověka, kdy může plně vyjádřit svůj tvůrčí potenciál, řízený 

a směrovaný darem svobodné vůle. Boží Přítomnost je živoucí duch a kosmická inteligence, která je 

jako malý tichý niterný hlas vložena do hloubi všeho stvořeného, do té nejzazší podstaty. Tato 

skutečná vnitřní Boží Přítomnost je vibrační otisk božského tvůrčího Zdroje na všem, co z něj 

vyšlo. Chceme-li tuto kvalitu více aktivovat a pozvat do našich životů, děje se to tím, že zaměříme 

svoji pozornost na rozvoj vnitřního božského sluchu. Jeho pomocí můžeme ten malý tichý hlásek 

Boha v nás zesílit do radostného volání. A pak dále a dále, až do extatického neslyšitelného 

burácení proudů stvořitelských sil, jak skrze nás protékají, jsa vedeny naším záměrem a vtělují se -

skrze nás- do plného svého vyjádření. Tím za pomoci nám propůjčených sil Boží Přítomnosti 

tvoříme své životy. 

Mnoho lidí je zavedeno na cestu duchovního objevování skrze kulturně populární a zazvyklé 

tradice, které pro nás historicky definovaly podstatu Boha a jeho přítomnosti. Tyto populární 

duchovní tradice zavedly různé soustavy názorů, pravidel a zákonů pro chování lidí, které údajně 

mají pomoci tomu, aby Boží Přítomnost zřetelně a pozorovatelně vstoupila do jejich osobních 

životů. Typ duchovního vzdělání a spirituální nauky, které si zvolíme jako nástroj k probuzení naší 

niterné božskosti, má veliký vliv na typ a kvalitu zážitků, které nás budou potkávat a provázet na 

naší duchovní cestě. V sobě omezená a nás omezující jsou ta učení, která nás vedou k tomu, 

abychom se (dobrovolně či nedobrovolně) podřizovali nějaké vnější externí autoritě jakéhosi boha, 

který je často hněvivý, zlý a poručnický. Zasévají do nás strach z boha a bázeň před ním, což je 

velice časté v tradičních náboženstvích. Tyto směry zastírají skutečnou podstatu Boha-Zdroje, 

kterou je milující, nesoudící a bezpodmínečná láska. Tyto směry nepodporují náš duchovní rozvoj, 

ale naopak ho záměrně brzdí. Všechny názory, myšlenky, ideje, koncepty, víry a definice, které do 

sebe přijmeme, ať se týkají čehokoliv (podstaty Boha a jeho vlastností, vůle a záměrů), vstoupí do 

naší ID anatomie a stanou se její součástí. Jsou pak uloženy v našem podvědomí jako tzv. percepční 

filtry, skrze které budeme vědomě prožívat takovou formu Boží Přítomnosti, jakou nám tyto filtry 

vytvoří. Pokud naše názory jsou omezené a represivní, takové budou i naše zkušenosti s bohem a 

zážitky na naší duchovní cestě. 

Existuje mnoho systémů náboženské víry, které nás učí, abychom se stali malými hodnými 

duchovními ovečkami a dobře vychovanými poslušnými a poddanými božími duchovními vojáčky. 

Obhajují boha jako před-definovanou postavu s osobnostními rysy. Pokud jsme poslušní a 

dodržujeme pravidla stanovená danou duchovní tradicí, tak máme šanci získat přízeň takového 

boha. V takovém případě můžeme být zachráněni před podstupováním zdánlivých zkoušek a soudů 

jak ve světe smrtelnosti tak i v okamžicích po jeho opuštění. Pro mnoho lidí je to zdánlivě výhodný 

obchod, jehož dosah si však neuvědomují. Oni se vzdají své suverenity, své osobní svobody a 
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identity ve prospěch nějaké vnější autority ve formě před-definovaného personifikovaného boha. Za 

to se jim dostane aspoň dočasný emoční komfort, jakési pocitové pohodlí, obsažené v tom, že 

mohou doufat, že jejich život by přece jenom mohl mít nějaký vnitřní a hlubší smysl a že zdánlivě 

nevyhnutelná smrt fyzického těla neznamená ukončení jejich osobní existence.  

Bytosti, které jsou duchovně uskutečněné a plně realizované, si již nepotřebují kupovat tento 

falešný pocitový komfort víry v doufání, ani se už nepídí po tom, aby získali souhlas, svolení či 

schválení od nějaké vnější figury hrající si na roli boha. Skuteční Mistři aktivně ví a činně do sebe 

vtělují skutečnost živoucí Boží Přítomnosti, což znamená poznání božského účelu života, věčnosti 

života a nesmrtelnosti a bezpodmínečné boží lásky. Pokud člověk pozná božskost skrze svoji 

přímou zkušenost, tak už nepotřebuje věřit či doufat v něco, co mu připadá, že mu chybí, že tu není, 

že je nepřítomno. Niterné prožití a poznání Boží Přítomnosti totiž znamená definitivní naplnění a 

realizaci všech takových věření a doufání. 

Náboženství může sloužit jako dočasné rozptýlení a útěk od strachů z pozemského přežívání a může 

nám nabídnout rámec jistého duchovního sebe-vymezení, skrze které můžeme vnímat vyšší míru 

smyslu a motivace našich životů. Bohužel, náboženství může také sloužit jako překážka postavená 

přímo mezi naše smrtelné já a živoucí Boží Přítomnost, ke které směřujeme. To, že je někdo 

pobožný, nábožný či zbožný a následuje diktát před-definovaného systému nějaké víry, ještě 

nemusí znamenat, že je to člověk duchovní. Pravá duchovnost se zjevuje skrze duchovní poznání, 

uvědomění a uskutečnění. Jsou to stavy vědomí a bytí dosažené skrze postupné vtělování Boží 

Přítomnosti a rozvíjení láskyplného spolu-tvořícího vztahu s ní. Tato kvalita Boží Přítomnosti, což 

jest stav dokonalé a harmonické vibrační ko-rezonance mezi námi a Bohem-Zdrojem, se pak 

pohybuje skrze nás a vyjadřuje se skrze naši bezprostřední osobní a důvěrnou zkušenost.  

Pravá a ryzí duchovnost je bytostné a zcela samozřejmé rodné právo a okolnost všech 

manifestovaných věcí v jejich projevené formě. Ten malý tichý niterný boží hlas hovoří a zpívá 

všemi jazyky, v každém okamžení. Naše výzva v duchovním rozvoji spočívá v tom, abychom si 

dokázali zvolit takové názory a taková konání, která nám pomohou uslyšet tento láskyplný tichý 

zpěv našeho vnitřního božství. A dále, pomohou jeho božské hudbě, aby nám umožnila vstoupit do 

víru věčného tance života a lásky, skrze které se Bůh-Zdroj neustále vyjadřuje. Prastaré Učení 

Vnitřního Krysta je učení té nejpřímější stezky na cestě Člověka k Bohu, které je dnes na planetě k 

dispozici. Tato nauka není navržena tak, aby nás chytila do pasti omezeného rámce náboženského 

systému, kde bychom se stali hodnými ovečkami nějakého vnějšího svatého pastýře. Tato nauka 

nám poskytuje Božské Vědění, pomocí kterého se můžeme my sami stát pastýři našeho vlastního 

duchovního rozvoje, směrem k postupnému probouzení Boží Přítomnosti v nás. 

V Nauce Vnitřního Krysta nenaleznete Boha jako nějakou hotovou fixní před-definovanou a 

předurčenou vnější autoritu. Namísto toho nám Nauka přináší hluboké poznatky kreační mechaniky 

a interdimenzní fyziky, pomocí nichž můžeme odhalit mnohá tajemství Boží Tvorby a pochopit 

strukturu a funkci celého Stvoření. To nám umožní uslyšet náš vlastní vnitřní hlas Božího Ducha 

ukotveného v hloubi naší existence. Vedeni tímto hlasem umožníme Boží Přítomnosti v nás, aby se 

sama začala definovat a určovat skrze nás, vtělovat skrze nás do plného vyjádření, jako naše osobní 

existence a soukromý život. Tím svého vnitřního boha tvoříme ze sebe a skrze sebe. Je to proces 

zbožštění naší vlastní existence, který jde svým přirozeným směrem: tedy zevnitř ven. Nikoli 

směrem nepřirozeným, zvenčí dovnitř, kdy jsme přesvědčování, že si naše božství musíme koupit 

od nějaké cizí externí autority, která na to má monopol a to ještě za cenu našeho znesvobodnění. 

Nauka Božského Vědění je vyhrazena pro božské bytosti a každý z nás byl jako taková božská 

bytost stvořen. Je v naší moci tuto nauku přijmout a naplnit tak naši roli. Božské Vědění a z něj 

plynoucí božská láska, svoboda, suverenita a radost jsou naším přirozeným rodným právem a 

odkazem. Nemáme zapotřebí se poníženě plazit před žádnými vnějšími bohy a jejich samozvanými 

reprezentanty a prostředníky, sloužit jim a prosit je, abychom od nich získali tento dar. Tento dar 

nám již byl darován Bohem-Zdrojem, ve formě Boží Jiskry, skrze kterou jsme vyšli ze Zdroje a 

vstoupili do manifestace. Tento dar nám však někým zvenčí byl odňat, abychom upadli do otroctví 

a museli poslouchat, sloužit, prosit a bát se, aby nám byl někým zvenčí zase navrácen. Nauka je 

nástroj, pomocí kterého si můžeme tento nám ukradený dar zase vzít zpět a začít ho pomalu 
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rozbalovat a postupně ho vyjímat z jeho obalů. Přitom se můžeme postupně rozpomínat na to, jak 

nad tímto darem života žasnout, jak si ho vážit, jak ho užívat a oslavovat, tak jak to bylo původním 

božským záměrem. 

Božské Vědění je mostem, který vede k branám plné duchovní realizace. Avšak pouze ten, kdo tuto 

nauku dobře ovládá a trvale používá ve svém každodenním životě, přes tento most dokáže projít. Je 

to most vedoucí od poznání Boží Přítomnosti, uznání její existence a získání jakéhosi povědomí o 

ní, do stavu jejího plného a trvalého vtělení do všech aspektů našeho bytí. Vědění se stává 

moudrostí, je-li vhodným způsobem použito. Až dosáhneme schopnosti setrvávat ve stavu plně 

vědomého bytí, ve stavu trvalé existence v Boží Přítomnosti, budeme radostně překvapeni, neboť 

zjistíme, že Bůh vůbec není hněvivý a trestající, ale že je milující, vše-dovolující a nesoudící. Tam, 

v těch vysokých úrovních věčné extatické radosti a blaženosti, Bůh se směje, raduje, miluje, tančí a 

zpívá - a tím se neustále rodí a udržuje celé jeho Stvoření. A my si můžeme se starými Mistry říct: 

rovnodušně a vhleduplně dlím šťasten, jsa naplněn bezpříčinnou transcendentální radostí. A začít se 

s ním také smát, radovat, milovat, tančit a zpívat.  

 

Realizace Boha 

Stav Boží Přítomnosti je energetický stav harmonické vibrační ko-rezonance mezi vědomím 

individualizované Bytosti a Vědomím Boha-Zdroje. Je to stav jednoty a sjednocení (At-One-Ment, 

Oneness). Tento stav může realizovat kdokoli a kdekoli, v jakékoli vibrační úrovni Stvoření a 

Hustotě, tedy i v té naší, nejnižší. Tato kvalita je dostupná všem bytostem, pokud v sobě aktivují 

příslušný energetický kanál pro příjem prvotní emanace Boha-Zdroje. V rámci struktury Vnějších 

Domén se energeticky jedná o aktivaci Pilíře Světla Prvotní Příčiny. Jeho tonální signatura je Um-

Shaddai-Ur [um šhadaj ur] a slouží také jako jeho přístupová mantra. Pilíř ten je přirozenou součástí 

naší anatomie. Bytost, která opraví svá bio-pole natolik, že se jí podaří otevřít tento kanál naplno, 

žije v trvalém stavu Boží Přítomnosti. Taková bytost se zove 'krystovská' nebo 'pokřtěná'. Má plné 

vedení a ochranu Zdroje ve všem, co koná. Původní smysl křtu, jako aktu energetického zasvěcení, 

bylo pomoci žákovi aktivovat jeho osobní Pilíř a tím také jeho přímé napojení na Zdroj. Současné 

rituály křtu jsou v lepším případě nefunkční divadélka pro nezasvěcené a v horším případě těžké 

černo-magické operace navázání předloh na reverzní dravčí egregory. Koncept egregoru je z 

hlediska magického pojednán např. v knize J. Veselý: Příručka vysoké magie. 

 Mít trvalé napojení na Zdroj a realizovat Stav Boží Přítomnosti není totéž jako realizovat 

Stav Boha, je to spíše nutný předpoklad. Realizovat Boha znamená mnohem víc. V rámci Vnějších 

Domén to znamená projít celou cestou krystovské bio-spirituální ascence, posbírat si všechna svá 

dílčí Já současně inkarnovaná na všech vibračních úrovních, napříč celým vibračním spektrem (od 

HU1 až do HU4), vstoupit do stavu Krystovského Avatara, překonat ho a vymanit se z omezení 

světa forem, vstoupit do stavu Rišiho, překonat ho a projít stavy nekonečných polí vědomí 

Prvotního Světla, vstoupit do stavů Yanas a projít stavy nekonečných polí vědomí Prvotního Zvuku 

a stanout před samotným Yunasai. Teprve ten, kdo projde celou touto cestou může tvrdit že 

'realizoval Boha', alespoň v rámci Vnějších Domén, cestou skrze Světelný a Zvukový Primál. 

Důsledkem tohoto stavu je schopnost se kdykoli sbalit do světelné formy, přenést se kamkoli a 

zmanifestovat se tam v libovolném počtu jakýchkoli forem.  

Další aspekt této ascenční cesty vede skrze Schody do Nebe, jejich Božské Světy a aktivace 

Plamenných Těl. Aktivují se Centrální Pečetní Zámky ve Štítech Ekašických úrovní, aktivují se 

Štítové Semenné Atomy, probouzí se jejich Jádrové Plameny. Pomocí sady energetických symbolů, 

zvaných Klíče k Nebeským Branám, je možno zažehnout tuto řetězovou reakci aktivace 

Plamenných Těl. Není to běžná ascenční cesta a otevírá se ve speciálních případech, kdy Rušej 

Pilíře mohou sestoupit dolů do Hustot, aby to tam vyčistily v rámci Kosmického Resetu, tzv. Druhý 

Příchod Kosmického Krysta. Je to výrazná vývojová zkratka vedoucí do stavu Vědomí Kosmického 

Krysta, skrze ascenční portály otevřených Plamenných Těl.  

Další aspekt této cesty vede skrze proces in-scence, kdy se z Vnějších Domén (Radon) prochází 

skrze 3 vrstvy vnitřních Domén (Edon, Adon, Eton) uvnitř Yunasai přímo ke Zdroji. Je to případ 

ještě výjimečnější, který však teď nastává. Je to cesta skrze 3 cykly Adaši Návratů. Vědomí bytosti 
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ukotvené v jejím plazmovém spektru (frekvenční pásmo Trhuah) se nejprve projikuje do Stavu 

Effiyah v EFFI Poli, aby odtud získalo projekční a ascenční klíče a kódy. Pak se vyvíjí do stavu, 

kdy je schopno sbalit svou manifestovanou formu do světla a projít plazmovými inscenčními 

portály uloženými v nitru Jádrových Plamenů Kosmických a Nad-kosmických úrovní (Ahyahrhu 

Flame of Cosmayah, Elaisa Flame of Cosmyah, Ahustrijhetahu Centre Flames). Na konci této cesty 

je status Adaši Adepta, který to vzal po vlně Božího Dechu tam a zpátky a ví své. To je realizace 

Boha na úrovni EFFI Pole.  

Tím prvním a nejnižším stupínkem na dlouhé cestě Realizace Boha je schopnost kdykoli 

demanifestovat své fyzické tělo do světelné formy, přenést se v rámci dané Hustoty (u nás HU-1) 

do libovolné časo-prostorové ko-ordináty a tam se opět fyzicky zmanifestovat. Kdo nezvláde ani 

toto zcela úvodní cvičení by vůbec neměl mluvit o tom, že 'realizoval boha', neb je to čiré rouhání.  

 

Zasvěcení a ascence 

Smyslem zasvěcení je vytvořit možnost urychlení duchovního vývoje jedince v rámci jeho 

přirozeného krystovského osobního Evolučního Templátu. Jedná se o provedení energetické 

aktivace určitých struktur jeho ID anatomie, aby mohlo dojít k větší expanzi jeho vědomí. Je to 

umožnění přístupu k širšímu spektru ID frekvencí, k božským proudům Prvotních Životních Sil o 

vyšších vibracích. Je to umožnění přístupu k vyšším aspektům sebe sama, ke svým Vyšším Já, 

protože právě jejich integrace do osobní identity znamená ascenční postup.  

 Ascence je v jistém smyslu opak manifestace, která probíhá vibračně směrem shora dolů, 

zahuštěním vědomí do hmoty. Ascence probíhá vibračně směrem zdola → nahoru, prolehčením, 

prosvětlením a produchovněním hmoty a jejím převedením na hmotu z jemnější substance, v jiné, 

řidší, Hustotě. Na osobní úrovni pozemského člověka (Inkarnáta v HU-1) je to aktivace vláken 

DNA, která způsobí aktivaci čaker a depolarizaci aurických vrstev. Otevření Pečetních Zámků v 

jádrech vtělených čaker (tzv. Semenné Krystalové Pečetě, Seed Crystal Seals) umožní postupnou 

fúzi obou jejich spirál nesoucích opačnou polaritu (přední elektrická, zadní magnetická). Obě 

spirály se do sebe začnou zasouvat a v biopoli vytvoří merkabické fáze. Tím dojde k uvolnění 

Dimenzních zámků na Repulzních zónách oddělujících sousední aurické vrstvy. Tyto vrstvy začnou 

postupně fúzovat a integrovat se. Tím dojde k propojování se našich různých Dimenzních těl a 

jejich úrovní vědomí. Začneme se prožívat trochu jiným způsobem.  

 Začneme vnímat naše ethericko-atomické tělo, tedy část našeho osobního vědomí 

ukotveného do frekvenčního pásma D-1 naší anatomie, ke které jsme dosud neměli přístup. Ta je 

ponořena do D-1 pásma vědomí planety, solární soustavy, galaxie, vesmíru, kosmu. Příslušné 

energetické prožitky se týkají expanze vědomí do těchto polí a pocity sjednocení se se Stvořením na 

této úrovni. Patří sem setkání se s bytostmi a poli vědomí říší, atomických, etherických. To, že tyto 

obrovské inteligence jsou ukotveny pouze do té nejnižší Dimenze vůbec neznamená, že jsou 

hloupé. Je to tvůrčí role, kterou na sebe vzaly (stejně tak nejsou dlouhé vlny na rádiu hloupější než 

vlny střední, protože kmitají pomaleji). Je možné s nimi komunikovat a požádat je, aby nám např. 

umožnily prožít identitu vesmírného pole atomického vědomí vodíku. 

Začneme vnímat naše elementálně-emoční tělo, tedy část našeho osobního vědomí ukotveného do 

frekvenčního pásma D-2 naší anatomie, které je nejvíce poškozené. Ta je ponořena do D-2 pásma 

nadřazených úrovní, planeta atd. Příslušné energetické prožitky se týkají expanze vědomí do těchto 

polí a pocity sjednocení se se Stvořením na této úrovni. Patří sem setkání se s bytostmi a poli 

vědomí říší elementálních čili živlových. Jsou to gigantické kosmické síly, které mají nezbadatelnou 

moc. Naše D-2 elementální tělo a jeho vědomí je jen nepatrné zrníčko v jejich poli.  

Začneme vnímat naše mentální tělo, tedy část našeho osobního vědomí ukotveného do frekvenčního 

pásma D-3 naší anatomie, které je nejméně poškozené a umožňuje nám se osvobodit. Naše skutečná 

tvůrčí síla je právě v našem intelektu. Tam vznikají naše záměry a vize, které se potom realizují. 

Jsou to obrázky (diapozitivy), které vkládáme do své Promítačky Stvoření.  

 Až se propojí tyto naše 3 Dimenzní úrovně, tak se začne konsolidovat naše Hova Tělo pro 

celou Hustotu HU-1. Potom se začnou otevírat zámky na Radiálním Těle, které odděluje naše 

aspekty v HU-1 a HU-2. Začneme prožívat expanzi vědomí skrze různé světelné tunely, což jsou 
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průchody ve vrstevnaté slupce Radiálního Těla, do vyšších vibračních úrovní. Nemusí to být hned 

D-4 astrál a už vůbec ne jeho krystovské zóny. První projekce většinou probíhají ve spánkových 

stavech a vedou pouze do vyšších sub-harmonických pásem Dimenze D-3, tedy do různých skladišť 

našich zapomenutých myšlenek a potlačených utkvělých představ, které se nám začnou přehrávat. 

Začne se měnit struktura snů. Budeme si více pamatovat, sny budou živější, barevnější, emočnější, 

budou se opakovat, budou na sebe navazovat, budeme se moci do snu vrátit, budou sny současné 

(dva vedle sebe), budou sny ve snu (do sebe vnořené), budou sny lucidnější (velmi realistické), 

budou sny vědomé (máme kontrolu nad projikovanou částí svého D-3 vědomí). Postupem času se 

Radiální Tělo aktivuje do stavu zvaného Tělo Plamenné a v osobním Chrámovém Komplexu se 

otevřou ascenční průchody do HU-2. To umožní projekce a vymísťování do D-4 astrálu, do těch 

jeho částí, s nimiž rezonujeme. Tato zóna je dnes hodně poškozená, je bojištěm a jsou tam rizika. 

Proto také Nauka astrální projekce v současné době neučí, byť by to bylo to první, čím začít. V HU-

2 se setkáme s naším Vyšším Já zvaným Duše, tedy část naší Identity ukotvena do frekvenčních 

pásem D4-6. Vědomí bude expandovat do těchto vibračních úrovní a budeme mít přístup k vyšším 

Životním Proudům. Ty začnou vstupovat do naší anatomie, ukotvovat se tam a opracovávat ji. Až 

bude biologická forma dostatečně pročištěna a prolehčena bude možná její postupná demanifestace, 

až konečně její plný přesun z HU-1 do HU-2 skrze trans-harmonické energetické portály a 

průchody (Hvězdné Brány). Díky našim těžkým mutacím však tyto fyzikální procesy nemohou 

proběhnout a jsme trvale uvězněni v nejnižší Hustotě. Někdo se rodí s dispozicí větší mobility 

vědomí. Kéž by toho využil ku prospěchu ostatních. 

 Příležitost k úniku z vězení dává Bardo proces, pokud je pochopen, proveden kvalifikovaně 

a je plně zvládnut. Je třeba si během života očistit předlohy a vložit do nich ascenční klíče a kódy, 

které potom budou automaticky směrovat z těla uvolnivší se duševní esenci (duši) skrze ty 

energetické koridory, s nimiž bude rezonovat, tedy pro které bude mít příslušné kódování. Na Zemi 

existuje velké množství chráněných ascenčních průchodů, ale je třeba o nich vědět a pořídit si od 

nich klíče. Dá se skrze ně dostat do krystovských realitních polích i v rámci naší Hustoty HU-1, kde 

je možné si již během současného života na Zemi připravovat svou další inkarnaci. Je třeba 

osvobodit z těla kvantum naší energie poutané do hmoty, které budeme potřebovat na cestu sebou. 

Uvolňuje se tepelnou likvidací biologické formy (spálení, vypaření). Pohřbívání fyzických těl do 

země je démonická praktika. Uvolněné duši chybí potřebná energie na průchod skrze energetické 

bariéry výše vibrujících ascenčních průchodů. Duše se tedy nikam daleko nedostane a uvízne v 

reverzních sítích Hibernačních Zón, kam jí navíc pomohou černo-magické zádušní rituály. Tam jí 

budou hrát holografická divadla různí svatí apod., jak jí to v kostele naučili. Dostane tam další 

dávku reverzních programů do předloh a bude se inkarnovat opět na Zemi, protože tam má kus sebe 

ve formě hnijícího těla a jeho energie. Tato energie se postupně vstřebá do planetárních štítů, do 

jejich poškozených částí. Tím je bytost energeticky uvězněna v pozemském planetárním gulagu. Při 

každé inkarnaci sem přinese nové kvantum energie od Zdroje, protože je částečně krystovská. To je 

z ní hbitě vyždímáno pomocí mutací, energetických vysavačů a zhoubného způsobu života. Velice 

rychle umírá, aby záhy přinesla kvantum další. Je to dobře vymyšlený energetický mlýn. Každá část 

zachovalého fyzického těla slouží jako energetický most k duši, které tělo patřilo, protože nese její 

enkrypci. V tom spočívá síla ostatků a jejich uchovávání v některých padlých duchovních směrech. 

Pokud někdo nemá na to, aby se dostal do vyšších vibračních úrovní sám, tak zneužívá lidské 

mršiny těch, jejichž duše se tam nachází. Je to nemravné energetické násilí. 

 Smyslem zasvěcení tedy je pomoci jedinci v jeho přirozeném bio-spirituálním vývoji a 

uspíšit jeho ascenční proces. Existují mnohé zasvěcovací systémy, které mají různý počet stupňů. 

Tyto stupně netřeba chápat jako vojenské hodnosti apod. Vyjadřují míru aktivace osobního 

energetického Chrámového Komplexu a s tím spojené schopnosti, možnosti, poslání, výzvy a 

zodpovědnosti. Příkladem takové zasvěcovací soustavy je 6-ti stupňový Ordinační Systém Kláštera 

Melchizedeků Smaragdového Řádu (MCEO), Svatého Řádu Yunasai, Posvátného Řádu Jednoty. 

Tato zasvěcení jsou transmise frekvencí morfogenetických polí od osoby, která již sama má 

dostatečně aktivované předlohy vláken DNA, má k těmto energiím přístup a je k tomuto úkonu 

způsobilá a náležitě vyškolená. Tyto energie zasvěcovanému jedinci umožní postupnou aktivaci 
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jeho vlastních DNA předloh a všeho co s tím souvisí, aktivace Hova Těla, fází Merkaby a dalších 

konstruktů. Tento specifický vibrační apgrejd vytvoří přímé propojení mezi úrovní HU-1, kde je 

ukotvena naše současná část Identity zvaná Inkarnát a úrovní HU-5, kde máme svého Rišiho, tedy 

ten kus sebe sama, který jako naše Vyšší Já bytuje ve vibračním pásmu světelného Pole Keerasha - 

Hustota HU-5. To umožní našemu Rišimu, aby mohl začít aktivovat linii energetického propojení 

směrem k nám. Děje se to skrze Pilíř Světla (Um Shaddai Ur), je to soustava Se'Ur Pilířů, která 

propojuje naše do sebe vnořená Hova Těla ukotvená v různých Hustotách HU-1 až HU-5. Je to 

energetická vazba vytvořená v rámci smluvního kontraktu, vazba mezi polem vědomí Inkarnáta a 

vědomím jeho Rišiho. Součástí toho je také složení slibu, jako výměna za urychlení postupu 

zasvěcením. Zasvěcovaný slibuje, že se bude držet na Krystovské vývojové cestě. Vývoj má 

pravděpodobností charakter, kde v každé situaci je možnost více různých voleb a rozhodnutí. 

Nejvyšší možná cesta je cesta Krystovská, zvaná též Cesta Duchovního Hrdinství (Heroic Path, 

Heroic Probability). Na této cestě je každé naše rozhodnutí a konání Krystovské, jsme neustále 

zarovnáni se Zdrojem. Důvod je ryze fyzikální. Pouze v případě našeho slušného chování budeme 

mít dostatečně vysokou vibraci, abychom se udrželi v kontaktu s naším Rišim a příliv jeho vysoko-

frekvenčních energií jsme dokázali rozumně vstřebat bez negativních následků energetického 

přetížení. V případě našeho selhání může dojít k porušení slibu a odpojení se od Rišiho. I když 

vazbu na Rišiho přerušíme, tak stále budeme mít větší přísun energií do biopolí díky aktivaci 

provedené během zasvěcení. S jejich zpracováním můžeme mít problémy, protože naše energetická 

procesní kapacita se snížila. To se může projevit různě, např. emoční nestabilita a diskomfort, 

neukotvenost, rozevlátost, utíkavost z těla a jeho nevnímání, apod. Velké přetížení předloh DNA je 

může poškodit (např. nezodpovědné hrátky s Kundalini). K tomu ještě přibyde další zátěž, kterou 

vytváří neustále se zvyšující vibrační úroveň planetárního vědomí Země. Ta teď prochází 

Hvězdným Aktivačním Cyklem a díky zkomplikované situaci ještě mnoha dalšími silnými 

energetickými procesy. Podpora Rišiho je energeticky čitelná a lze ji pocítit. Sledováním niterných 

stavů při výběrů z možných voleb nám je naznačeno, jaká volba je doporučena a jaká nikoli. 

Výsledné rozhodnutí je vždy ponecháno výhradně na nás. Pokud je správné, můžeme pocítit 

záplavu vysokých frekvencí. Pokud je špatné, naše vibrace rychle poklesnou. Je to jako hra na 

'samá voda, samá voda, přihořívá'.  

Akt zasvěcení je posvátná záležitost: přistupovat k němu s úctou a respektem. Není to něco, co se 

má dělat jen tak ze zvědavosti nebo na zkoušku, za to by přišel trest. Níže je 6 Ordinačních Stupňů 

(původní názvy) podle textu The Melchizedek Cloister Emerald Order Ordinate System. 

1. Minister. Začíná aktivace předloh DNA vláken 4-6, integrace Alphi Hova Těla v HU-2, integrace 

Vyššího Já úrovně Duše.  

2. RaB'nai. Začíná aktivace předloh DNA vláken 7-9, integrace Betcha Hova Těla v HU-3, 

integrace Vyššího Já úrovně NadDuše.  

3. Regent. Začíná aktivace předloh DNA vláken 10-12, integrace Mahara Hova Těla v HU-4, 

integrace Vyššího Já úrovně Avatar: Krystovská Identita. Bytost s tímto potenciálem se inkarnuje 

na tzv. Avatarský Kontrakt a svolení pro tuto iniciaci je dáno dopředu Konzily z Eckatické úrovně 

HU-5. Aktivace 12 vláken Avatara začíná postupně a pomalu, zdola, od jejich subharmonik. V 

opačném případě by mohlo dojít k rozvratu a explozi planetárních mřížek Země, neboť by nesnesly 

tak obrovskou energetickou zátěž, která proudí skrze plně otevřený DNA templát lidského Avatara 

(je to dáno jejich současným poškozením). Dochází také k aktivaci 144 Ohnivých Písmen (Fire 

Letters) ve Kmenovém Štítu (Tribal Shield), což uvolní Ohnivé Kódy (Fire Codes) blokující 

propojení jednotlivých vláken v předloze DNA. Tím může začít jejich fúze pomocí aktivace 

genetických Základních a Akceleračních Kódů (Base, Acceleration Codes). 

4. Consummate. Začíná aktivace předloh DNA vláken 13-15, integrace Raja Hova Těla v HU-5, 

integrace Vyššího Já úrovně Riši. Bytost s tímto potenciálem se inkarnuje na tzv. Rišiovský 

Kontrakt, s příslušným svolením pro tuto iniciaci z vyšších úrovní.  

5. Commodore (Elder Consummate). Týká se těch, kdož v předešlých inkarnacích plně 

vyascendovali do úrovní Triadického (HU-6) a Polarického (HU-7) Zvukového Pole Khundaray 

Energetického Matrixu a vrátili se zpátky a přinesli ve své DNA (48 vláken) speciální ascenční 
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kódy (Cap Stone Codes, Kódy vrcholového kamene). Ametystový (Fialový) Plamen HU-6: 

triadické tritonální vibrační pole Khundaray Matrixu. Zlatý (Žlutý) Plamen HU-7: polarické 

bitonální vibrační pole Khundaray Matrixu. Integrace Tanotra a Di-Omni Hova Těl. Skuteční 

Vzestoupení Mistři (Ascended Masters) úrovně 1 a 2, Identity Ramayanas a Wachayanas. Nejedná 

se o podvodníky z Hiberančních Zón v HU-1, kteří se lidem představují jako falešní 'vzestoupení 

mistři' či 'na-nebe-vzatí mistři', což jsou příslušníci kolektivů padlých ras (označují se jako tzv. 

'descended masters' - pokleslí, padlí mistři).  

6. Eckar. Týká se těch, kdož v předešlých inkarnacích plně vyascendovali do úrovně Eckatického 

(HU-8) Zvukového Pole Khundaray Energetického Matrixu a vrátili se zpátky a přinesli ve své 

DNA (48 vláken) speciální ascenční kódy (Crown Jewel Cap Stone Codes, Kódy korunního 

drahokamu vrcholového kamene). Modrý Plamen HU-8: eckatické omnitonální vibrační pole. 

Identita Grandeyanas. Skutečný Vzestoupený Mistr úrovně 3. 

 

Ascenční mechanika 

Jedná se o to, jak se může část vědomí či celá duševní esence přemísťovat mezi různými 

frekvenčními pásmy. Je to o ID mobilitě, o schopnosti procházet skrze ID průchody (časové 

portály, hvězdné brány). Je to o znalosti topografie (zeměpisu) těchto energetických domén a jejich 

propojovacích chodeb a dveří. O Zámcích a Klíčích k nim. Ty Klíče jsou vždy energetické, tedy 

buď světelné (symboly) nebo zvukové (mantry) nebo obojí. Jejich vyjádřením jsou základní 

proporce a formulace KRYST-kódu, nastavení parametrů fázování všech Partiki částic Vědomí 

Boha ve Stvoření. Toho projevem jsou různé ascenční kódy a psonny, které když si vneseme do 

svých předloh, tak nám automaticky otevřou příslušné průchody. A tam také půjde naše Duše po 

průchodu Bardo Cyklem. Každý Kód je obrovská Bytost. Každá Hvězdná Brána je také obrovská 

Bytost: není to jen tak nějaká prázdná 'díra', kterou se někam proleze. Ve Stvoření je vše živé a plně 

vědomé. Po plné ascenční realizaci si Bytost může zvolit v jaké formě se inkarnačně zmanifestuje: 

může to být právě Hvězdná Brána nebo solární systém či galaxie, pokud si tuto roli chce vyzkoušet 

a zahrát. Ascenční mechanika, je mechanika, jako každá jiná: tedy tvrdá fyzika a matika. Kreační 

programy lze zkratkovitě vystihnout Symbolovými Kódy. Fyzikální obsahy programů jsou 

zakódovány do matematicko-geometrické struktury symbolů, které navíc mají také estetický 

rozměr: jsou krásné. Proto Láska a Krása spolu souvisí a jsou to dvě strany téže mince Boží Tvorby. 

Níže je pár ukázek Symbolových Kódů. Jedná se o energetické klíče k nestandardním portálům 

(branám), které naše Země hostuje, díky své noblesné výjimečnosti. Nejsou tedy součástí základní 

výbavy 12 ks PSG, které má každá planeta ve své ID anatomii. 

 

* Ascenční Kód Navaho se vztahuje k průchodům pro 1. a 2. Osídlení Planety Země (Ecoushata 

Passage vedoucí do Matrixu Aquafereion a Aquareion). Osídlení 3. šlo skrze Antašata průchody, 

které však zahubil škrtič Caduceus (viz Obrázek). Tyto portály jsou pro nás Lidi posvátné, protože 

je to náš porodní kanál, kterým jsme se sem dostali. Povrchová přístupová místa jsou ukotvena v 

Peru a okolí (vazba na Lemurii). Tyto průchody fungují obousměrně: osídlovací i únikové. Navaho 

Kódem lze tyto brány otevřít, jak na úrovni planetární tak i osobní. Je zřejmé, že pokud planetární 

dveře zůstanou zavřeny, tak naše osobní dvířka moc daleko nevedou. Tento Kód byl aktuální v 

době 2006-2007, kdy se v projektu Krystalová Řeka začaly vytvářet ascenční platformy Aurora a 

Ekouša. Umožnil propojení Etora-Adora portálů na úrovni Země i Urtha. Podrobné informace jsou 

v seminářích z uvedeného období. Viz Obrázek Kód Navaho. 
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Caduceus: kód smrti, reverzní matrix pro drcení ascenčních průchodů Země 
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* Ascenční Kódy Průchodů Trinity (Trinity Star Gates). Je to sada 3 Klíčů (Voyager Kódy) 

používaná k výcviku mentální projekce ze Země až do úrovně Ekaša-A (The Eckasha-A Ascent: 

VOYAGER Codes of Trinity-Time-Waves Journeys). Pomocí projekčního vozítka zvaného 

RašaLA Tělo se prochází skrze průchody Trinity Hvězdých Bran, kde se nabírá jejich enkrypce do 

osobní anatomie a otevírá se Transcendentální Průchod z úrovně Veca do úrovně Eckasha-A. Tyto 

Symbolové Kódy mají své aktivační Tonální Sekvence (symboly mají své mantry). Tyto Kódy byly 

aktuální v době 2004-2005, kdy se zvažovalo použití průchodů pro ascenční a evakuační účely. 

Více o tomto tématu je např. ve skriptech Kathara-4. 

Obrázek: Ascenční Kód Navaho 
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1. Projekční Kód Modrý Lotos. První průchod je Cesta Modrého Lotosu, vedoucí do osobního 

Monadického Jádra D-8, centrum AzurA. Skrze osobní anatomii je možné se napojit na planetární 

průchody a ascendovat z Veca vesmírů výše (The Rapid Access "Blue Lotus" Monadic Passage 

Voyage. Straight Vertical Ascent). Viz Obrázek Modrý Lotos. 

 

Obrázek 1: Projekční Kód Modrý Lotos 
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2. Projekční Kód Khemalohatea. Druhý průchod je Cesta Khemalohatea, vedoucí do Jádra úrovně 

Ecka a skrze Centrální Plamen Základního Ecka Štítu dále směrem do úrovně Eckasha. V Ecka je 

důležitý záchytný bod (energetická lokalita) zvaný Chrám Khemalohatea. Je to místo, odkud se sem 

inkarnují Eieyané na své krystovské mise. Tam se také jejich duše vracejí (pokud mají to štěstí), 

když to tady na Zemi zapíchnou (The Khem-a-lo-ha-tea Voyage. Journey to the Ad-Don-dra - Ecka 

to Eckasha Base Shield Transit). Viz Obrázek Khemalohatea. 

Obrázek 2: Projekční Kód Khemalohatea 
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3. Projekční Kód Adondrea. Třetí průchod je Cesta Adondrea, který vede z ekatických a ekašických 

světů do úrovně Eckasha-A. Tím se také dostáváme do vibrační úrovně Průchodů Ramových (Rama 

Gates), jejichž povrchový vstupní portál je pod Taj-Mahal, Agra, Indie. Stran tamních staveb, jako 

vždy jde o externí část energetických antén a ne o nějaký ten 'hrobeček' (... to se schválně lidem říká, aby 

s důvěrou šli spát, klidně spát) (The Ad-Don-draea Voyage. Journey to the Ad-Don-dra-360 Rama 

Passage Doorway). Viz Obrázek Adondrea. 

Obrázek 3: Projekční Kód Adondrea 
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* Zvukový Klíč. Jako příklad energetického Tonálního Klíče (tedy mantra, ne obrázek) je uveden 

Posvátný Zpěv (Sacred Psonn) zvaný Zpěv Khemalohatea (The Psonn of Khemalohatea). Vypadá 

to zcela nevinně, jako nějaké obyčejné říkadlo, ale nese to audio překlady (tonální geometrie) 

štítových kódů. Nejsilnější je anuhazi verze, pak anglická (např. hudební CD When Will I 

Remember 2008, Psonn Of Khem-a-Lo-Ha-Tea). Česká verze je uvedena pouze pro ilustraci. 

Umožňuje to projikovanému vědomí či duševní esenci přístup do Chrámu Khemalohatea v Ecka 

úrovni. Ecka bylo naše poslední útočiště, ale už jím být přestalo, neboť se navazujeme na Časové 

Cykly Adaši Návratů, kde se používají jiné typy průchodů. 

 

Zpěv Khemalohatea 

Kdysi byla noc, jak vzdálený sen; Kdysi byla noc, kdy hořel oheň svíčky; 

Kdysi byla noc, kdy slavíci zpívali; Tehdy za té noci, Světy byly zrozeny. 

 

Tenkrát v ten den, kdy Slunce zářilo nejjasněji; Tenkrát v ten den, kdy větry duly do výšin; 

Tenkrát v ten den, kdy řeky tekly smutkem; Tenkrát v ten den, Světy byly zničeny.  

 

Avšak dnes, v tomto okamžení, v žáru ohně hoří dlouhý a bolestivý Sen Života, navráceného z 

pohřební hranice.... Pojď blíž, ty znovu zrozený Živote.  

 

Pojď, pojď a vystup z hlubin vod; Pojď, pojď a vystup z útrob moře;  

Naber sílu lvího srdce, volající z dálav pradávných krajin Osudu.  

 

Kdysi byli lidé čistí a nevinní; Kdysi byli lidé milující a svobodní; 

Kdysi byli lidé živoucí Věčným Světlem: Hi-A-Lay (Haialeai) ve Vítězství. 

 

Tenkrát přišel vítr z nízkých světů, temný a ledový; Tenkrát vzešlo Temné padlé Slunce; 

Tenkrát, když smrtné paprsky Démona rozesely utrpení; Tenkrát byli Haialeai zdrceni. 

 

Avšak dnes, v tomto okamžení, v hřejivém teple Slunce, vzestup ty dlouho ukrytý lide ráce Zlato-

Stříbrné Jednoty .... Pojď a přistup blíž, ty znovuzrozený Haialeai.  

 

Pojď, pojď a vystup z krajin snů; Pojď, pojď a vystup ze vzpomínek paměti; 

Vzepni se k dětem Haialeai .... bájný Camelot tě již očekává, tam kde volá hlas Zlatých Bran.  

 

A nyní, v tomto snu, všechny světy co tehdy odbyly;  

A nyní, v tomto snu, kráčíme k novému Úsvitu; 

A teď v tomto snu dotýkáme se Vesmíru .... a voláme po přístavu našeho Domova.  

 

*Pojď, pojď a otevři dveří, 

Pojď, pojď, ať jsme zas' svobodni, 

Tady a teď dáváme Ti ze své lásky,  

Ty Domovino, tak dlouho toužená, 

Posvátná Khem-A-Lo-Ha-Tea. 

* éta é éta, léj haša de mej 

tá é e tá, hý má ašra dé 

kré zá ná, thueda aemo reja 

du nesrů mora heja 

i šů ra khema loha tý 

 

* Tento poslední chorus/refrén v Anuhazi jazyce slouží jako Aktivační Klíč k Branám Chrámu 

Khemalohatea na výstupní straně ascenčního průchodu. Ten vede z hustot Veca Kvadrantů (vstupní 

portál hvězdné brány) do vibrační úrovně Ecka vnitřního Božského Světa (výstupní portál). 

 

Více informací o ascenční mechanice je např. v kapitole 6. Ascension Mechanics knihy Voyagers II 

(str. 106-121) a ve videu (YouTube): Video Interviews Camelot Project Productions: Kerry Cassidy 

Interviews A'shayana Deane: Ascencion Mechanics, Part 1,2,3. Vlastně celá Nauka je o ascenci. 
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Mystické stavy 

Součástí ascence jsou změněné stavy expandujícího vědomí, nové schopnosti, síly a zkušenosti. 

Nauka se tomu zatím příliš nevěnuje a spíše se soustřeďuje na to, aby si každý nejdříve udělal 

pořádek sám v sobě, ve své bytosti a vztazích s okolím. Není tedy zřejmé, jaké tyto stavy jsou, jsou-

li subjektivní či objektivní, do jaké míry závisí na jedinci a na dané duchovní škole. Na druhou 

stranu je zřejmé, že v současném zbědovaném stavu lidstva, majícího aktivované pouze 3-3.5 

vlákna DNA, nejsou tato témata na pořadu dne. Tyto stavy jsou však často a barvitě popisovány v 

duchovních textech, zejm. východních zasvěcovacích tradic (např. indická jóga). Některé jsou 

popsány např. v pracích K. Minaříka: Přímá stezka (kap. XXI) a auto-biografie Kéčara. 

 

Komerční zasvěcení 

V dnešní době probíhá boom různých falešných zasvěcení do všech možných energií, jako součást 

projektu SVS zvaného New Age. Klasická Metatronická církevní zasvěcení již ztrácí svůj tradiční 

podíl na duchovním trhu a je třeba to něčím nahradit. Proto jsou důvěřiví hledající lidé hnáni do 

komerčních zasvěcovacích sítí, stejně jako ryby lapající po božském dechu, když jim někdo vypustí 

jejich přirozený spirituální rybník. Z jednoho pohledu (z mnoha možných) lze ezoterický byznys 

rozdělit na dvě skupiny. Jednak jsou to energie získané od zcela ne-známých a ne-

identifikovatelných a ne-ověřitelných a ne-pozemských zdrojů, obv. pomocí čenelingu (channelling, 

kanálování). Tady asi není co řešit, neboť je to mimo možnost běžného rozlišení. Druhak jsou to 

energie získané skrze konkrétní žijící lidské bytosti, které se mohou vydávat za různé léčitele, 

avatary a podobně. Je za nimi nějaký historický příběh přinášející aspoň nějaké informace o tom, co 

je to zač a jak to přišlo. Běžný člověk není schopen kvalitu těchto energií rozpoznat a je ponechán 

vlivu většinového názoru a osobní zkušenosti, což je normální proces poznávání.  

 

Příklad. Energie Reiki. 

Energie zvaná Reiki má svůj příběh silně hledajícího člověka ve snaze pomoci ostatním (M. Usui, 

1865-1926). Dle tradice, tato energie byla známa některým duchovním školám a popsána v textech 

uložených ve starých klášterech, spolu se symboly, které je nutno aktivovat pro její příjem. Jak je 

používat bylo Usuimu sděleno formou jakéhosi vesmírného zasvěcení formou vize. Nikdo ale neví, 

co to Reiki vlastně je, kromě toho, že je to prý nějaká vesmírná léčivá energie. 

Klíčovým faktem je, že do Reiki se 'zasvěcuje'. Proces zasvěcení je hluboký zásah do osobní ID 

anatomie člověka, o kterém mnoho lidí vůbec nemá tušení. Často se to záměrně bagatelizuje a 

používá se eufemizmus: jakési blíže neurčené 'vyladění se'. Akt zasvěcení je v původní linii (např. 

Reiki Alliance) tajný, aby se chránil před poškozením či zneužitím. Jedna z prvních porušitelek této 

tradice byla Diane Stein (kniha: Průvodce Reiki - kompletní průvodce ke starobylému léčebnému 

umění), militantní americká feministka a wikánská čarodějnice (Wicca). Z vnitřního pohnutí 

odtajnila proces zasvěcení: ať to patří všem lidem! Podrobně ho popsala a zveřejnila posvátné tajné 

symboly, které se přitom používají a přidala k nim také jejich moderní (re)verze (nepůvodní tvary). 

Pomocí nich je člověk na něco navázán, čehož energetickou podstatu však nezná (viz např. J. 

Veselý: Příručka vysoké magie).  

Němečtí ezoteričtí byznysmeni nezůstali pozadu. W. Lubeck a jeho žák M. Hosak publikují knihu 

Symboly Reiki, kde se jejich tajemství svléká do naha. Kaligrafie se stýká s původní magickou 

hodnotou symbolů, což je sice zajímavé, ale asi to nebylo dovoleno. Další publikace již komerčně 

osamostatněného Hosaka sluje Sedm tajných technik Reiki (odkaz na Dr. Hayashi). Leč hned v 

úvodu se čtenář dozví, že nejde o nějaké tajné techniky, ale o běžné postupy (tj. podvod). 

Další věc, s níž se cvičící může setkat, je, že to všechno prý zprostředkovávají nějaké 'bytosti světla 

a lásky'. O jejich původu, totožnosti a záměrech se však nic neví. To si musí každý vyzkoušet sám.  

Někteří mistři ve své pýše k Reiki přidávají ještě další energie, které poletují v New Age a s nimiž 

pracují, aby to bylo 'silnější' a tím pro zákazníka tržně zajímavější (Reiki + Modrý Meč navíc 

zdarma). Takže zasvěcovaná oběť opravdu neví, do čeho ji kdo zaháčkuje. A nakonec: zkuste se 

svého mistra zeptat, jestli se z toho také dá od-světit (odstranění implantů). 
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 Tohle jsou různé stinné stránky všelikých energií a lidí kolem nich. Nauka tyto věci příliš 

neřeší a spíše dává obecné návody, jak lidé mohou postupovat, aby se sami chránili a tím i učili. O 

Reiki bylo učiněno pár drobných zmínek, z nichž snad lze říci toto. Původní energie je patrně dobrá 

čistá léčivá síla. Pojem Rei-Ki odpovídá tonální signatuře dimenzních Proudů Životních Sil D3-D2 

Vesmírného Jednotného Pole, které mají schopnost regenerovat i sousední frekvenční pásma, od 

tělesné a elementální báze až po vyšší mentální úroveň (nad D3). Jsou to inteligentní pole vědomí, s 

nimiž lze komunikovat a pomocí technik či rituálů je požádat o pomoc a spolu-tvorbu široké palety 

léčebných procesů, v rámci pravidel Energetické Etiky. Je zřejmé, že hranice prostoru a času se na 

tyto energie nevztahují. Změnou symbolů či pravidel zasvěcení vznikají jiné verze Reiki, které se 

od původního zadání mohou dosti lišit. Původní Reiki má mnoho pozitivních a osobně doložených 

účinků. Je to patrně jedna z nejslušnějších energií: přišla sem před New Age, má svůj vlastní 

historický příběh, má dobré výsledky.  

V současné době (od r. 2000) je možné získat přístup i k výše-dimenzním energiím, aktivovat si tzv. 

Triadické Proudy a používat je obdobně. Reiki si můžeme představit (příklad) jako energii 

otevřenou v plných dimenzích pásmech D1,2,3, tedy včetně jejich 12 Pod-Dimenzních pod-pásem 

(sub-harmoniky PD1-12 uvnitř D1, PD1-12 uvnitř D2, PD1-12 uvnitř D3). První vyšší Triadický 

proud (tri-adický = mající 3 aspekty) by byl Proud Doradický fáze-1 (tj. frekvence z Doradického 

Štítu pro HU2, jeho první Dimenze D4) a měl by tuto základní strukturu: původní Reiki + celé nové 

pásmo D4 (jeho 12 PD) + první 4 subharmoniky (PD1-4) z pásma o triádu vyšší, tedy z D7 + 

Krystovskou Maharickou frekvenci D12, která slouží jako nosná a aktivační vlna a také zajišťuje 

ochranu nižších proudů. Takto lze analogicky postupovat dále. Doradická fáze 2 by tedy měla 

pásmo D5 + PD1-5 z pásma D8 + obligátní D12 Maharatu. Triadický vzorec tedy zní [Dncelé, 

Dn+3PD1-n, D12]. Z pohledu plazmových frekvencí let 2012+, se aktivace Triadických proudů může 

zdát poněkud obsolentní, ale z didaktického důvodu energetické emancipace lidstva je to užitečná 

zkušenost. Člověk si může vyzkoušet, že přístup k těmto životním a léčivým silám má sám v sobě, 

od začátku, od Boha a nikoho k tomu nepotřebuje. Potřebuje akorát znát elementy své vlastní ID 

anatomie, podobně, jako má nějaké povědomí o složení a funkci svého biologického těla. To druhé 

se dnes ve školách učí. Je na čase začít učit i to první. A to je prostor pro skutečné duchovní učitele, 

aby žáky naučili, že žádné učitele nepotřebují. Že potřebují jen sami znát a vědět a na sobě makat.  

 

Dvanáct postojů Duchovního Mistrovství 

Každý ascenční systém má své požadavky stran doporučených způsobů chování, někdy nazývané 

mravní či morální kodex apod. Níže je seznam doporučených postojů v rámci MCEO, pro představu 

a motivaci. Tato sada doporučených vzorů chování dle MCEO je označována jako Postoje. 

1. LÁSKA - Uznání skutečnosti Jednoty Stvoření. 

2. MILOST - Umožnit Stvoření, aby bylo tím, čím je, bez ohledu na to, zdali mi to vyhovuje. Žít 

neustálým stavem Odpuštění.  

3. VDĚČNOST - Ocenění Stvoření; vědomí vlastní živoucnosti. 

4. ÚCTA A RESPEKT - Uznání a jeho vyjádření vůči celému Stvoření.  

5. ODPOVĚDNOST - Při konání a tvorbě, plnění svého poslání, schopnost odpovídat Stvoření.  

6. DŮVĚRA - Znát moc a lásku Stvoření.  

7. POVINNOST ZODPOVÍDAT SE - Být ve stavu pravdy a rezonance se Stvořením. 

8. BEZÚHONOST - Pomáhat a ochraňovat Stvoření.  

9. DBALOST - Milující, vychovávající a pozornosti plný postoj ke Stvoření.  

10. NEBOJÁCNOST a BEZSTRACHOVOST - Uznání věčné a nekonečné podstaty Stvoření a 

jeho bezpodmínečné lásky. 

11. NESTRANNÉ ÚČASTENSTVÍ - Dovolit Stvoření aby bylo, bez vynášení kritiky, odsuzování 

či hodnocení; pochopit jsoucnost, platnost a legitimitu Stvoření. Neangažovaná aktivita, postoj 

činného pozorovatele, postoj přijetí. 

12. RADOST - Rozhodnout se být vtělením Jednoty Stvoření, radostné přitakání Existenci. Sat-čit 

ánanda - bytí, vědomí, blaženost. Stav bezpříčinné transcendentální radosti. Povznesený slavnostní 

stav prožívání vlastní existence jako součásti Jednoty. Oslava existence a vděk za ni. Sobě-Slaviti.  
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Dvanáct odpovědností Duchovního Mistrovství 

Další sada doporučených vzorů chování dle MCEO je označována jako Odpovědnosti. 

1. Sebeprojev  

Přestaň hrát hru na Oběť a Dravce (V-V Game), vymlouvat se na okolí a svalovat vinu jeden na 

druhého. Vezmi za sebe a své konání plnou zodpovědnost a podle toho se chovej. Pokud se cítíš 

ukřivděn a poškozen, věz, že za tím obv. stojí mocný kosmický Zákon Vyrovnání a ne zloba tvého 

souseda. On může být pouze nástrojem tohoto Zákona. 

2. Sebesvrchovanost 

Chovej se asertivně. Nepotřebuješ mít něco od někoho schváleného (submisivita). Nepotřebuješ se 

ani bouřit proti jakékoli vnější autoritě (odpor, agrese). Vytvoř si prostor osobní svobody, hlídej si 

ho a nezasahuj do svobod ostatních. 

3. Sebeobsažnost 

Ty jsi obsažen sám v sobě a plně se vyplňuješ. Pokud jsi méně než můžeš být, vytváříš prostor pro 

ovládání jinými. Pokud jsi více než můžeš být, přelézáš své hranice a omezuješ druhé. Buď akorát 

to, co máš být. Plně ovládej a směruj své osobní energie v rámci Stvořením ti vymezeném. 

4. Sebedisciplína 

Pěstuj sebekázeň a nauč se plně kontrolovat veškeré projevy tvých různých 'já'. Každá dimenzní 

úroveň tvé existence je do jisté míry svébytná a samostatná bytost, která má jinou podstatu, je 

tvořena z jiné substance, má jiné potřeby a jiné vlastnosti. Jsou to tzv. 'těla' - různě vibrující části 

tvého vědomí. Je to tělo atomárně-éterické (D1), tělo emočné-elementální (živlové) (D2) a tělo 

mentální (rozum, intelekt, ego-vědomí identity) (D3). Je to tvoje vlastní vnitřní rodina, která nemusí 

být vždy kompatibilní a harmonická. Ty jsi jim nadřazené 'vědomí Já' (D4, nestranný nejzazší 

pozorovatel) a máš za úkol z nich udělat perfektní fungující tým, jehož ty jsi zodpovědným šéfem či 

koučem, moudrým a laskavým, ale také pevným a rozhodným. Toto je jeden ze tvých úkolů během 

prožívání dimezionální reality v inkarnované formě v každodenním životě. Ascence není o utíkání z 

běžného všedního života, ale naopak, o jeho zvládnutí, plném a plnohodnotném prožívání, jeho 

produchovnění a jeho zbožštění. 

5. Sebeláska 

Věz, že nikomu nemůžeš dát to, čeho sám nemáš. Bezpodmínečná láska a přijetí je nutný 

předpoklad duchovního růstu. Není to žádný filosofický koncept, je to fyzika. Láska je stav hluboké 

ko-rezonance s Bohem a pouze ten, kdo je schopen tento stav v sobě realizovat, se může Bohu 

přiblížit (podobné k podobnému). Trénuj tedy schopnost lásky nejprve na sobě, nikdo jiný to totiž 

za tebe neudělá. Potom budeš postupně schopen milovat i druhé. Pak zjistíš, že mezi tebou a jimi 

zas tak velký rozdíl není a podaří se ti milovat celé Stvoření. To už jsi na správné cestě k Bohu. 

Začni ale u sebe. 

6. Duchovní integrita 

Chovej se konzistentně a bezesporně se svými duchovními ideály a pravidly morálního kodexu. 

Máš absolutní zodpovědnost za svá rozhodování. Není žádoucí chovat se mravně pouze tehdy, když 

ti z toho kyne nějaký užitek - to je cesta přetvářky a sebepoškozování. Každý rozpor mezi tvým 

jednáním a tvým svědomím se totiž projeví vznikem energetické distorze ve tvých biopolích, čemuž 

se říká Karmický Imprint. Ten v tobě působí jako červotoč ve dřevě. Trestáš tak sám sebe, aniž si to 

uvědomuješ. Řečeno silně pragmaticky: měj rád druhé ne kvůli nim, ale kvůli sobě, aby sis 

neškodil. Potom se naučíš je mít rád pro ně samé a stane se ti to zvykem. 

7. Uznání 

Měj uznání ke všem aspektům Stvoření a nauč se ocenit i ty nejmenší věci. Nesprávný je postoj ke 

Stvoření, jako postoj dravce ke kořisti. Ubližuješ tak svému okolí a nejvíce sobě, protože jednáš 

proti zákonům Kosmu. Nechtěj víc, než tolik, kolik opravdu potřebuješ pro svoji existenci, což 

vůbec nemusí být mnoho a svůj potenciál věnuj svému všestrannému rozvoji. Máš k tomu všechny 

nástroje: schopnost tvořit a dar svobodné vůle. Staň se spolu-tvůrcem Stvoření a naplň tak původní 

poslání své existence. Teprve až sám něco vytvoříš, budeš mít uznání pro tvorbu ostatních. Teprve 



Nauka 63/241 

až sám poznáš, jak obtížné je něco pozitivního vytvořit, naučíš se mít uznání pro velkolepost celého 

Stvoření a s tím přijde i pokora, ten malý klíč k velkým dveřím duchovního Mistrovství. 

8. Trpělivost  

Existují různé časové cykly a mají různou délku. Také tvoje bio-spirituální evoluce je podřízena 

svým časovým cyklům. Jsou to zákony Kosmu a ne libovůle někoho jiného, jak rychle se budeš 

vyvíjet. Ty sám jedeš na určité časové vlně a rozhoduješ o rychlosti svého pohybu. Můžeš ho svým 

jednáním zpomalit nebo uspíšit. Každým svým rozhodnutím, jakkoli se ti zdá malicherné a 

bezvýznamné, šlapeš na pedál brzdy anebo plynu své evoluce. A co těch rozhodnutí každý den 

uděláš! Nevědomě, ve vzteku. Chtěj co musíš a dokážeš co chceš. 

9. Laskavost  

Vlídnost k ostatním je projevem naší vnitřní síly a velikosti. Pouze ten, kdo je v harmonii sám se 

sebou, může přistupovat ke svému okolí s toutéž kvalitou. Vnitřní pozitivní vyladění se přenáší i na 

tvoje okolí a tím šíříš vibrace lásky a porozumění. Tím programuješ i odezvu svého okolí vůči tobě: 

jak se do lesa volá, tak se z les ozývá. Čím více dáváš, tím více se ti vrací. 

10. Ochrana  

Ochrana celého Stvoření je vyjádřením úcty a uznání Božskému Zdroji ve všech jeho formách 

projevu. Vše ve Stvoření je dáno volně k dispozici, ale žádná věc není bezcenná nebo zbytečná. Ber 

si pouze tolik, kolik nezbytně potřebuješ. Důležitý je kosmický Zákon reciprocity: vždy má být tzv. 

'výměna energie'. Pokud cokoli bereš, musíš také něco dát. Nemusí to být vždy z ruky do ruky či 

pomocí peněz a zboží. Nemusí to být vždy přímo tomu, od koho bereš a v ten samý časový 

okamžik. Jde o to, abys nezůstal dlužen Stvoření jako celku. 

11. Spolupráce a diplomacie  

Existence je spolu-tvůrčí činnost. Každý tvor se snaží realizovat svůj evoluční potenciál a 

dosáhnout svých cílů. Tyto cíle jsou obecně různé a proto je existence silně konfliktní záležitostí. 

Výzvou je právě způsob řešení konfliktů, kterými rosteš. Učí tě hledat kompromisní řešení typu 

vítěz-vítěz (win-win), která jsou optimem v dané situaci. Pokud chceš naplnit své potřeby, musíš 

dovolit a umožnit také ostatním naplnit jejich potřeby. Nechat žít i ty druhé není projev slabosti, ale 

síly a moudrosti. Diplomacie je důležitým nástrojem hledání kompromisních řešení a učí tě 

respektovat odlišné názory jiných, což tě vede k sebekázni, nesouzení a přijetí. 

12. Rozum  

Rozum je velký dar bez něhož by člověk nebyl člověkem. Nauč se ovládat svůj cenný D-3 

racionální aspekt, svoji mysl, intelekt, svoje ego, kotvu tvé Identity, aby ti tyto mentální složky 

sloužily jako nástroje existence a rozvoje, avšak nepřerostly ti přes hlavu. Uveď je do rovnováhy s 

ostatními svými aspekty. Používej svůj světský zdravý selský rozum i méně selský rozum svého 

duchovního vědomí k vytvoření rovnováhy svého energetického projevu ve všech aspektech života. 

 

---------------  Falešní bozi  --------------- 

 

Falešní bozi 

V lidské historii bylo a je mnoho falešných bohů. V podstatě všichni ti, co se za bohy vydávali, jsou 

podvodníci. Jsou to příslušníci kolektivů padlých mimozemských ras (ET), které se živí 

dobyvačnými nájezdy na okolní spořádaně žijící části vesmírů. Součástí této invazní strategie je 

představit se jim jako bozi a začít je ovládat. Tím začínají svou kolonizaci nejprve po dobrém. Pak 

to jde po zlém. Tyto rasy jsou vysoce vyvinuté a technologicky velice pokročilé, zcela mimo rámec 

chápání současného lidstva a jeho oficiální vědy. Co je technologicky výše, nemusí být výše 

morálně. Mnohé tzv. 'duchovní bytosti', které od nepaměti doprovází vývoj pozemského lidstva a 

jsou historicky popsány a zdokumentovány, jsou příslušníci mimozemských ras a civilizací. 

Problém je, že lidé neví k jakým mimozemským rasám patří a jaké mají s lidstvem úmysly a 

záměry. Protože pochází z vyšších vibračních úrovní, jeví se lidem jako světlo. To ale vůbec nic 

neznamená, protože co je vibračně výše nemusí být výše morálně. Bohužel většina těchto 'bytostí 

světla a lásky' jsou příslušníci padlých ras, členové dravčích démonických kolektivů dobývajících 

Zemi. Do této kategorie patří většina reverzovaných étéček s nimiž pracuje současný ezoterický 
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byznys a duchovní průmysl (zejm. New Age), který byl za tímto účelem vybudován. Jsou to např. 

různé: světelné bytosti, duchovní rádci a průvodci, vesmírní léčitelé, vesmírné inteligence, andělé, 

arch-andělé, polo-bozi, bozi, bohyně, božstva, různí svatí, vzestoupení mistři, na nebe-vzatí mistři, 

atlantští mistři, spirituální hierarchie, různá bratrstva1, podvodní ježíšové a jejich pacholci, 

mytologie různých ras a kultur, entity evokačních magií, galaktické federace světla, čenelingové 

kontakty, pochybní páni a lordi (text TAM1, kap. 9; kniha Voyagers II, str. 532-537). Mohou to být 

také různé egregory, které fungují samostatně anebo jako energetický nástroj vyšších entit. Dravčí 

Rasy mohou konat zázraky v nižších vibračních úrovních. Jejich fyzikální zákony mohou snadno 

překračovat a ohýbat, čímž dokazují svou nadřazenost a své božství. Tyto své pouťové kousky 

zkouší i na lidi. Je to asi jako když druhák machruje nad vyděšeným prvňáčkem a připadá mu 

obrovsky mocný. Skutečný Bůh toho nemá zapotřebí, protože Bohem opravdu je a nemusí si na to 

hrát. Navíc není před kým takové divadlo hrát, neboť všechny věci ve Stvoření jsou jen aspekty 

jeho sama. A hrát divadlo sám před sebou je docela nuda, aspoň pro toho, kdo není blázen. 

Skutečný Bůh nemá potřebu nikoho jakkoli ponižovat a nad nikým se jakkoli povyšovat. Dívá se na 

vše, jako na součást sama sebe. Zkusme si to na jednoduchém příkladu. Představte si, že po svém 

okolí požadujete, aby vás oslovovalo Jeho Svátost a klanělo se vám a líbalo vám nohy. Jak se 

vnitřně cítíte? Pokud se cítíte něco jako duchovní prostitut, tak asi nebudete daleko od pravdy2.   

Všichni ti zvrácení, tyranští, soudící, trestající, odměňující, pokořující, ponižující, zastrašující, 

vydírající, oběti vyžadující, k nenávisti, násilí, boji a zabíjení nabádající, rovnost pohlaví 

neuznávající, zapšklí zavilí a zašťavlí, radost a smích nemající a zakazující, obvykle patriarchální 

bůžci a hospodinové jsou padlí vesmírní zmetci, kteří potřebují léčení. Pomocí křtů, zasvěcení, 

modlících rituálů, obětí a vzývání 'svatých' obrázků a sošek vysávají z lidí jejich životní energii, 

protože k ní sami už nemají přístup, neboť se odpojili od Zdroje. Jejich falešné chrámy a svatyně 

jsou vystavěny na zvrhlé geometrii a posazeny na důležitých liniích a uzlových bodech planetárních 

energetických sítí (jak přirozených tak umělých: sítě PIN). Slouží jako energetické antény a čočky 

pro příjem poškozených frekvencí vysílaných z padlých vesmírů, aby do nás vnášely reverzní 

programy a ničily zbytky našeho krystovského kódování. Pomocí holografických insertů vyvolávají 

různá zjevení různých 'svatých' (viz Mariánská zjevení), plačící sochy či obrazy a podobné kejkle, 

aby otestovali jak na to budou lidé reagovat pro další použití v masovém měřítku. Jsou to silně 

metatronicky kódované události, kde každý dostane do kožichu slušnou dávku frekvencí z BESTu. 

Protože většina lidí má velký podíl reverzních programů ve svých předlohách, tak jim to dělá dobře, 

neboť s tím rezonují a tyto proudy Mrtvého Světla udržují jejich těla při dočasném jepičím životě.  

Skutečný Bůh nepotřebuje, aby mu někdo stavěl nějaké pozemské perníkové chaloupky. A pokud 

se zde mají stavět opravdu posvátné sakrální stavby, tak jistě nebudou založené na poškozené 

geometrii. Jak doba pokročila, tak se mění i forma svatostánků. Dnes jsou zasvěcovacími chrámy 

nákupní centra a hypermarkety, kde lidé se svými rodinami tráví celé víkendy a vzývají svého 

zhoubce - boha konzumu. Po dlouhé hodiny se vystavují podprahové manipulaci, podvědomému 

programování (subliminal conditioning and control), vymývání mozků reklamami, dýchání 

jedovatého vzduchu z klimatizací a ničení zraku umělým osvětlením. Masovostí k vítězství. Tomu 

prostě nemůže žádný farář konkurovat.  

Skutečný Bůh je kosmický tvůrčí princip založený na absolutní lásce. Jeho perverzní forma boha-

tyrana musela být lidstvu uměle podstrčena. Např. v období Babylonského masakru došlo k 

oslabení krystovského potenciálu Země a k vytvoření nové pozemské dravčí super-rasy: Templářů. 

Jejich úkol bylo do všech lidských kultur implementovat koncept jediného patriarchálního boha (= 

jejich dravčí ET rodiče z vyšších HU) jako externího, trestajícího, dobyvačného, autoritářského 

panovníka, kterého je třeba poslouchat, uctívat a bát se, model psychopatického boha - tyrana. 

                                                 
1 Existuje Great White Brotherhood (Velké Bílé Bratrstvo) označující skutečné Rišiovské kolektivy vědomí z HU-5, též 

zvané Solar Lords. To však nemá nic společného s malými ďáblíky vzývanými New Age, co si na ně hrají. 
2 Dnes již není tajemstvím, že Dalajláma je příslušníkem tibetské tyranské feudální šlechty a černo-magických sekt, že 

organizoval teroristické gerilové jednotky, že byl financován americkou CIA a mezi jeho kamarády patří čínský vůdce 

Mao, členové německých SS jednotek, masový vrah Bush, Matka Tereza, Václav Havel, jezuita Halík a další jim 

podobní. Viz např. práce Colina Goldnera (kniha Dalai Lama: Fall eines Gottkönigs) a dalších autorů. 
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Povinností lidí také je krmit ho svou energií pomocí modliteb a náboženských obřadů. Kněží se pak 

postavili do role zástupců božích na zemi. Tato strategie je v provozu do dnešních dnů. Templářské 

kruhy dnes ovládají např. New Age a hnutí UFO. Cílem prvního je poskytovat hledajícím lidem 

pokřivené duchovní -nauky, které poškozují jejich ID anatomii. Cílem druhého je mystifikovat 

veřejnost a diskreditovat možnost existence interdimenzního života, čímž se zakrývá skutečnost o 

dlouhodobé přítomnosti Dravčích ET ras na naší planetě a jejich aktivitách. Pokud je tento postup 

již neudržitelný, prezentovat dravčí ET rasy jako naše zachránce, učitele a vůdce, popř. jako naše 

tvůrce ev. jako skutečné majitele planety Země (např. Galaktická Federace Světla - Jehoviánští 

Anunnaci, padlý černo-děrného YHWH matrix). Tzv. 'bezpodmínečná láska' vůči Stvoření jednoho 

takového padlého a duševně chorého ET bůžka je pěkně vyjádřena např. zde: 

 

Genesis, kap. 6, verš 6-7:  

Litoval Hospodin, že učinil člověka na zemi a bolest měl v srdci svém. Tedy řekl Hospodin: 

Vyhladím z země člověka, kteréhož jsem stvořil, od člověka až do hovada, až do zeměplazu, až i do 

ptactva nebeského; nebo líto mi, že jsem je učinil.        Váš milující Hospodin, Temný Avatar z matrixu JHVH 

 

Skutečný Bůh nepotřebuje, aby v něj někdo věřil a od nikoho to nevyžaduje. Není k tomu žádný 

důvod. Víra je silný energetický proces, vazba, pouto, mezi člověkem a tím, na co se upne. Víra 

krmí záměr, který se pak snáze zmanifestuje. Do osidel víry, této Dravčí energetické sítě, jsou 

chyceni všichni věřící. Oni nevěří v Boha, ale ve vizi boha, která do nich byla implantována. Zvenčí 

a uměle, jako dogma povýšené na status kánonu. Je to ovládací ideologie, jako každá jiná. Tato je 

založená na přirozené potřebě člověka po duchovnu, spirituálnu, transcendenci. Proto byly 

vybudovány nadnárodní korporace na prodej víry, které spolu soutěží o zákazníky. Tyto 

supermarkety spolu nesoutěží pomocí svých placených podvodných letáků, ale pomocí válek, kam 

posílají své zákazníky, které mají zcela zadarmo. Je to jenom rychle obnovitelná biomasa. Tyto 

korporáty vznikly zneužitím původního záměru, kdy sem přišlo čisté učení a hrozilo nebezpečí, že 

by se lidi s jeho pomocí mohli osvobodit. Dnes přichází doba, kdy je možné začít očištění církví 

zevnitř, skrze lidi poučené a postupně proměnit stádo tupých ovcí na sebe-vědomé a svobodné 

bytosti. Stačí se začít nebát a klást vhodné otázky, jako např. Antonín Baudyš v knize My a On.  

 

Otázky Rozlišení  

Často se při svém duchovním hledání setkáš s nějakým názorovým proudem, hnutím, organizací, 

institucí, osobou, skupinou, směrem, řádem, apod., ať již v pojetí tradičním a historickém anebo 

současném a novém a s jejich zástupci a představiteli a šiřiteli. Vždy pátrej po jejich zdroji, vnitřní 

motivaci a cílech, kterých chtějí dosáhnout, jak na úrovni obecné, společenské, planetární, tak na 

úrovni osobní, co se tebe týče. Teprve až toto zjistíš, můžeš si utvořit vyvážený názor na celou věc. 

Zde je několik otázek, které ti mohou pomoci rozlišit skutečné záměry těchto směrů. Nauka je 

nazývá Otázky Rozlišení. 

1) Kdo je skutečným zdrojem těchto snah? 

2) Co se mi snaží říct? 

3) Skutečně ví, o čem mluví? 

4) Říkají opravdu to, co skutečně myslí? 

5) Odkud mohou tyto informace pocházet? 

6) Jaké mohou být motivy toho, že mi říkají právě tyto věci? 

7) V co oni doufají, že já věřím či uvěřím? 

8) Chtějí, abych skutečně uvěřil této věci? 

9) Co chtějí, abych udělal se svou osobní silou a vlastní mocí? Abych ji v sobě odhalil, obsáhl, 

ovládl a skrze ni rostl dál a výš? Anebo abych ji odevzdal nějaké vnější autoritě, např. formou 

modlitby, rituálu, či submisivní oddanosti, poddanosti a služebnictví?  

10) Pakliže mi chtějí pomoci, jak to dělají? Čeho chtějí, abych dosáhl a jak mě taková věc či cesta 

všestranně a vnitřně posílí? 

11) Pokud se mě snaží skrytě podvést, jakým způsobem mi to může ublížit? 
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12) Chtějí, abych šel cestou skrze moji vlastní vnitřní duchovní sílu a moudrost? Anebo mě 

přesvědčují, že jsem malý, slabý nicotný a bezmocný a musím slepě následovat nějakou vnější 

autoritu, aby mě zachránila a spasila? 

13) Pakliže jim uvěřím a budu konat podle jejich návodu, pomůže mi to k tomu, abych byl více 

vědomý, probuzený, laskavý a milující, zodpovědný, silný a mocný, duchovně živý, inteligentní, 

soucitný, celistvý, všestranně harmonicky rozvinutý, efektivní a celistvý?  

Umění klást správné otázky za všech okolností je cenný nástroj pro rozvoj chápání dané situace, 

povědomí o sobě i ostatních a osobního posílení. Přiblíží mě to k Bohu skrze aktivaci mojí vlastní 

božské podstaty a krystovského potenciálu? Toto doporučení se vztahuje na všechny Bytosti, tedy 

nejen na člověka, ale i na vyšší celky mající své identity: např. evropské národy, apod.  

 

---------------  Hologram Bytí  --------------- 

 

Věci ve Stvoření 

Zákony Stvoření jsou jednotné a harmonické. Jsou úplné a bezesporné. Opakují se v různých 

obměnách na mnoha různých úrovních. Jsou analogické a sobě-podobné. Stejně jako matka tvoří 

své dítě, tak i Zdroj tvoří své děti. Vše stvořené jsou jeho děti. Jejich tvůrčí program je dán 

záměrem Zdroje. Ten určuje jejich základní poslání - co to vlastně bude? Může to být cokoli - vše 

co existuje jsou živoucí vědomé bytosti. Aby se to z lidského pohledu lépe chápalo, můžeme si 

představit, že zde máme dvě základní kategorie stvořených Věcí-Bytostí: Místa a Lidi.  

1. Místa jsou realitní pole, životní prostory, kde se dá žít. 

2 Lidi jsou jejich obyvatelé, tedy všechny životní pole, formy a druhy, které tam žijí.  

Do první škatulky patří např. tyto věci: kosmos, vesmír, galaxie, solární systém (sluneční soustava, 

solár), hvězda, planeta, kontinent, krajina, skála, moře, řeka, les, apod. Do druhé škatulky patří 

např. tyto věci: pole vědomí obývající ty nejvyšší kosmické vibrační úrovně, vysoké inteligence 

bytující ve vibračních dálavách vesmírů, vesmírné mimozemské rasy obývající části vesmírů a 

vytvářející pokročilé civilizace v jejich galaxiích, rasové genetické linie obývající solární systémy, 

planetární biologické druhy oživující povrchy planet (člověk, zvířata, rostliny, minerály, apod.) a 

také jejich nitra a atmosféry. Ty dva druhy Věcí-Bytostí, tedy Místa a Lidi, jsou vlastně docela 

stejné a záleží jen na úhlu pohledu. Z pohledu atomu a molekuly je bakterie jejich životním 

prostorem a oni jsou jeho obyvateli a součástmi. Z pohledu střevní bakterie Escherichia coli nebo 

tělesné buňky je člověk jejich životním místem a ony jsou jeho obyvatelkami1. Z pohledu člověka je 

planeta jeho životním místem a on je jeho obyvatelem. Z pohledu vesmíru je planeta jeho 

obyvatelkou a on je jejím životním prostorem. Z pohledu kosmu je malý vesmírek jeho obyvatelem 

a on je jeho životním prostorem. Z pohledu Zdroje to jsou všechno jeho Děti, které bezpodmínečně 

miluje.  

 

Hologram Bytí 

Všechny stvořené Věci jsou děti jednoho Zdroje. Všechny jsou stvořeny podle jeho záměru, pomocí 

tvůrčího (kreačního) programu KRYST-Kód. Všechny jsou stvořeny z jeho látky, cíleným 

zahuštěním jeho vědomé energetické substance. Všechny se nachází uvnitř něj. Celé Stvoření se 

nachází uvnitř Pole Vědomí Boha-Zdroje (Pole Ah-Yah), též zvané Moře snů (Sea of Dreams). 

Stvoření tam vytváří maličký ostrůvek strukturovaného bytí (Pole EFFI) uvnitř nekonečného 

oceánu Boží Mysli. Manifestovaná, vnějšně projevená, část Stvoření se také nazývá Tělo Boha. 

Ten maličký ostrůvek má tvar obrovského, gigantického makroskopického hologramu, mnoha-

rozměrného obrazu virtuální reality, ve kterém je naprogramováno a zobrazeno vše, co ve Stvoření 

může být a co se ve Stvoření může stát. Celé Stvoření je dopředu dáno. Existuje jako jeden jediný 

dopředu hotový a neměnný statický nehybný celek, obrovský Světelný Krystal Vědomé Energie 

Zdroje. Je to Hologram Bytí. Tento hologram je manifestační arénou. Do ní se promítají realitní 

pole (životní prostory a místa), do kterých jsou pak vysíláni jejich obyvatelé (životní pole a formy), 

                                                 
1 Pro představu, lidské tělo má asi 1011 buněk a lidské střevo obsahuje asi totéž množství bakterií střevní mikro-flóry. Je 

zřejmě, že bakterie musí být menší než buňky tělesné, protože jinak by se do člověka při stejném počtu nevešly. 
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aby společně existovali, společně se vyvíjeli, spolu-pracovali a spolu-tvořili, měli z toho radost a 

sbírali zkušenosti a sdíleli je. Ten hologram má velkou část, která je naprogramovaná na dobro. Má 

však také malou část, která je naprogramována na zlo.  

Každá stvořená Věc-Bytost se skrze tento před-definovaný hologram pohybuje, asi jako když 

poutník prochází krajinou. Poutník má dojem, že se kolem něj krajina pohybuje a míhá a má dojem 

změny a pohybu v čase. Ale není tomu tak. Je to jenom způsob jeho vnímání (percepce), který v 

něm tento dojem vytváří. Svým záměrem si volí cestu skrze hologram, v rámci svých před-

definovaných vývojových cyklů, do nichž je usazen. Svým vědomím nasvěcuje ty jeho části, kde se 

právě nachází. Ty nasvícené části pak sám vidí. Promítají se mu jako jeho realita, pro něj 

hmatatelná skutečnost, uvnitř které se nachází. Je to jako když jeskyňář prochází temnou jeskyní a 

vidí právě to, na co si posvítí svou baterkou. Ta jeskyně se nehýbe. Hýbe se on a jeho baterka. 

 

Stvoření jako promítačka 

Hologram bytí funguje podobně jako promítačka. Máme zdroj světla (energie), lampu (žárovku), 

obrázek (diapozitiv), optický systém (čočky) a promítací plátno (stínítko). Proud vědomí Zdroje, 

který oživuje člověka, je zdrojem světla, který napájí lampu jeho osobního vědomí. Každá bytost v 

sobě má určitou maličkou část toho celého velkého hologramu, jeho mikroskopickou kopii, která se 

jí týká a která obsahuje vše, co tato bytost vůbec může prožít. Jiné osudy může prožít galaxie a jiné 

třeba krtek. Tato osobní část hologramu je úplná sada obrázků do projektoru a obsahuje všechny 

možné stavy a situace, které může daný člověk v rámci dané existence prožít. Ani jeden obrázek 

tam nechybí a ani jeden tam nepřebývá. Podle svého záměru, motivace svého konání, síly vůle a 

chtění a svého aktuálního vibračního stavu, ve kterém se právě nachází, na základě principu 

energetické vibrační rezonance, si z té sady vytahuje právě ty obrázky, které s ním v tom okamžiku 

nejvíce souzní. Tyto obrázky-záměry se pak automaticky promítají světlem lampy jeho osobního 

vědomí do jeho okolí. Proud vědomé energie prochází skrze složitou soustavu energetických čoček 

jeho ID anatomie a na projekčním plátně jeho osobního hologramu vytváří realitu jeho filmu života. 

Tímto způsobem člověk manifestuje (uskutečňuje, realizuje, zhmotňuje) své vnitřní energetické 

obsahy a vytváří si z nich jím prožívanou skutečnost, kterou vnímá jako sekvenci jím zvolených 

obrazů. Každý člověk je vlastně velice výkonný manifestační stroj. A ten poslední obrázek, který si 

tam dá před spaním, se mu bude promítat do snu.  

 

Hologram osobní a planetární 

Ve skutečnosti se jedinec nachází nejen ve svém osobním hologramu, ale současně je zanořen 

(zasunut, jako matrjošky) i do hologramů všech vyšších stupňů, které vytváří jeho okolí a výrazně 

omezují a modifikují jeho manifestační moc. Je součástí všech vyšších celků, se kterými je 

energeticky propojen. Proto jejich hologramy spolu-vytváří jeho životní realitu. Jsou to např. tyto 

hologramy životních polí: mezilidské vztahy, rodina, rod, národ, rasa, biologický druh, 

mimozemské rasy a inteligence, které tento planetární druh vytvořily a jim nadřazená kosmická 

pole vědomí. Ale jsou to také hologramy životních míst (realitních polí): planeta, na které je jedinec 

inkarnován, její solární systém, galaxie, vesmír, kosmos. Vzájemné působení funguje na obě strany: 

tam i zpátky. Hologram okolí ovlivňuje jedince, který v něm žije jako ve své větší realitě (kontextu, 

rámci). Jedinec působí na své okolí tím, že do něj promítá obsahy svého osobního hologramu, čímž 

své okolí pozměňuje. Díky Zákonu Jednoty je vše propojeno se vším. Vše je silně energeticky 

provázáno se vším ostatním. Tato energetická pavučina je nesmírně silná a nelze z ní uniknout. 

Vytváří samou základnu Stvoření, její společné energetické pole, jakýsi základní matrix či 

podkladovou matrici - kanavu. Je to mnoho-vrstevnaté Pole Vědomí Zdroje, ve kterém je vše 

obsaženo, z jehož substance je vše vyrobeno a do něhož jsou všechny hologramy ponořeny.  

 

Hologram: útěk nebo překonání 

Není cílem se z Hologramu Bytí nějak vyvléci, vyvázat a utéct. Jednak proto, že to nejde. Druhak 

proto, že není kam. Třeťak proto, že to není smyslem existence. Smyslem bytí je vibrační vzestup a 

expanze vědomí do takové míry, že do sebe postupně všechny ty různě velké a do sebe vnořené 
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hologramy pojme a obsáhne všechnu jejich životní zkušenost co v sobě mají vloženou. Když do 

sebe pojme a prožije celý Hologram Bytí, tak se jím stane, stane se tím maličkým ostrůvkem uvnitř 

nekonečného oceánu Pole Vědomí Zdroje. Může se do něj navrátit a rozplynout, při plném 

zachování své identity. Je to plně vědomý návrat Domů. Může tam takto zůstat. Nebo se může vrátit 

zpět do arény Stvoření, třeba aby tam někomu pomohl nebo tam někoho něco naučil. 

 

Prolínaní hologramů - společný vývoj 

Společné životní putování dvou partnerů fyzikálně znamená, že se oba nachází nejen ve svých 

osobních hologramech, ale také ve větším hologramu společném, který ty dva osobní do sebe 

pojímá a má ještě něco navíc. Základní poučka zde je nerovnice: 1 + 1 > 2, tedy jedna plus jedna je 

více než dvě. V místě společných překryvů osobních hologramů vzniká nová kvalita, nový 

realizační prostor, který obsahuje vše, co ti dva spolu mohou zažít a vykonat, ale co by žádný z nich 

sám o sobě prožít nemohl. Vzniká zde prostor pro kvalitativně nové a nepredikovatelné kolektivní 

či emergentní módy chování1. Znamená to také, že do tohoto společného energetického prostoru 

oba kopírují a přenášení všechny energie z celého svého vývoje a ze všech hologramů jejichž 

součástí byli a jsou, přes všechny časy a historie: rodiny, rody, kmeny, národy, kultury, rasy, apod. 

Tam se zkopírovávají a kříží paměťové matrixy jejich evolučních linií. Tyto mocné a silně 

nakódované energie pak před-určují a spolu-určují jejich společný vývoj. Toho obětí partneři často 

jsou, zejm. pokud dojde ke zkřížení zcela nekompatibilních genetických linií a tradic. Výběr 

partnera je velkou zodpovědností, protože uvádí do pohybu velké kolektivní energie, výsledkem 

jejichž interakce bude zplozené potomstvo: božské či démonické? Dávejte si velký pozor na to, s 

kým zkřížíte své geny!  

 

Prolínaní hologramů - plození potomstva 

Při každém pohlavním aktu si partneři do sebe vzájemně překopírovávají energetické programy 

svých předloh a vzájemně se programují a kódují. To také bylo energetickým cílem nájezdných ras, 

dobyvatelů, misionářů, masové migrace a dalších destruktivních aktů. Udržujme proto energetickou 

čistotu naší sexuality. Tyto programy určují, jaká kvalita genetického materiálu (DNA) se ve 

zplozenci fyzicky projeví (biologicky zmanifestuje). Projděte si pečlivě rodovou historii svých 

partnerů, než jim otevřete svá biopole. Uvědomte si, že do vašich dětí bude vstupovat celý 

energetický arzenál všech genetických linií, které stojí za vaším partnerem, se všemi problémy, co 

tam kdy byly, po tisíce let zpátky i dopředu. Čas tady nic neznamená. Čas je simultánní a probíhá 

všude současně. Že se něco stalo již dávno, to vůbec nic neznamená. Důležitý je energetický otisk, 

náboj té události. Ona tady pořád je, je blíže, než si dovedeme představit, je těsně vedle nás, ale my 

ji nevnímáme. Až přijde vhodná chvíle, tak se projeví. Stane se to, když se dostane do rezonance s 

nějakou současnou událostí. Upřímné společné pátrání po chybách v evoluci obou partnerů a jejich 

rodových linií je ta nejlepší ochrana. Nalezení vzájemných chyb, jejich pochopení, pojmenování, 

nesouzení, přijetí a léčení má velikou moc. Takovéto společné léčení dokáže zázraky a může očistit 

i celé rodové linie. Důvod je jednoduchý. Toto konání má podporu Zákona Jednoty, neboť je to 

spolu-tvorba léčebného procesu. Vždyť přiznání chyby a snaha po nápravě je to nejpřirozenější.  

 

---------------  Evoluce  --------------- 

 

                                                 
1 Princip Emergence je znám např. ve filosofii a teorii hierarchických systémů. Jde o to, že celek je více než suma jeho 

částí, že nové kvality vnikají skrze interakce částí celku (kolektivní mody chování), že celek nelze zredukovat na jeho 

části, aniž by se přitom něco podstatného neztratilo. Části v sobě mají potenciál různým způsobem interagovat, což ale 

na nich není na první pohled vidět, pokud jsou o samotě. Tyto jejich skryté možnosti vzájemného chování se mohou 

projevit, až když jsou opravdu spolu. Podle daného kontextu se pak aktuálně projeví. Tento kontext je dán 

Energetickými Předlohami, které slouží jako neviditelný organizační princip za všemi manifestovanými formami 

Stvoření. Tento koncept říká, že bez znalosti Předloh, v principu není možno z plné znalosti vlastností částí predikovat 

všechny možnosti a zákonitosti chování celku, který spolu tyto části vytvoří. Příklad emergentní úvahy. Z dokonalé 

znalosti všech vlastností atomu vodíku (H) a kyslíku (O) není možné predikovat Kolmogorův 5/3-zákon chování 

turbulentního spektra proudící vody (H2O). O tomto tématu je mnoho zajímavé literatury. 
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Iluze času 

Pohybem mysli a změnou svého záměru jedinec vybírá různé obrázky, takže si před sebe promítá 

svůj film. Dojem (iluze) času vzniká jako vedlejší produkt toho, že do své osobní promítačky 

sekvenčně vkládá stále jiné a jiné obrázky, v postupné řadě za sebou. Pokud by člověk dokázal 

expandovat své vědomí natolik, že by do něj obsáhl všechny obrázky svého osobního hologramu 

najednou, tak by překonal tuto úroveň omezenosti své identity a jí odpovídající iluzi času. Čas by 

pro něj pozbyl smyslu, protože by všechny ty obrázky měl současně před sebou a viděl by je 

najednou. Nikam by je nemusel jeden po druhém strkat. Právě toto sekvenční zastrkávání 

diapozitivů do promítačky vytváří v našem percepčním systému iluzi času. Pokud člověk vidí celý 

film najednou, současně, tak mizí iluze pohybu a změny. Je zde celá hierarchie vývojových 

časových cyklů, které se vztahují k různým úrovním Stvoření. Ty do sebe zapadají jako vteřinová 

ručička do minutové, minutová do hodinové, atd. Bytosti jimi prochází a promítají jiné a jiné 

krabičky možných obrázků.  

 

Stvoření a Evoluce 

Stvoření a evoluce jsou dvě strany téže mince. Rozpor mezi tzv. stvořitelskou teorií světa 

(kreacionizmus) a vývojovou teorií světa (evolucionizmus, darwinizmus) je iluzorní a je produktem 

lidské nevědomosti. Ve skutečnosti se jedná o dva různé pohledy na totéž.  

1. Stvoření. Bůh-Zdroj stvořil Hologram Bytí jako předobraz všeho, co může existovat a co se může 

stát a uskutečnit. Co v něm není zakódováno či naprogramováno se prostě stát nemůže, nejsou k 

tomu prováděcí instrukce. Diapozitiv takové situace není v krabičce promítače a proto se na plátně 

Manifestační Arény nemůže zobrazit.  

2. Evoluce. Bůh-Zdroj vypustil jím stvořené bytosti do této Manifestační Arény a dal jim možnost, 

aby si ji dle své libovůle, v rámci svých možností a poslání, procházely, poznávaly ji a získávaly 

zkušenosti z pobytu v různých jejích místech. Dal jim různé krabičky s obrázky. Pohybem v aréně 

vzniká pro návštěvníka dojem času. Toto procházení již před-definované galerie stvoření se nazývá 

vývoj či evoluce.  

 

Evoluční předloha 

Pro vývoj všech částí Stvoření existují před-definované božské Evoluční Templáty či Vývojové 

Předlohy (Divine Blueprint), které jsou vázány na určité Vývojové Cykly. Jsou to krystovské 

programy, které říkají jak se mají věci vyvíjet, zvyšovat svou komplexitu a expandovat na fyzické i 

duchovní straně, aby dosáhly maxima svého možného pozitivního sebe-vyjádření. Jak mají věci 

skrze sebe ohýbat paprsky Zdroje, aby se samy neustále přetvářely a tím následně ohýbaly paprsky 

trochu jiným způsobem a tudíž neustále zakoušely jinou realitu a proměňovaly se a vyvíjely se. Je 

to nastaveno tak, aby tyto části prošly potřebnými oblastmi celkového Hologramu Bytí, získaly 

potřebné zkušenosti a opět se vrátily ke Zdroji. Tuto svoji cestu Hologramem vnímají jako svůj 

vývoj v čase. Ve skutečnosti pouze různě ohýbají paprsky Zdroje v jisté sekvenci a tím nasvěcují 

jiné části Hologramu, což se jim jeví jako jiná životní realita. 

 

Cesta vývoje v rámci Stvoření 

Evoluce (vývoj) má jasné zákony. Existují tam cesty a křižovatky. Každé rozhodnutí nese jistou 

energetickou kvalitu a posazuje člověka na určitou časovou kolej (vývojovou cestu), která má větší 

či menší podporu Zdroje, podle poměru vibračních sil rezonance/disonance v okamžiku rozhodnutí. 

Klíčová je zde motivace: proč to chci? Hlídejme si proto své záměry, neboť ty určují vibrační 

kvalitu našeho konání. Po té koleji (cestě) se pak nějaký čas jede a není možno se tam zastavit či 

vystoupit nebo odbočit. Dojede se k další křižovatce, kde je zase možnost se nějak rozhodnout a 

pokračovat dál. Hodně to připomíná naše pozemské cesty a cestičky a putování po nich. Toto 

putování jedince skrze Stvoření ve svém osobním hologramu, se nazývá jeho životní dráha či jeho 

osobní vývoj. Je to jeho bublina (Radiální Tělo), do které si promítá sám sebe (Hova Tělo). Je 

zřejmé, že nad touto osobní úrovní jsou další vyšší úrovně, které do osobních osudů výrazně 
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zasahují. Podobně tak probíhá putování většího celku v jeho větším hologramu, jako bubliny v 

bublinách.  

 

Kvalita Evoluce 

Způsobů jak je možno proplout Hologramem Bytí je celá řada a liší se vibrační kvalitou zvolené 

cesty. Krystovské Evoluční Templáty jsou pouze jednou možností, jak cestu od Zdroje do Stvoření 

a ze Stvoření zpět ke Zdroji uskutečnit. Tyto programy jsou však Stvořitelem doporučené. Jedinec 

ale má svobodnou vůli a může se rozhodnout podle svého, kudy se bude ubírat.  

Nejvyšší možná cesta je cesta Krystovská, zvaná též Cesta Duchovního Hrdinství (Heroic Path, 

Heroic Probability), kde jedinec jde přesně podle programu své před-definované Božské Evoluční 

Předlohy a jeho svobodná vůle je zcela v souladu s Boží Vůlí, má plné Boží Vedení, je si ho plně 

vědom a plně ho respektuje, žije ve stavu Boží přítomnosti a všechna jeho rozhodnutí jsou dokonalá 

a krystovská. Je to cesta prvního plánu navržená Zdrojem pro všechny jeho bytosti, aby jim umožnil 

zažívat na jejich cestě Domů nekonečnou slast a blaženost té nejvyšší možné ascenční cesty. Je to 

Přímá Stezka (Direct Path) určená pro skutečné Duchovní Bohatýry. Je to nepřímější a nejrychlejší 

a nejblaženější cesta k plné realizaci Boha. 

Nejnižší možná cesta je cesta Anti-Krystovská, cesta Ďábelská, cesta totálního pádu. Vyznačuje se 

tím, že jedinec zneužívá dar svobodné vůle k tomu, že dělá všechna svoje rozhodnutí zcela záměrně 

v naprostém rozporu se svoji původní a doporučenou Evoluční Předlohou.  

Mezi těmito dvěma extrémy leží celá škála vibračně možných evolučních cest. Celkem je jich 144. 

Jsou rozřazeny do 12 velkých skupin, což jsou Hlavní linie (H1-12). Každá z nich má 12 pod-

skupin, což jsou Vedlejší linie (V1-12).  

Hlavní pravdě-podobnostní vývojové linie událostního horizontu (Probability full-harmonic main 

line, Primary frequency band coordinate point): 12 ks.  

Vedlejší pravdě-podobnostní vývojové linie událostního horizontu (Probability sub-harmonic time 

lines): 12 x 12 = 144 ks. Čísla ukazují na vibrační úroveň. 12 je Kryst, 1 je Anti-Kryst, 6 je hranice 

mezi nimi. 

Usazení jedince do dané evoluční úrovně záleží na mnoha věcech, zejm. na evoluční úrovni všech 

hierarchicky nadřazených struktur (kosmos, vesmír, galaxie, ...). Jeho vlastní evoluční úroveň je 

vždy vnořena do tohoto širšího kontextu. Čím níže je jeho okolí, tím obtížněji se dostává jedinec 

nahoru. Přechod mezi jednotlivými úrovněmi není libovolný, jak z hlediska času, tak z hlediska 

odkud-kam. Možnost přechodu je vibračně vymezena dalšími podrobnými pravidly. Možnost 

přechodu je časově vymezena výskytem dvou typů událostí: 

Hlavní křižovatka (Hlavní událost, Master Event Hub): přechod mezi Hlavními liniemi (H). 

Vedlejší křižovatka (Klíčová událost, Key Event Hub): přechod mezi Vedlejšími liniemi (V). 

Příklad. Planeta Země byla před květnem 2003 na vývojové vibrační platformě H1/V1 (cesta 

totálního pádu). Díky pomoci zvenčí však vstoupila do období SAC 2012-2022 z úrovně H6/V6, 

což je na ostří nože mezi pádem a vzestupem.  

 

Evoluce: náhoda či nutnost? 

Vztah mezi vývojem a mírou jeho před-určenosti je pravdě-podobnostní. Není to ani zcela před-

pověditelné (čirá nutnost). Není to ani zcela ne-předpověditelné (čirá náhoda). Důvod je ve 

struktuře hologramů a jejich interakci.  

1. Nutnost. Jeden extrém by byl, pokud já budu pouze ve svém osobním hologramu a můžu si tam 

dělat co chci, činit libovolná rozhodnutí, protože na to mám své stvořitelské právo. Ani Bůh mi do 

toho nemůže mluvit, protože by popřel sám sebe a omezoval moje právo svobodné volby. Tedy svůj 

vývoj na mém malém písečku mám zcela pod kontrolou. Vývoj je plně deterministický: mnou 

zvolený a předurčený. Ale ani já sám nevím, jak se kdy rozhodnu. A pro všechny ostatní je zcela 

ne-předpověditelný: neví, jak já se rozhodnu. 

2. Nahodilost. Druhý extrém by byl, pokud já budu zcela zanořen ve vyšším nadřazeném velkém 

silovém hologramu, do něhož nevidím a jemuž nerozumím. Jsem zcela vydán na milost/nemilost 
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velkému množství nepřehledných cizích rozhodovacích vlivů jež neznám, bez možnosti do toho 

jakkoli zasáhnout. Tedy můj vývoj je zcela mimo moji kontrolu a vliv: vnímám ho jako nahodilý.  

Skutečnost je někde mezi. Je to otázka síly vlivu všech zúčastněných hráčů, kde každý z nich tahá 

za jiný provaz. Výsledek tohoto silového zápolení pak určí, na jakou stranu se kormidlo vývoje 

otočí. Z pohledu člověka je tedy jeho vývoj částečně nutný (co dokážu rozhodnout sám) a částečně 

nahodilý (o čem rozhodují ostatní). Cílem evoluce je posílit svobodu konání a zodpovědnost za něj. 

Cílem devoluce je omezit svobodu konání a potlačit osobní a kolektivní zodpovědnost, tedy 

beztrestně konat zlo.  

 

Evoluce: vznik a vývoj druhů  

Díky své nízké vibrační úrovni a tudíž snadné dosažitelnosti pro kdekoho, naše planeta Země 

sloužila jako zkušební aréna pro mnoho mimo-zemských ras. Učily se zde vytvářet různé životní 

formy a zkoušely jejich předlohy naprogramovat do planetárních štítů, aby se zde mohly fyzicky 

manifestovat. Stejně tak se naše děti učí tvořit své bábovičky na nějakém vhodném pískovišti. A 

naše planeta takovým vesmírným pískovištěm je. Chvíli pozorovaly, jak se nové druhy vyvíjí, pak 

je to přestalo bavit a šly si hrát jinam. Tady to nechali někam dojít samospádem.  

Je to jako když současní vědci používají své skrovné poznatky genetiky a hrají si na tvůrce a vytváří 

různé umělé devoluční formy mrtvého života. Chvíli je pozorují ve svých laboratořích a pak to v 

klidu nechají vychcípat. Občas si vyštípnou nějaký gen a používají ho pro své hybridizační hrátky 

dál. Typickou obětí je muška octomilka (Drosophila), která má pro naše badatele zajímavý genom, 

stejně jako Člověk pro Démony. Přístup je zcela stejný (citováno z Wikipedie): "...Octomilka 

obecná (aka Krystovský Člověk) je oblíbený testovací živočich, neboť se snadno chová (kultivuje) ve 

velkém množství, má krátký generační čas a mutovaní jedinci jsou rychle dostupní....". A jako nízký 

druh nepodléhá etickým zákonům o laboratorní spotřebě zvířat. Tohle se s námi Lidmi dělo po 

milióny let v naší planetární laboratoři zvané Země. Možno připomenout genetické lidské farmy a 

koncentráky v Atlantidě po jejím Thothiánském pádu. Doby, kdy si Nefilimové 'brali lidské dcery' a 

hybridizační farmy na Nibiru. Stejně jako muška octomilka vůbec nechápe, že je zneužívána vyšším 

biologickým druhem - člověkem, který je sice vibračně výše, ale morálně je zcela padlý, tak ani lidé 

si neuvědomují, že totéž se jim trvale děje ze strany pokročilých Dravčích Ras, které navíc vzývají 

jako své bohy. 

Pokud se naši paleo-onto-logové trápí tím, že někde v historii náhle vznikl nějaký nový druh, tak si 

tam někdo odjinud asi trochu pohrál. A pokud nějaký druh rychle vyhynul, tak se prostě nepovedl. 

Jeho evoluční templáty nebyly dobře naprogramované a nebyly schopny se udržet ve stavu vibrační 

rezonance s planetárním vědomím, které se také vyvíjí. Pokud se tyto programy od sebe rozjedou a 

stanou se nekompatibilními, tak se daná věc nemůže v planetární hologramu manifestovat. A 

takováto evoluční křižovatka je před námi právě dnes, ve formě dvou energeticky soupeřících 

evolučních vln (časových cyklů, vývojových horizontů): (i) přirozené vlny ascenční s vysokou 

vibrační kvalitou a (ii) nepřirozené vlny descenční s nízkou vibrační kvalitou. Pokud se Člověk, 

jako biologický druh, rozhodne na úrovni svého kolektivního vědomí, že půjde kupředu, tak se mu 

otevírají zcela nevídané možnosti a konečné a nezvratné osvobození z teroru Dravčích Ras. To však 

vyžaduje aktivní práci na sobě i ve svém okolí, občanskou statečnost a ochotu a schopnost pro tento 

cíl bojovat, se vším, co s bojem o život souvisí. V opačném případě bude Člověk jako biologický 

druh sražen na úroveň otroka Dravců a po jeho genetickém a energetickém vytěžení coby zdroje 

suroviny půjde na konečnou likvidaci do jejich černo-děrné kafilerie. Přesně stejně, jako se lidé 

chovají ke svým spolu-bytostem ze říše zvířecí, rostlinné a jiné.  

Původní tvůrci našeho planetárního života na Zemi potřebovali miliony let, aby naprogramovali 

Manifestační a Evoluční předlohy pro všechna životní pole a jejich biologické formy v souladu s 

KRYST-Kódem. Aby všechny bytosti a jejich atributy byly v plné rezonanci s planetou. To 

znamená, že každý živočich měl tvar, barvu, své pohyby a vydávané zvuky přesně vyladěné na 

předlohy své planety a svou existencí s nimi rezonoval. Tedy tím, že byl, fungoval jako anténa 

energií Zdroje pro svou planetu. Skrze něj protékaly silné proudy životních sil do planetárních těl a 

posilovaly je. Planeta mu také poskytovala vše potřebné pro jeho existenci a vývoj, skrze svá 
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biopole, do kterých byl navázán a jejichž byl součástí. Tím byl naplněn archetyp spolu-práce a 

společného vývoje planety a jejích obyvatel. Na počátku bylo vše krystovské, podle Zákona 

Jednoty. Všechny životní formy se živily čistou energií Zdroje a nemusely o nic soutěžit. Učily se 

poznávat své planetární prostředí a sebe navzájem. Byl to ráj na zemi, což však netrvalo dlouho. 

Nicméně tyto pradávné hluboké vzpomínky na harmonické soužití byly v historii příležitostně 

aktivovány v paměťových matricích některých lidských inkarnátů, kteří jsou teď označováni jako 

'utopisté'. Tato ideologie jednoty a míru však byla pro Dravce zcela nepřijatelná a proto vzali její 

vývoj plně pod svou kontrolu a totálně ji zdiskreditovali (marxismus-leninismus). V její falešné 

podobě ji teď opět uvádějí na světový trh jako NWO, kde jsou pouze práva a ne povinnosti (neo-

marxistická post-moderní post-utopie), vedoucí ke zkáze planetárního života.  

  

Vznik a vývoj života 

Mnozí inkarnáti sem přišli na svou misi nasměrovat vývoj vědy a tím i myšlení lidí anti-

spirituálním směrem. Věda je ideologie, stejně silná a nebezpečná jako náboženství. Věda je vlastně 

druh náboženství. Běžný člověk si náboženská tvrzení nemůže ověřit a musí věřit duchovním 

autoritám, které stojí mezi ním a Bohem, kterého prý náboženství zkoumá. Když náboženství 

selhalo díky své zjevné korupci, spirituální impotenci a mravní zvrhlosti, tak přišla materialistická 

věda. Běžný člověk si její tvrzení nemůže ověřit a musí věřit vědeckým autoritám, které stojí mezi 

ním a Přírodou, kterou prý věda zkoumá. Jsou to dvě různé variace na stejné téma. Cílem je 

vybudovat duchovno bez vědy a vědu bez ducha, jako dva nesmiřitelné koncepty, které v člověku 

vyvolávají trvalé existenční schizma (rozštěpení) a z něj plynoucí stres z absence smyslu bytí. Toho 

bylo dosaženo odstraněním bio-spirituálních Nauk z naší planety, které v rámci ID fyziky učily, že 

vědomí, energie a hmota jsou různé strany téže mince a vysvětlovaly, jak spolu souvisí. 

Tak se stalo, že se do planetárních štítů začala implantovat materialistická teorie vzniku a vývoje 

života. Idea je jednoduchá a pro všechny lidské mutanty snadno pochopitelná. Je tedy masově 

šiřitelná. Na počátku nebylo nic, jen čtyři hromádky mrtvé hmoty: uhlík, vodík, dusík a kyslík. Pak 

do toho uhodil blesk a vznikly první malé organické molekuly (močovina, aj.). Pak se to nějak 

začalo samo od sebe organizovat do vyšších celků, vznikaly větší molekuly, supra-molekulární 

útvary, organely, buňky, atd. (viz vědy: nelineární nerovnovážná termodynamika, synergetika). 

Molekuly se nějak nahodile a naslepo do sebe zkoušely zašroubovat či zaklesnout a protože měly 

hodně času, tak z toho občas vzniklo něco smysluplného. Někdy vznikne stabilní konfigurace, 

energeticky vysoutěžená a tedy ta nejlepší. No a pak to zase má hodně času a nějak se to samo 

nahodile a naslepo vyvíjí (jevy jako auto-katalýza, auto-regulace, cykličnost, replikace, reprodukce, 

kooperace, nárůst komplexity, např. Eigenovy hypercykly, apod.). Pokud něco Bůh-Zdroj opravdu 

nedělá, tak je to tvořit nahodile a naslepo. Je to spíše lidská projekce typu: podle sebe soudím tebe. 

No a za čas z toho nějak vznikly játra, ledviny, hlava, mozek a nějak se to nahodile dalo dohromady 

a byl tady člověk. Zajímavá otázka je, jak ze čtyř hromádek mrtvé hmoty vzniklo vědomí a jeho 

aspekty: intelekt, emoce, svědomí, láska, spiritualita, mravnost, biopole, aura, čakry, schopnost 

ascence, stav Boží Přítomnosti, stav Realizace Boha, apod. Hmotaři říkají, že myšlenka je 

produktem hmoty. Duchovní tvrdí opak a jsou pravdě blíže. Je zřejmé, že se spolu nikdy 

nedomluví, což je záměrem. Je zřejmé, že se budou vzájemně vysilovat bojem o 'pravdu', což je 

záměrem. Je zřejmé, že ať oficiálně zvítězí jedna či druhá strana, tak lidská veřejnost bude zavedena 

na cestu nevědomosti a pomýlení, což je záměrem. Buď dekadentní materialistický nihilizmus 

jedoucí na konzumu a sebe-degradaci. Nebo slepá nekvalifikovaná a zotročující náboženská víra.  

Ve skutečnosti jsou všechny vazebné možnosti našich chemických prvků obsaženy v jejich jemno-

hmotné manifestační předloze, kterou vytvořily vysoké mimo-zemské rasy. Těch prvků je 144 ks, 

stejně jako písmen Anuhazi abecedy a 12x12=144 subharmonik 12-ti Dimenzního Časového 

matrixu a 12-ti vláknové DNA jejich běžných obyvatel. Všechny prvky jsou plně vědomé bytosti, 

kolektivní pole vědomí vesmírné úrovně, mající svou identitu a specifika. Je možno se na ně vyladit 

a komunikovat s nimi. Jejich vznik souvisí se štěpením živlových předloh na úrovni vesmírného 

Raša Těla (Rasha Body), což pak prochází skrze předlohy a těla Temné Hmoty (Dark Matter 

Templates, Bodies), až do finální manifestace v matérii Vnějších Domén. Slučovací potenciál 
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chemických prvků je zakódován do jejich předloh. Tento potenciál je pak aktivován programy v 

evolučních templátech, ve formě energetických morfo-genetických (strukturo-nosných) polí. Jsou to 

programy, které určují jaké hmotné struktury se vytvoří, jaké funkce ponesou a jak rychle se to bude 

dít. Jsou to náročné předměty spadající do Kreační Mechaniky, které je třeba se postupně učit, což 

vesmírné rasy dělají. A třeba si hrají na takovém pískovišti, jako je právě naše planeta. Poslední 

nauka, která měla o skutečné chemii aspoň nějaké ponětí byla alchymie, neboť respektovala její 

transcendentní podstatu. Věděla, že chemické prvky a jejich sloučeniny jsou energetické útvary, na 

které lze působit vědomím a tím směrovat jejich chování a vzájemné proměny, v rámci možností 

jejich předloh.  

 

Vývoj jako Bio-Spirituální proces 

Přirozený vývoj je vždy Bio-Spirituální, tedy proměny hrubohmotné (biologické, fyzické) a 

jemnohmotné (spirituální, energetické) jdou společně ruku v ruce. Jemné předlohy umožní hrubou 

manifestaci duševní esence. Je to vtělení duše do vhodné biologické formy v nějakém hmotném 

prostředí (realitním poli v nějaké Hustotě), ke kterému má potřebné genetické kódování (vibrační 

rezonance, energetická kompatibilita). Konání inkarnáta se automaticky promítá zpět do jeho 

předloh, zaznamenává se do paměťových matrixů a ukládá do genetických templátů. Toto vše jsou 

součásti jeho vlastní ID anatomie. Ve hmotě působící a konající bytost tedy proměňuje sama sebe. 

Jak může hmota působit na předlohy? Ona na ně nepůsobí. Působí na ně záměry jedince, který je ve 

hmotě a se hmotou pracuje. Jsou to jeho niterné tvůrčí stavy, postoje, motivace, způsob myšlení, 

pocity. To vše jsou mocné energetické stavy, silná energetická pole skalárních vln, které interagují s 

energetickými poli jeho předloh, které jsou ze stejného materiálu - jsou to formy různě zahuštěného 

Vědomí (světelně-zvukové pole stojatých skalárních vln, matrice Keylonových Krystalů). Pokud 

tato zpětná vazba je pozitivní a je v souladu s jeho inkarnačním záměrem, tak se dostává do stavu 

rezonance s jeho evolučním templátem, čímž na něm odemyká energetické zámky. Tím se otevírají 

brány do vyšších vibračních úrovní jeho vlastní bytosti, je to celá hierarchie tzv. Vyšších Já 

vedoucích až ke Zdroji, ke kterým předtím neměl přístup. Odtud do něj začínají proudit vyšší 

frekvence, které aktivují další části předloh jeho DNA, které se manifestují jak biologicky tak 

spirituálně: expanze vědomí, ascenční pokrok, silnější napojení na Zdroj, hlubší uvědomění si Boha, 

zvnitřnění a ztišení, rozvinutí přirozených ID schopností, intuice, vnitřní smysly, atd. Tyto silnější 

frekvence mají vysoký potenciál pro čištění předloh, odstraňování reverzů a mutací a léčení. Vývoj 

v souladu se svým evolučním templátem, tak, jak byl v souladu se Zákonem Jednoty 

naprogramován našimi vesmírnými rodiči, vysokými Krystovskými Strážcovskými Rasami, je 

prožíván jako pozitivní růst, všestranná expanze (v tom dobrém smyslu: do větších aspektů sebe 

sama, ne přes plot k sousedovi), rozvoj tvůrčího potenciálu, pochopení smyslu bytí, samovolná 

radost, stav štěstí, blaženosti, harmonie a sou-náležitosti a jednoty s celým Stvořením. Vývoj v 

protikladu ke svému evolučním templátu způsobuje efekty právě opačné. Pečetní energetické 

zámky na vyšších úrovních Já se neodemykají, ale naopak, ty stávající otevřené brány se postupně 

zavírají, nastává odpojení od Zdroje, disharmonie, nemoci, devoluce, atd., stavy to neblahé.  

Právě díky této komplexnosti je pobyt v těle ve hmotě ten nejnáročnější, ale také nejúčinnější a 

potenciálně nejrychlejší způsob vývoje. Je zde jedinečná zkušenost rychle manifestovat své záměry 

a obratem si všestranně prožít jejich hmotné důsledky a hbitě se z nich poučit. 

Pozitivní vývoj je vždy o akreci (získání a ukotvení) stále vyšších a vyšších frekvencí v rámci své 

Bytosti-Identity, která skrze vzestupnou řadu svých Vyšších Já sahá až ke Zdroji. Cesta stvoření jde 

po vibračních schodech dolů. Vědomí se zahušťuje a mění se na hmotu. Odjíždím z domova na 

daleký výlet na zkušenou, abych poznal svět. Cesta ascence jde po vibračních schodech nahoru. 

Hmota se nařeďuje, produchovňuje a mění se na vědomí. Poté, co jsem poznal daleké kraje a prožil 

v nich potřebné zkušenosti, se radostně a bohatší vracím z výletu zpět domů.  

Důležitý je také správný odhad evoluční rychlosti. Pokud nějaká věc zvyšuje své vibrace příliš 

pomalu, tak ztrácí svůj čas. Evolučně se loudá a může nestíhat různé ascenční vlny. Pokud to dělá 

příliš rychle, tak ji to může poškodit, protože její anatomie tuto zátěž nesnese. Je uměním Kreační 

Mechaniky nastavit v evolučním templátu správné časování pulzních rytmů, aby ta rychlost byla tak 
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akorát. Je to stejné, jako když rodiče vychovávají své dítě. Pokud se mu věnují málo, tak se 

zpožďuje a jeho předlohy se v příslušných časových oknech nerozvinou. Pak už to nejde, protože 

všechno má svůj přesný postup a čas. Dítě má málo podnětů, na které může reagovat, čímž se učí. 

Pokud se mu věnují přespříliš, tak ho energeticky přetěžují a jeho předlohy se začnou automaticky 

zavírat, čímž se chrání. Pokud ho ambiciózní rodiče fedrují dál, předlohy se začnou bortit a přijdou 

problémy: psychické, psycho-somatické a nakonec organické. Co s tím? Pilulku dostane dítě, 

pilulku dostanou rodiče a mají je všechny. Pak se to akorát po genetické rodové linii předává jako 

štafeta dál. Asi polovina našeho genetického templátu obsahuje dědictví předků a druhou polovinu 

si přinášíme sami. Tuto naši genetiku, coby Manifestační a Evoluční Energetickou Předlohu, si 

kódujeme a programujeme sami během svého života, svými volbami a svým konáním. Nejsme tedy 

proti osudu zcela bezmocní, jak se nám to někdo snaží namluvit. My svůj osud aktivně spolu-

vytváříme. Na úrovni osobní, rodinné, rodové, národní, rasové, druhové, planetární, galaktické, 

vesmírné i kosmické. Některé části našich genetických předloh lze přeprogramovat jen velmi 

ztěžka: nesou 'Read Only' kódy. Avšak jiné části jsou snadno dostupné: 'Full Control' kódy. K těm 

prvním nemáme běžně přístup, protože jsou do předloh natvrdo zadrátovány našimi rodičovskými 

Stvořitelskými Rasami a definují naši základní identitu (12-ti vláknová Lidská bytost, tedy nikoli 

vepř či piraňa). Je však možné je kreknout (crack-nout) pomocí zneužití tvůrčích nástrojů, kterými 

byly vyrobeny, což právě dělají padlé Dravčí Rasy svými reverzujícími skalárními technologiemi 

(aby z nás ty vepře a piraně udělaly).  

 

Duchovní hledání 

Někdy se zdá, že duchovně hledající lidé by velice rádi, a zcela upřímně, dělali nějaké opravdu 

velké a významné duchovní věci a počiny. Jsou ochotni utrácet nehorázné sumy energie, času a 

peněz za různé semináře, školy, exotické ezoterické dovolené, kdy jezdí po světě něco čistit, něco 

kotvit, na něco se naciťovat a něco zachraňovat, kdy mrznou nebo se potí v různých turistických 

ášramech, kdy se plazí u nohou pochybných mistrů. To jim v podstatě k ničemu není, kromě toho, 

že si připadají důležitě: před sebou i před ostatními. A tenhle pocit výjimečnosti a duchovní 

nadřazenosti je může vyjít dost draho (jak finančně, tak karmicky).  

Co by asi tito hledající dali za to, kdyby jim někdo nabídl možnost absolvovat praktický kurz 

Kreační Mechaniky, kde by se naučili pomocí skalárních technologií programovat časové zámky 

evolučních templátů? To je výzva opravdu vysoká a zcela bezprecedentní, skutečně hodna velkých 

duchovních hledačů v malé české kotlině. Mnozí by pro to rozbili své vztahy a opustili svá 

zaměstnání a své rodiny a těžce se zadlužili.  

Kéž by si všichni tito hledači uvědomili, že tento kurz právě žijí. Tady a teď a zadarmo. Žijí ho ve 

svých vztazích, zaměstnáních a rodinách (= sdílejí společné evoluční templáty), kdy svými záměry 

a manifestovaným konáním (= skalární technologie) ovlivňují chování všech věcí ve svém okolí (= 

řídí směr evoluce) a mírou své angažovanosti, množstvím podnětů a tlakem jejich urgentnosti 

vysílají časové pulzy, které chod věcí zrychlují či zpomalují (= ovlivňují časové zámky a řídí 

rychlost evoluce). A pokud právě pečují o své potomstvo, tak ani nemusí vycházet z bytu. Mají 

doma takovou ascenční školu, že by jim ji mohli závidět i sami Himalájští Mistři.  

 

---------------  Vývoj a Rasy  --------------- 

 

Rasy jako fyzikální fakt 

Rasy a rasové linie jsou zcela přirozenou součástí Stvoření a jeho vývoje. Pojem 'rasa' vyjadřuje 

specifičnost a unikátnost ID anatomie a genetických předloh různých životních forem, které nesou 

program jejich Kolektivní Identity. Různé rasy mají různé vlastnosti a tvoří přirozenou pestrost 

Stvoření. Vibračně a vývojově vyšší rasy, které mají potřebné schopnosti, vytváří rasy nižší.  

* Čistota Rasy. Rasy se často kříží a hybridizují, pokud jim to předlohy dovolí. Pod pojmem 'čistá 

rasa' se zde rozumí genetické linie, které nejsou kontaminované reverzy, mají tedy krystovské 

kódování a chovají se krystovsky podle Zákona Jednoty. Je jedno, zdali jsou původní jedno-

druhové (single-malt) nebo jsou smíšené a hybridizované (blended). Pod pojmem 'nečistá rasa' se 
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rozumí genetické linie, které jsou kontaminované reverzy, nemají tedy plně krystovské kódování a 

nechovají se krystovsky, též se nazývají: rasy padající, padlé, dravčí, reverzně mutované, 

metatronické, poškozené, nemocné, aj. Zde je pojem 'čistota rasy' definován jako 'krystovskost 

rasových předloh', absence reverzů v nich. Není to tedy čistota jako absence hybridizace. Mnoho 

hybridních ras (blended) je krystovských. Hybridizace se často využívá k vytvoření silných a 

kvalitních Strážcovských Ras se speciálními vlastnostmi. Je to normální eu-genická metoda. Např. 

do původního genomu Lidské Andělské Rasy byly vloženy programy z genetických předloh více 

čistých ras (např. kód zvaný Silikátový Matrix). Stejně tak postupují Dravci při výrobě svých super-

démonických hybridních ras (reverzní eugenika, evoluční dis-genika). Již vůbec to není čistota ve 

smyslu nadřazenosti jedné rasy nad druhou (pocit vyvolenosti, pohrdání ostatními rasami, jejich 

ponižování, ovládání, zotročování, vykořisťování, terorizmus, likvidace, aj.). Takový postoj rasové 

nadřazenosti je zcela anti-Krystovský a je v rozporu se Zákonem Jednoty. Je to rasizmus v jeho 

původním (a správném) významu. Na druhou stranu je třeba různé rasy správně posoudit a 

vyhodnotit jejich kvality z hlediska čistoty, abychom je mohli správně rozlišit (diskriminovat) a 

podle toho k nim zaujmout náš postoj: přátelství či obrana. Z hlediska čistoty jsou mezi rasami 

obrovské rozdíly a je důležité je dobře znát, viz krystovské Rasy Strážcovské a padlé Rasy Dravčí.  

* Výška Rasy. Z hlediska úrovně dosaženého vývoje jsou mezi rasami rovněž obrovské rozdíly. 

Tady je možno srovnávat rasy podle výšky dosažené vibrační úrovně a evoluční zkušenosti a 

zralosti, což je míra ascence. Mezi vibračně vysoké rasy patří například krystovské kolektivy 

vědomí z vysokých Hustot, např. Zakladatelské Rasy (Founder Races) z HU-5, které vytváří 

vesmíry a jejich obyvatele (vesmírné rasy). Mezi vibračně nízké rasy patří vesmírné civilizace v 

nižších Hustotách, např. naše Lidská Rasa, které se z HU-2 propadla do HU-1. Je to podobné jako 

ve škole. Rozdíl mezi prvňákem a páťákem je v tom, že ten druhý tím prvním už byl a ten první se 

tím druhým teprve stane. Je to obsaženo v ascenčním poselství, které nám předávají naše Vyšší Já: 

Co jste vy, byli jsme i my. Co jsme my, budete i vy (jeho původní význam byl překroucen). 

* Měření Rasy. Různé rasy tedy můžeme poměřovat dvěma parametry: čistota předloh a vibrační 

výška. Můžeme je porovnat zakreslením do diagramu majícího 2 osy: vertikální ukazuje dosaženou 

vibraci a horizontální míru krystovskosti. V rámci této klasifikace je možné různé rasy porovnávat a 

rozlišovat jejich kvalitu, což je důležité. Viz Obrázek Měření kvality Ras. 

 

 
 

Obrázek Měření kvality Ras. V obrázku jsou na ukázku vyneseny lokace některých ras a entit. 

Jejich souřadnice jsou [x,y] = [čistota,výška]. Svislá čárkovaná linie je běžná hranice pádu či 

reverze předloh na úrovni asi 1/3 původního kódování (tedy 2/3 reverzů). Čtverečky značí převahou 

původních kódů, kolečka převahu poškozených kódů. Škála vibračních úrovní (osa y) ukazuje 15 

Dimenzí (D1-D15), což odpovídá 5-ti Hustotám (HU1-5) a potom ještě 3 ne-dimenzio-nalizované 
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hustoty Pole Khundaray (HU-6,7,8) označené čísly 16,17,18. Klasifikace je pouze orientační, aby 

ukázala, jak je možno postupovat.  

Čtverečky:  

[100,18] Pole Vědomí HU8, Kolektivy Grandeyanas, Ascendovaní Mistři 3º, Modrý Plamen, 

Eckatická úroveň, Eckar. 

[100,17] Pole Vědomí HU7, Kolektivy Wachayanas, Ascendovaní Mistři 2º, Zlatý Plamen, 

Polarická úroveň, Commodore, Elder Consummate.  

[100,16] Pole Vědomí HU6, Kolektivy Ram(a)yanas, Ascendovaní Mistři 1º, Ametystový (Fialový) 

Plamen, Triadická úroveň, Commodore, Elder Consummate.  

[100,15] Pole Vědomí HU5, D15, Kolektivy Rishi, Smaragdový Řád Breneau. 

[100,14] Pole Vědomí HU5, D14, Kolektivy Rishi, Ametystový Řád Breneau. 

[100,13] Pole Vědomí HU5, D13, Kolektivy Rishi, Zlatý Řád Breneau. 

Každý z nás se inkarnoval do Časového Matrixu skrze 1 ze 3 Kolektivů Riši a s ním rezonuje. 

[100,12] Zakladatelské Strážcovské Rasy Elohei-Elohim, Betlémský Avatar J12, Vyšší Já-Avatar. 

[100,11] Zakladatelské Strážcovské Rasy Braha-Rama. 

[100,10] Zakladatelské Strážcovské Rasy Serafei-Serafim. 

Každý z nás se inkarnoval do našich Hustot skrze 1 ze 3 Zakladatelských Ras a s ní rezonuje. 

[90,9] Betlémský Avatar J9 (hodnota 90% je pouze ilustrativní). 

[33,3] vibrační stav Země r. 2003 před Kosmickým Resetem (Druhý Příchod Kosmického Krysta). 

[10 až 90, 3]-není značka, rozsah poškození lidstva (rozmezí % je pouze ilustrativní). 

Kolečka:  

[0,15] vibrační stav Ras Bourgha, pád až do úrovně Ecka vto. 

[0,13] vibrační stav Kolektivu Metatrona, reverzní D-13 Modrý Meč BEASTu. 

[0,11.5] padlé Rasy Wesedaku, zejm. Anunnaci.  

[0,10.5] padlé Rasy Wesedraku, zejm. Drakoniánci. 

[15,6] padlá entita zvaná Jehova, který si tady hrál na pánaboha (hodnota 15% je ilustrativní). 

Působil v HU2, kde zakládal dobyvačné dravčí rasy.  

Šedý čteverec: Většina Dravčích Ras, které dlouhodobě terorizují Zemi a Lidstvo pochází z velmi 

nízkých vibračních úrovní, obv. z HU2 a dokonce i z HU1, naznačeno šedě.  

Nejvíce poškozená úroveň je HU3, v níž je ukotveno D-8 Monadické pásmo přímého napojení na 

Zdroj. Proto byla Sefira-8 vyjmuta z kabalistického Stromu Smrti, spolu se Sefirou pro D-12. 

Původní význam slova Nad-Člověk byl: vyšší a žádoucí evoluční typ člověka, ascenčně směrem ke 

svým Vyšším Já, schopný se vrátit na Taru, tedy [100, >3] (jeho význam byl záměrně překroucen). 

Původní Lidstvo bylo konstruováno s ascenční kapacitou až do cílového bodu [100,12], stav Kryst. 

 

Původní Lidské Kmeny 

Původní Krystovské Andělské Lidstvo tvořilo jednu čistou vesmírnou Rasu, jako jeden svébytný 

biologický druh. Sestávalo z 12 geneticky odlišných linií, označovaných jako Prvotní Lidské 

Kmeny (Prvotní Rasy, Prvotní Národy). Původní Rasy představovaly 12 sourozenců v jedné rodině 

zvané Lidstvo. Všechny byly stejně důležité a představovaly různé části 12-ti celku, jako by někdo 

rozdělil koláč na 12 dílů. Každá nesla ve své DNA kódy (Klíče) k jedné z 12 planetárních 

Hvězdných Bran (PSG) a měla ji na starosti a hlídala ji. Každá rasa byla jiná, protože nesla jiné 

dominantní frekvence z 12-Dim spektra, aby ho celé společně pokryly a dokázaly společně se Zemí 

procházet vývojovými cykly. Každá rasa tedy opatrovala jednu Dimenzi z celkem 12 ks a byla na ni 

více vyladěna. Protože každá Dimenze nese jiné kvality, tak ty rasy se od sebe také lišily. Je to 

podobné, jako kdyby na Zemi bylo 12 zahrad, každá na jiném místě a všechny byly stejně užitečné 

a potřebné. Každá měla svého zahradníka, který se o ni staral. Všichni měli společný základ 

zahradnického vzdělání (to je dělalo stejnými), ale také měli různé specializace, což je dělalo 

rozdílnými (jiná péče patří jablkům a jiná rýži; jinak se zahradničí na úbočí Himaláje, jinak v deltě 

Nilu, jinak v Amazonii, jinak v Antarktidě, apod.).  

Jak Lidský druh tak jeho Rasy mají svůj společný Manifestační Templát. Kolektivní předloha všech 

12 ras se nazývá Kmenový Štít (Tribal Shield), který je ponořen do většího Štítu Lidského (Human 
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Shield). Díky těžkým chybám v evoluci došlo k reverzům (mutacím) jak celého druhu, tak všech 

jeho 12 linií a tyto rasy byly znečištěny. Stalo se tak působením Dravců, avšak často za naší vlastní 

vydatné a účinné spolupráce a pomoci (kolaborace, zrada Krystovských Principů). Více o rasách a 

jejich vývoji je v knihách Voyagers I, II a v textu TAM1.  

 

Rasy dříve a nyní  

Pojem 'rasa' označuje genetickou příbuznost svých příslušníků, kteří mají řadu shodných a dobře 

definovaných znaků ve svém vzezření a chování, které je určují a odlišují od ostatních. Fyzikální 

základ rasy je zakódován do společného kolektivního rasového štítu, který nese Rasové Předlohy 

jako manifestační programy. Skrze ně se příslušníci rasy inkarnují a manifestují. Tyto programy si 

nabírají do své ID anatomie a skrze sebe je realizují. Rasové Štíty jsou ponořeny do větších Štítů 

Druhových, protože rasy jsou pouze jemné variace v rámci jednoho lidského biologického druhu, 

kterým je Člověk.  

Rozdělení druhu Člověk na různé rasy je záměrné, aby byla pestrost ve Stvoření. Každá rasa má 

specifické kombinace vlastností, které ji činí jedinečnou. Rasové vlastnosti jsou dané geneticky. 

Jsou to programy v předloze DNA. Lidská DNA předloha má 12 vláken, z nichž jsou dnes fyzicky 

manifestované 4 (odpovídá to 4 dusíkatým bázím) a energeticky aktivované 3-3.5. Biologické DNA 

vlákno (dvoušroubovice) má malou část (asi 3%), která kóduje bílkoviny a je zodpovědná za stavbu 

a funkci biologického těla. Má také velkou část (asi 97%) zvanou Junk DNA, která kóduje 

psychologické, duševní a duchovní kvality. Rasy se liší v obou těchto aspektech. Dnes je vědecky 

jasně prokázána rozdílnost ras zejm. na fyzické rovině (anatomie, fyziologie). Rozdíly nehmotné 

uložené v Junk DNA nejsou tolik prozkoumány. Z empirických výzkumů (experimenty, měření, 

fakta, data) je jasné, že se rasy liší i na nehmotné úrovni, ale nejsou pro to přímé genetické důkazy. 

Proto je kolem toho tolik nejasností, nedorozumění a hádek.  

Původní záměr stvořit různé lidské rasy jako pod-druhy lidského druhu (viz 12 Kmenů) byl 

energetický. Celý lidský Druhový Štít mající 12 vláken DNA byl rozdělen na 12 dílů, 12 dílčích 

Rasových Štítů, které kromě obecného vše-lidského kódování nesly také specifické kódování 

rasové. To bylo optimalizováno na energetickou kompatibilitu 12 ras s 12 PSG, které měly na 

starosti: měly je strážit, chránit, spravovat a obsluhovat. Každá rasa byla zodpovědná za jednu 

Bránu. Všechny rasy byly rovnocenné a stejně hodnotné. Byly ale také rozdílné, aby mohly konat 

své poslání Strážců Bran. Tato odlišnost byla dána jednak tím, že každá Brána je jiná a nese jiné 

vibrační kvality. To se projeví v jiných předlohových programech a tím i v jiné biologické 

manifestaci k ní kódovaných lidských bytostí dané rasy. Druhak byla dána tím, že každá Brána je 

ukotvena v jiném geografickém regionu, kde vládnou jiné environmentální podmínky, na které 

musely být rasy optimalizovány, aby tam mohly dlouhodobě žít. Fyzická přítomnost lidí u Bran je 

nutná. Člověk funguje jako bio-elektrický vodič a slouží jako anténa, kódér, zesilovač a vysílač ID 

frekvencí, které jsou s ním kompatibilní. Tyto energie skrze sebe stahuje a vysílá je do svého okolí. 

Pokud v sobě má bezpečnostní kódy a klíče k nějakému portálu, tak ho může ovládat.  

Další záměr různosti ras byl didaktický. Měl je učit Zákonu Jednoty a respektu k rovnosti všech 

stvořených forem. Pokud se chtěly odlišné rasy společně zdárně vyvíjet, cestou bio-spirituální 

ascence, na společně sdílené planetě, tak musely všechny vzájemně spolupracovat. Každá rasa nesla 

Klíč od jedné z 12 Bran planety. Rasy musely přijmout fakt své odlišnosti, pochopit ho a překonat 

ho. Jinak by nebylo možné řídit funkce Chrámového Komplexu Země a její vývoj, na což by 

doplatili všichni. Takovými evolučními lekcemi procházejí vše: jedinci i vyšší celky (rody, národy, 

rasy, druhy) při svém průchodu Hologramem Bytí. A podle toho, jak to zvládnou, tak jdou vibračně 

nahoru nebo dolů. Průchod Hologramem je jedna velká a nikdy nekončící Lekce Bytí. Neupínejme 

se tedy na konec, až ta cesta skončí, ale na to, abychom v každém okamžiku dělali ta nejlepší 

rozhodnutí, kterých jsme právě schopni. Právě kvalita našeho vztahu k Bohu určuje stupeň naší 

ascence. A ten Bůh se nám projevuje jako naše okolí: jako naši spolu-lidé (příbuzní, partneři, 

kolegové, sousedi, apod.) a naše příroda. Pokud nebudeme mít pořádek v těchto základních věcech 

(vztahových rovinách), zapomeňme na ascenci. K Bohu se přiblíží jen ten, kdo je mu podoben. 
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Současné popírání fyzikální skutečnosti existence geneticky různých původních 12-ti Lidských 

Kmenů (prvotních Ras či Národů) jako 12 aspektů Lidstva je důležité pro nastolení NWO. Jde o to 

nám vymazat kmenovou, rasovou a národní paměť. A tím, že sami sebe zapomeneme, se tyto 

manifestační programy postupně vytratí z našich předloh a tím přestanou existovat. Proto je věda 

směrována na hledání důkazů, že člověk je jenom jeden (likvidace rasového vědomí) a že se 

vyvinul z opice (likvidace paměti o našem božském původu). Uměle zavedené koncepty rasizmu a 

zákonem trestané rozlišování mezi přirozenými rasami je dnes zjevné. Jde o to vybudovat pomocí 

nucených hybridizačních programů geneticky plně kontrolovanou jednotnou směsnou multi-rasu 

bez identity (monolitické vědomí), kde všechny původní rozdíly budou vygumovány a všechny 

dílčí energetické klíče budou ztraceny. Dnes se to děje na globálním měřítku. Za tímto účelem byly 

vyvinuty reverzní programy humanitního vzdělávání, s nimiž nelze diskutovat a beztrestně je lze 

pouze přijmout. Energetickou podstatou multi-kultury je konečná likvidace původních Kmenů 

Lidstva a jejich genetického odkazu. Cílem je přeměnit lidi na uniformní otrocké bio-roboty, 

globální lidstvo, pracující pod jedním kontrolním programem NWO řízeným z jednoho centra SVS. 

 

Rasy: genetika a prostředí 

Na úrovni dnešního lidstva jako druhu a jeho ras, jsou mutace skoro (avšak ne zcela) společné. Náš 

planetární Hologram je takové Planetární Mutantérium (Planetary Mutant-Terrium). Docházelo k 

záměrným mutačním zásahům do lidských předloh ze strany Dravců, docházelo k samovolným 

chybám v lidské evoluci, docházelo k násilným hybridizacím lidských ras s rasami dravčích 

nájezdníků, docházelo k exodům obyvatel z jejich domovů, v důsledků bojů o Chrámový Komplex 

a jeho geografické regiony, do pro ně cizorodých oblastí. Tohle všechno se podepsalo na mutační 

zátěži Lidského druhu. Mutace byly cílené jak obecně (na všechny rasy, tj. celý druh) tak rasově-

specificky (silnější poškození určitých ras). Šlo o útoky z různých vibračních úrovní, které právě 

Dravci ovládli a tím poškodili příslušné dimenzní úrovně D1-12 a jim odpovídající vlákna DNA (1-

12) a tím také jejich nositele a ochránce - rasy kódované k PSG 1-12. Kromě přímých primárních 

vlivů genetických (tvrdé a rychlé zásahy do předloh a jejich programů, přímá manifestace) zde byly 

také sekundární vlivy environmentální (měkké a pomalé vlivy prostředí, zpětná vazba okolí na 

předlohy), které jsou méně prozkoumané. Je možné změnou prostředí přeprogramovat genetiku.  

Pod pojmem 'prostředí' se rozumí nejen vnější okolí ve kterém žijeme, ale také naše vnitřní 

energetické prostředí, na které máme přímý vliv a které působí silněji, protože je naší součástí, částí 

naší ID anatomie, skrze kterou se sami manifestujeme. Pokud se rozhodneme, že se rozejdeme s 

některými svými neblahými aspekty, které se do nás dědičně přenášejí, tak je to energetický boj 

naší vůle s rodovým, národním, rasovým templářem, který při životě drží stovky, tisíce i miliony 

bytostí po velice dlouhé časy. Někdy je to boj s větrnými mlýny. Vyvázat se z poškozené kolektivní 

předlohy, z této silné energetické pavučiny, je obtížné, ba nemožné, i když třeba chceme. Pokud 

nechceme, tak s námi nikdo nehne. Proto je nemožné napravit těžké zločince a jiné zreverzované, 

zlem posedlé a šílené bytosti, které např. chtějí zabít všechny lidi a zničit celý svět. Jejich předlohy 

jsou za bodem zvratu (jsou neopravitelné) a oni sami žádnou nápravu nechtějí: zlo je základním 

způsobem jejich sebe-vyjádření. Pokud sami dobrovolně nepřijmou bio-regenezní program (tedy 

nesouhlasí se svým léčením), tak je třeba je dát do uzavřené karantény, kde již nemohou ničemu 

škodit a kde si svůj osud dožijí, tedy: separace, izolace, likvidace. Nikdy však integrace neboť není 

fyzikálně možná. Pokud se takto silně poškození jedinci mohou množit, tak budou tyto poškozené 

programy po genetických liniích posílat (kopírovat) do dalších generací a zatěžovat všechny ty, 

kteří se skrze tyto linie budou inkarnovat. Jejich démonické programy se budou šířit a tvořit stále 

větší část kolektivních předloh vyššího celku (rod, národ, rasa, druh), až dojde k bodu zvratu 

(nadkritický podíl reverzů, obv. 2/3). Nárůst znečistění předloh způsobuje pokles vibrační úrovně, 

celkovou degeneraci, devoluci, pád a fyzické vyhynutí (extinkce). Vyléčit někoho na úrovni předloh 

je nesmírně obtížné, náročné a dlouhodobé. Je to spíše evoluční záležitost než posezení s 

psychiatrem (který na tom často není o moc lépe) a pár pilulek. Postižený jedinec musí uznat a 

pochopit svůj problém a chtít ho řešit: přeprogramovat sama sebe. Musí k tomu mít předpoklady, 

nástroje a asistenci. Musí se vyjmout z poškozeného a poškozujícího prostředí a dát do karantény. 
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Tam se nechá pomalu a asistovaně vyvíjet, což může trvat mnoho inkarnací s tím, že výsledek není 

zaručen. Na úrovni vesmírných ras tyto bio-regenezní programy trvají i milióny a více let. U zla a 

jeho šíření je nejdůležitější prevence, neboť jeho následné odstraňování je obtížný proces. 

Vliv vnějšího prostředí na genetiku má energetický základ. Každá původní rasa byla 

optimalizována na existenci v určitém geografickém regionu, kam byla vysazena a který byl jejím 

přirozeným domovem. Měla k němu ve svých genetických předlohách příslušné kódování a proto se 

její příslušníci rodili (inkarnovali) právě do těchto oblastí planety a ne někam jinam, podle zákona 

vibrační rezonance. Tam si také vytvořila svoji svébytnou kulturu a civilizaci, která byla projevem 

jejích rasových předloh a v nich zakódovaných hodnot, vyjádřených v možnostech kontextu daného 

prostředí. Každá geografická oblast je částí fyzického těla Země, tedy zmanifestovaná část jejích 

energetických předloh. Součástí planetárních předloh jsou i předlohy pro všechna její životní pole a 

formy (tedy i pro člověka-jinak by se na Zemi vůbec nemohl manifestovat). Tedy každý region má 

v zemských předlohách svůj pod-program, jak má vypadat a co tam má žít. Pokud se to sejde (což 

na počátku bylo), tak člověk a jeho kraj jsou ve stavu pozitivní vibrační rezonance (jsou spolu 

kompatibilní) a vývoj jde rychle kupředu. Člověk energeticky působí na své prostředí: je vodičem 

ID frekvencí vesmírného spektra, které tam vysílá do planetárních mřížek, čímž pomáhá nejen sobě, 

ale i planetě (vazba Planetary Bio-Feed). Evoluční a ascenční procesy planety (jako živoucí bytosti) 

jsou přímo závislé na energetické práci lidí na jejím povrchu. Prostředí energeticky působí na 

člověka: svým energetickým vyzařováním stimuluje jeho vývoj, aktivaci evolučního templátu, 

člověk je ponořen v biopolích Země jako ryba ve vodě. Pokud se nějaký kolektiv přesune do jemu 

nepřirozených regionů, s nimiž není v rezonanci, jsou mu jak geneticky tak environmentálně cizí, 

tak se tam bude cítit ve vyhnanství, pokud tam nejde záměrně s cílem dobývat a kolonizovat (dravčí 

nájezdníci). Místní obyvatelé, kteří jsou tam doma, ho právem budou považovat za nežádoucího 

vetřelce na svém území. Tím vznikne napětí, existenční boj, kulturní, civilizační, rasová, 

náboženská a civilní válka. To se dnes děje v celo-planetárním měřítku za účelem destabilizace 

planetárních mřížek a destrukce lidstva. Metoda exodů a cílených migračních vln byla Dravci často 

používána: zablokuje se přirozený vývoj jak přesouvané (dravec) tak cílové (oběť) rasy, dobyde se 

nové území a jeho energetická centra, zlikviduje se cílová kultura a civilizace (zejm. pokud nese 

nějaké pozitivní hodnoty), vyvolá se válka a zmar, tedy poklesne vibrace a zmnoží se zlo. Děje se to 

pod rouškou falešné multi-kultury a univerzální jednoty lidstva.  

 

Rasy a mutace 

Na úrovni druhu (Lidstvo, Člověk) máme všichni mutace společné. Na úrovni ras jsou jisté rozdíly. 

Na ještě nižších úrovních jsou rozdíly v poškození velké. Je to dáno historickým vývojem, kulturou, 

tradicí, civilizací a uznávanými hodnotami. Na světě jsou místa nesoucí staré krystovské tradice. 

Místní kultury, společenství, národy, kmeny, etnika, skupiny obyvatel, rodové linie, jedinci mají 

vysokou duchovní či energetickou kvalitu (vysokou vibraci + mravní čistotu). Rovněž jsou zde 

místa zcela opačná, kde se záměrně kultivují tradice zmaru a smrti. Z historie známe národy 

agresivní a výbojné a také národy spíše poklidné. V tomto smyslu je velký rozdíl mezi lidmi z 

různých míst a jejich produkty: kultura, tradice, hodnoty, náboženství. Velký rozdíl je také v 

rodových liniích. Některé linie drží a ochraňují původní čisté předlohy nutné pro inkarnaci 

krystovských bytostí, což je nezbytné pro udržení vibrační úrovně lidstva i planety. Tyto linie byly 

vždy cílem genocidy.  

 

Očista Rasy 

V současné době na planetě Zemi (bohužel) neexistuje žádná čistá rasa. To, co tady po tom všem 

zbylo, je žalostná silně znečištěná, vzájemně násilně prokřížená a bolestně zmutovaná pouliční 

směska, takový pozemský planetární Oříšek (rozuměj: pes nečistého původu). Všichni jedou na 

sebe-zničujícím programu V-V Game, kdy každý bojuje s každým, na úrovních všech celků 

(jedinci, rodiny, rody, národy, státy, kultury, náboženství, rasy, aj.). Je to výsledek hybridizačních 

experimentů vesmírných nájezdníků, kdy šlo o uloupení potřebných částí lidského genomu, 

vyvinutí hybridních forem pro přímé dravčí inkarnace a likvidaci nepotřebného lidstva. Naše 
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současná globální genetika obsahuje části původní lidské, části reverzované lidské a různé části 

cizorodé dravčí (extrémní reverzní polarizace, schéma oběť-dravec, útěk-útok, arogance-

sebemrskačství, Violence Mutation, strach z finitnosti naší existence - bojíme se smrtelnosti, 

absence smyslu existence, neznalost Božích Zákonů a Kreační Mechaniky, perverzní chápání Boha, 

aj.). V tomto smyslu jsme teď všichni těžcí mrzáci a jsme na jedné lodi. Ta stará loď se sice potápí, 

ale zcela nová loď vedle ní vzniká. A je možno přestoupit. Pokud někdo hledá čistou rasu, tak ať 

začne od sebe, vzpomene si na svoji původní čistou krystovskou genetiku a začne ji v sobě opět 

kultivovat. Svým konáním může svou DNA přeprogramovat a skrze ni budou do společného 

Kmenového Štítu opět proudit krystovské frekvence a tím se začne očišťovat celé Lidstvo.  

Na naší planetě dnes není žádná čistá rasa, která by mohla ostatním spolu-rasám geneticky pomoci. 

Pokud by se totiž taková rasa na úrovni svého Rasového Vědomí uvolila sloužit jako jakási 

genetická rohožka, což krystovské rasy často dělají, tak by se skrze ni mohli inkarnovat poškozenci 

z jiných jí příbuzných ras a skrze ni si očistit své nabořené předlohy. Tím by se postupně mohl 

očistit celý biologický druh. Tato rasová pomoc je zcela běžná, stejně jako normální lidská a 

sousedská pomoc. K tomu snad jen zmínit, že Kolektivní Vědomí Lidstva (naše Vesmírné Rasové 

Vědomí) se po dohodě s Planetárním Vědomím Země rozhodlo, že bude v současném období 

sloužit jako genetická rohožka pro ostatní mimozemské rasy naší galaxie, aby skrze ni měli šanci se 

napojit na Ascenční Vlnu, ke které by jinak ze svých domovských planetárních soustav neměli 

přístup. Aby to vůbec šlo, tyto rasy s námi musí být aspoň trochu příbuzné, aby se sem mohly přes 

lidskou genetiku nainkarnovat. A to jsou, protože dnešní zmutované Lidstvo není jenom Oříšek 

planetární, ale dokonce Oříšek galaktický a vesmírný. To se podařilo Dravcům, kdy během 

posledních 10-20 tis. let zmanipulovali naše a jejich genomy do té míry, že se plně dravčí vědomí 

mohou přímo inkarnovat do lidské biologické formy. Navíc není možné je vizuálně rozeznat. Dříve 

to bylo daleko jasnější. Podle vzhledu těla, výrazu obličeje, frekvencí vyzařovaných optických 

proudů (oči energii primárně vyzařují, ne přijímají), energetického vyladění. Dnes lidé tyto 

schopnosti nemají. Díky post-atlantské Maškarádové Mutaci (Face Mutation) všichni lidi vypadají 

velice stejně, což je záměrem. Nelze poznat zdali člověk před vámi je lidská bytost, dravčí vědomí, 

či nějaké ET. Velice bychom se divili, kdo vládne na naší Zemi, kdyby z nás tyto masky spadly. 

Tedy počítejme s tím, že během pár následujících století se do lidských těl bude inkarnovat leccos, 

možná úplně odjinud. Může to být docela pokročilé a mít otevřené paměťové matrixy a vykládat o 

tom, že jsou z nějakých jiných hvězd - a budou mluvit pravdu. Tohle ale také mohou ve své 

pomýlenosti dělat i naši obyčejní lidé, kteří si kýmsi pochybným nechali otevřít své falešné 

akašické záznamy, což jsou umělé holografické implanty a paměťové matrixy. Každý z nich je 

vysoká bytost z Plejád či podobných černo-děrných soustav, viz padlé části Andromedy, Sirius-A, 

Sagitarius-centrální černá díra v Mléčné Dráze a podobné dobré adresy. Ve svých minulých 

životech jistě byli, pokud ne přímo bohem či bohyní, tak aspoň polo-bůh, faraon, himalajský mudrc 

či křesťanský světec, nebo člen nějaké světelné hierarchie či nějakého bratrstva (např. Kočičí 

Pracky). Málokdo by se totiž pyšnil tím, že byl medvědář v Lichtenštejnsku, rukavičkářka v Belgii, 

či čínský rolník. To dnes není duchovně korektní.  

 

Dnešní Lidské Rasy 

Dnešní současné pozemské lidské rasy známé z antropologie (např. hnědá, červená, bílá, žlutá, 

černá; je více různých dělení) skutečně existují a jsou genetickým pozůstatkem diverzity původních 

Lidských Kmenů. Jsou jakýmsi pod-druhem lidského biologického druhu a mají své rozdílnosti a 

specifika (podobně jako různá plemena psů). Všechny jsou těžce poškozené, zmutované a nemocné. 

Tyto mutace jsou totiž na úrovni celého lidského druhu, která je všem rasám nadřazená a společná 

(nicméně existují i menší mutace rasově specifické). Druhové mutace jsou všelidské a proto je 

musíme také společně léčit. Nebylo by rozumné, kdyby se v těžce nemocném těle jeho orgány 

začaly hádat, kdo je na tom líp a kdo hůř. Uzdravení celku by to jistě nepomohlo. A v případě smrti 

by skončily všechny. V podobné situaci je dnes lidstvo a jeho rasy.  

Rasová rozdílnost existuje jako fyzikální fakt. Je to důsledek toho, že každá rasa má trochu jiné a 

specifické programy ve svých rasových předlohách, které se promítají do pozorovatelných a 
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měřitelných rozdílů mezi jejich příslušníky (genetika, anatomie, fyziologie, struktura jejich 

atomických, emočních a mentálních těl a jim odpovídající schopnosti a dovednosti, charakter a 

kvalita jimi vytvářené kultury). Stejně jako existuje identita rasová, tak existuje identita národní, 

etnická, rodová, atd. To vše je přirozené a žádoucí, aby byla ve Stvoření různorodost a pestrost. 

Aby to vše spolupracovalo a společně se vyvíjelo po cestě ascence. Aby vše mělo svůj vlastní 

přirozený životní prostor - svůj domov. Aby si tam vytvořilo svoji typickou a jedinečnou kulturu. 

Rozdílnost rasová a národní je zcela nepatrná vůči vše-lidské blízkosti a jednotě. Z hlediska 

vesmíru je Lidstvo jedna malá tečka v diagramu kvality ras a naše rozdíly nejsou rozlišitelné. Na 

druhou stranu, pod drobnohledem z hlediska jedince či lidského kolektivu a situace každodenního 

soužití, rasové a etnické rozdíly existují, jsou výrazné a důležité: je to realita života a zkušenost. 

 

Likvidace Rasy 

Pojem a koncept rasy byl Dravci v lidské historii mnohokrát hrubě zneužit a děje se tak dodnes. Šlo 

o to postavit rasy proti sobě, dle pravidla 'rozděl a panuj'. Příklady. Rasová nenávist a boj o rasové 

ovládnutí světa (Hitler a jeho árijci, dnes žlutá varianta aziatizace planety - pro Čínu je celá planeta 

jen trochu větší Tibet a všestranně ji dnes dobývá). Rasová nerovnost: genocida (likvidace červené 

rasy v USA) a zotročení (import černé rasy do USA). Rasová nadřazenost: agrese a hegemonie 

technologicky vyspělé bílé rasy (koloniální impéria). Ničení Lidské Rasy v jejím přirozeném 

životním prostředí-planetě Zemi (probíhá trvale). Dnes je to ničení bílé rasy, genocida evropských 

národů a kultur, likvidace západní civilizace a to samé všude ve světě. Může to skončit vyhlazením 

lidstva a zničením 3. Osídlení Země: předtím se to už 2x stalo a další šanci nedostaneme.  

 Smyslem genocid bývá obsazení energeticky důležitého regionu (tím je celá Země) a cílená 

likvidace určitých rodových linií, částí obyvatelstva, národů, regionů nesoucích určité typy DNA 

kódování: jednak krystovské, druhak konkurenční-dravčí. *Např. démonické síly vytvořily Hitlera, 

aby zlikvidoval evropské hebrejské linie nesoucí oba tyto typy DNA a dobyl energeticky důležité 

regiony. Ten se však vymkl kontrole, což se u démonů stává. Protože to přehnal a začal ničit i linie 

svých sponzorů, USA vstoupily do války, aby ho zarazily. USA ale Hitlera podporovaly i během 

otevření západní fronty, kde umírali američtí vojáci: vždyť je to jen levná bio-munice a prachy se 

musí točit. *Např. slídění po J12 liniích a vyvraždění jejich některých větví. Brutální vyvraždění 

krystovských Katarů v Montsegur, Francie, na osobní příkaz papeže Inocenta III (inocent = 

nevinný) a francouzského krále Filipa II Augusta. Byly to následníci Betlémských týmů, kteří 

strážili planetární Hvězdnou Bránu č. 12, která je do lokality Montsegur ukotvena. Tato tzv. 

Albigenská křížová výprava proti Katarům (1209-1244), kterou se přes všechny snahy nepodařilo 

historicky ututlat, se považuje za jednu z nejzrůdnějších genocid od Svaté Církve Římské. *Např. 

největší genocida novověku na kontinentální úrovni proběhla historicky před pár lety: vyvraždění 

původního obyvatelstva Ameriky. Střední a jižní část brutálně zničila Svatá Církev. Severní 

kontinent totálně vyčistily USA, které dobývaly i Kanadu a vše směrem na jih (D. Stannard: 

American Holocaust, H. Zinn: A People's History of the United States, text: Seznam válečných 

zločinů Spojených států amerických, atd.). *Např. Arménská genocida, označení pro vyvraždění asi 

1.5 milionu Arménů Turky během let 1915-1918, příkazem Sultána v rámci Osmanské říše (předtím 

jich nechal jen tak pro výstrahu vyvraždit asi jen 80-300 tisíc, během 2 let 1895-96). Naplánovala ji 

islámská turecká vládní strana 'Jednota a pokrok' (krásný název) a vykonala s tradiční tureckou 

krutostí ("...během šesti hodin bylo povražděno ve městě Angora více než 1500 mužů. Všechny 

svázali a odvedli za město, kde je na odlehlém místě řezníci poráželi jako jateční dobytek...", K. 

Hansa: Hrůzy Východu). Turecký ministr vnitra vypracoval instrukce, jak nakládat s Armény. Turci 

zřídili 25 koncentračních táborů a vymysleli pochody smrti. Také spočítali, kolik Arménů se vejde 

do vozu 'dobytčáku', kterými je přepravovali (bylo jich přesně 90, stejný počet vězňů vozily 

dobytčáky i ve Třetí říši). Turci také vymysleli plynové komory. Armény nahnali do podzemních 

jeskyní a u vchodů rozdělali ohně. Kouřem a popelem se všichni pomalou smrtí udusili. Není 

náhoda, že nacisté zvolili při přípravě židovského holokaustu tento turecký vzor - byl nejúčinnější. 

Instrukce tureckého ministra z r. 1915 zněly skoro doslova jako rozkazy, které byly později 

vydávány jednotkám SS. Turci nikdy neuznali, že by provedli něco špatného. Dnešní představitelé 
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Turecka vnímají 'údajnou genocidu' jako smrt několika set tisíc lidí obou národností (Arménů i 

Turků) v důsledku 'historického chaosu'. Mnoho států tuto genocidu oficiálně uznalo a odsoudilo, 

ovšem kromě např. USA, UK a na 'Západ orientovaného' Česka. USA (a jemu nejbližší UK) má 

Turecko za přítele a v NATO, jednak jako možnost vyprovokovat Rusko ke WW3 a druhak jako 

Trójského Koně pro zničení Evropy. Turecký prezident Erdogan (velký přítel muslima B. Obamy) 

se netají tím, že chce obnovit Osmanskou Říši v rámci dnešní islamizace světa. Prvním krokem je 

opětovné -a definitivní- vtrhnutí Turků do Evropy legalizací jejich členství v EU (spolu s bratry 

albánskými a kosovskými). Druhým krokem je společná muslimská kolonizace evropských států 

podle jejich vlastních euro-multi-kulti demokratických zákonů a práv menšin, pro tento účel 

vytvořených SVS. Pomocí naší 'demokracie', Turci za pár let dosáhnou toho, čeho nedosáhli za 

několik století krvavých dobyvačných válek1. Erdogan používá taktiky infiltrace, zastrašování a 

vydírání, typické pro dnešní Islám. Turecko všestranně podporuje Islámský Stát - ISIL: legalizuje 

prodej jeho embargované ropy, dodává mu zbraně, kryje jeho zločinné aktivity, hostuje teroristické 

organizace a jejich centra (např. Muslimské Bratrstvo), má s ním otevřenou hranici, uznalo jeho 

existenci de facto tím, že mu v Ankaře otevřelo ambasádu, turecké tajné služby s ním spolupracují. 

Turecko podporovalo rozvrat v Sýrii a nese zodpovědnost na tamní války a za vyvolání uprchlické 

krize. Turecko řídí cílené migrační vlny islámských bojovníků do Evropy, pod rouškou 'uprchlíků' a 

vybírá 'přepravné' od pašeráckých gangů, které kryje a podporuje. Turecko ovládá islámská 

náboženská AKP: 'Strana spravedlnosti a rozvoje' (další krásný název), kterou založil Erdogan a má 

tam své lidi. Postupuje pro-islámsky a proti-demokraticky (potlačování svobody projevu, zákaz 

kritiky vlády, věznění a vraždění novinářů, mučení lidí). Prostě, Turci se chovají podle své 

přirozenosti a manifestují programy svých turecko-islámských předloh. Je velkou snahou SVS 

dostat je do Evropy za každou cenu. Proto se zásluhou Merklové změnila kritéria pro vstup do EU, 

jakož i německé zákony, aby je Turecko mohlo začít plnit. Vztah Erdogana k EU pěkně vystihuje 

tento příklad. Nabídl Evropě zajímavý vyděračský obchod: pokud mu EU zaplatí miliardy euro, on 

je ochoten dočasně přitlumit ilegální imigrační toky muslimů, které organizuje (tím se netají, 

protože to už ani nelze). S Merklovou se Erdogan dohodl takto. EU mu, na naše náklady, vrátí 1 

milion ilegálních imigrantů (tj. těch, které sem předtím bez dokladů dovezl nebo si své /obv. 

falešné/ doklady sami zničili) a zaplatí mu nejdříve 3 pak 6 a možná 20 miliard euro na obnovení 

Osmanské Říše. Turecko tyto ilegály laskavě přijme a místo nich do EU, opět na naše náklady, 

pošle stejné množství 'legálních' imigrantů (což nikdo neví, co je: asi těm starým vydá nové falešné 

doklady) + navíc sem pošle 78 miliónů Turků na volný bezvízový styk na 90 dní pobytu. Pokud to 

EU nepřijme, tak ilegální islámská imigrace bude eskalovat. EU Merklové děkuje za tento její 

diplomatický úspěch a bere to jako 'výhodné řešení'. S tím, že se to vše může (a jistě bude) brzy 

opakovat. Muslimů je dnes přes 2 miliardy a frontu na Evropu čeká celá populačně explodující 

                                                 
1 V Rakousku se dnes zvažuje vymazání historických údajů o tureckém obléhání Vídně r. 1683 z učebnic dějepisu, aby 

to 'neuráželo city' tureckých a muslimských imigrantů. Totéž se děje v celé EU a také u nás v Česku v rámci projektu 

'sociální regulace informací', lidově řečeno 'cenzura'. Svým rozsahem falzifikace faktů je srovnatelná s nacistickou 

cenzurou českých učebnic a knih za Protektorátu. Svou obludností však překonává i stalinské metody vymývání mozků: 

jelikož nelze vymazat úplně všechny údaje z knih (zbyly by tam prázdné stránky, což by bylo lidem divné), tak je nutné 

zbylé a zmanipulované texty náležitě ideologicky vyložit. Od toho jsou tzv. politruci - profesionální političtí interpreti. 

Stalin je nasazoval jen do armády, EU je nasazuje i do škol: dnešní multi-kulturní poradci. Často jsou vyškoleni 

v nevládních (NGO) ideologických centrech či soukromých institutech s cílem dozorovat politickou korektnost 

národních vlád a regulovat veřejný prostor 'správným směrem' (euro-jezuiti a euro-práskači). Pěkným příkladem plíživé 

'sociální regulace' po česku jsou cenzurní zásahy do knih B. Říhy: Honzíkova cesta a O letadélku Káněti, kde byly 

vyškrtnuty či přepsány části textů, které nebyly v souladu s hodnotami naší euro-americké společnosti. Je zřejmé, že s 

těmito zvrácenými hodnotami nemůže být v souladu nic normálního: proto je takový obrovský tlak na naši 'orientaci na 

Západ' a na vykořenění našich národních kultur a tradic, což energeticky znamená likvidaci národních předloh a štítů. K 

zamyšlení je toto. Když Systém umí udělat nepozorovatelné zásahy do Honzíkovy cesty na škále pár let, přímo před 

našima očima, co se asi dělo na škále staletí a tisíciletí s texty, které jsou ideologicky podstatně významnější a mají 

celo-planetární vliv: Bible, Korán, Zóhar, Sefer Jecira, Bahir, Bhagavadgíta, Kamasutra, Tao te t'ing, I-t'ing, atd. Co asi 

obsahují naše dnešní a včerejší učebnice dějepisu a historické záznamy? Co my jen víme o naší vlastní historii? Jakou 

virtuální realitu nám vytváří naši zkorumpovaní politici a média? (S. Segi: Honzíkova cesta za cenzurou a politickou 

korektností, Vesmír, roč. 95, leden 2016, str. 40-41; Listina základních práv a svobod: Cenzura je nepřípustná). 
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Afrika: odhady cca. 4 miliardy černoušků do konce tohoto století (za tuto explozi bez hranic 

poděkujme také našim Lékařům bez hranic). Suverénní státy Evropy budou platit tureckému 

Sultánovi výpalné za to, že sem nebude pouštět (= dočasně omezí) ilegální přistěhovalce - naše 

dobyvatele, kolonizátory a vrahy? Může si vůbec muslim evropanů vážit? Jak se k nám tito agresoři 

budou chovat, když námi tak hluboce - a právem, pohrdají: lidmi, kulturou, naší zvrácenou sebe-

destruktivní 'demokracií'? Hůř než ke psům, kterými jsme se, proti své vůli, stali díky EU. Je toto 

vůle Českého Národa? Není už čas v sobě probudit Blanické Rytíře, vlastenectví, národní hrdost, 

spustit Národní Obrození a ty zkorumpované kolaborantské politické zmetky postavit před soud? 

 Tam, kde je třeba zlikvidovat velkou část obyvatelstva, tedy celé rasy, národy a jejich 

pokročilé kulturní a civilizační hodnoty a otevřené válečné vraždění, jako první krok, není vhodné 

(toto řešení není společensky přijatelné a záměr by byl zjevný - vyvolal by obranu), tak se používají 

jiné skrytější postupy. To je případ dnešní Evropy a její bílé rasy. Demografický teror a rozsáhlé 

nucené hybridizační programy pod záštitou lidských práv a multi-kultury. V nějaké oblasti se 

pomocí reverzních ideologií (náboženské, politické) vytvoří rychle se množící agresivní biologické 

zbraně (levná obnovitelná bio-munice), které se pak přesunou do cílových oblastí (např. politickou, 

ekonomickou, vojenskou či environmentální destabilizací jejich regionu: vysuší se HAARPem aj.). 

Tam pak během krátkého času, za pár generací, vykonají své dílo zkázy, stejně jako silná dávka 

viru v oslabeném organizmu. Fyzicky zlikvidují a geneticky překódují původní obyvatelstvo, zničí 

jejich pozitivní kulturu a tradice a nastolí násilí a zmar. Vše se děje mírovou cestou, v souladu se 

zákony demokracie, jako humanitární akt. Dohlíží na to mezinárodní instituce hlídající světový mír. 

Vše to je pod plnou kontrolou, sponzoringem a ochranou garantů svobody na zeměkouli. Jsou to 

velmoci, jejichž politické loutky jsou řízené SVS, skrze celou hierarchii neviditelných úrovní, až po 

takové kriminální bandy pěšáků, jakou je spolek Bilderberg. 

 Funguje to jako socio-ekonomický kondenzátor. Jeho 2 desky se globální korporační 

politikou nabijí na opačné polarity + (bohaté země) a - (chudé země). Izolujícím dielektrikem jsou 

na straně + dobře hlídané národní hranice a na straně - dosazené diktátorské režimy, které drží 

chudé obyvatelstvo na uzdě, pod kontrolou a tyranií ho agresivně kódují. Vytvoří tam obrovské 

kvantum nenávisti vůči utlačovatelům. Bohaté oblasti vysávají zdroje porobených zemí, což berou 

jako samozřejmé, protože si to mohou dovolit. Nezměrně a okázale plýtvají, aby míra jejich 

arogance byla globálně viditelná. Mezitím degenerují díky blahobytu a záměrné implantaci 

degradačních prvků a sebe-zničujících ideologií do jejich civilizace. Až přijde správný čas, tak se to 

drátem natvrdo zkratuje. Izolace se odstraní, chudý region se destabilizuje, zorganizuje se 

převaděčská síť, udělá se propaganda, že jsou někde jinde vítáni a že tam dostanou všechno 

zadarmo a mohou si tam dělat co chtějí, včetně uvolnění naakumulované nenávisti, natisknou se pro 

ně tuny peněz v hotovosti na přesun, které utratí během cesty, čímž se na tom finančně zainteresují 

tranzitní země a převaděčské gangy a spustí se migrační vlna. Po jejich odchodu se spálí všechny 

mosty, rozboří se jejich domy a města, aby se ev. neměli kam vrátit. V cílové části se udělá jiná 

propaganda, že jsou to chudáci co utíkají před válkou a suchem (ženy, děti, starci) a že se musí 

přijmout, aby se zabránilo humanitární katastrofě. Dlouho předtím jsou tam implantovány ideologie 

humanizmu, multi-kulti, univerzalizmu, jsou ochromeny základní obranné mechanizmy: likvidace 

hranic a jejich obrany, rozpuštění národních armád, postavení policie proti občanům, zákony 

odzbrojovací a umlčovací, jsou vychovány potřebně naprogramované generace kolaborantů a 

zkorumpované garnitury jsou dosazeny do všech mocenských struktur. Jsou potlačeny základní 

principy většinové demokracie (vláda názoru většiny je kriminalizována) a vše se přizpůsobí 

potřebám invazivních menšin, což jde zcela proti zájmům většiny. Až se cizorodé menšiny stanou 

většinou, zákony demokracie se zase obnoví. Za chvíli se ukáže, že cílové území je obsazeno 

miliony anonymních agresivních primitivních militantních mužů vojenského věku 20-35 let, bez 

identity, majících teroristický výcvik a vytvářejících dobře organizované a sponzorované ozbrojené 

struktury. Ti pak řeknou: tohle je naše území a vy pakujte pryč, nebo vás zabijeme. Oni neutíkají 

OD války, oni utíkají DO války: do války proti nám a proti celému světu. Těmto vrahům papež 

František líbá nohy a prohlašuje je za 'požehnání Evropy' (tento vatikánský podrž-taška SVS pouze 

plní své zadání - jako vždy předtím). To je standardní postup, který Dravci používají. SVS to 
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začíná, Bilderbergem to končí. Jde o to, aby se oběti této politiky nemohly (= nesměly) bránit 

agresorům, pod trestem za rasizmus a xenofóbii či za nenávistné myšlení. Agresorům je vládou 

zajištěna beztrestnost a nevystěhovatelnost, právo parazitovat (nepracovat, pobírat dávky), právo se 

bezuzdně množit a přitáhnout si tam celé (i fiktivní - agresor je bez identity) příbuzenstvo, vše na 

náklady svých obětí. Pokud do svých domovů nechcete vpustit Washingtonem a Bruselem 

financované a ochraňované rabující smečky nájezdných násilníků a nájemních vrahů a genocidních 

náboženských teroristů a ekonomických parazitů, tato invazivní středověká vědomí vibrující na 

úrovni kamenování lidí a rozřezávání je na kusy, tyto absolventy speciálních výcviků v amerických 

(britských, francouzských) a jejich bratrských islámských teroristických centrech, tak nejste rasista 

či xenofób či islámofób. Jednáte jako Krystovská Bytost, která chrání svá přirozená existenční 

práva a svůj Domov vůči vnější dobyvačné agresi, plně v souladu se Zákonem Jednoty. Je nutno 

přísně rozlišovat Domácí a Hosté. Domácí má právo si zvolit, koho k sobě pozve jako Hosta a 

pokud vůbec, tak za jakých podmínek. Pokud se drzý a nezvaný host (vetřelec, nájezdník, 

dobyvatel, vrah) chová jako dobytek, je nejen právo, ale i povinnost každého domácího ho ihned 

vyrazit. Je to jeho Domov a ničí jiný. A on musí svůj Domov a svou kulturu a civilizaci chránit: pro 

sebe a pro své další generace, protože je to jeho evoluční poslání. A Český Národ a Česká Země je 

náš společný Domov. A my ho musíme bránit i se zbraní v ruce. Aby nedošlo k tragédii, na kterou 

je zaděláno v naší národní hymně: Kde domov můj? My se nesmíme ptát, protože za chvíli ta 

odpověď přestane existovat. My musíme tvrdit: Zde domov můj! A podle toho se také chovat. 

  

Likvidace Národa 

Stejně jako rasy, i národy a jejich státy jsou do jisté míry svébytné bytosti či entity, které mají své 

vlastní předlohy a specifická kódování nesená Národními Štíty (např. Czech Shield, o který se dnes 

také bojuje). Proto také mají kolektivní vědomí své vlastní Národní Identity, které vycítí různá 

nebezpečí a snaží se jim bránit. Je to jako vědomí tělesného orgánu složeného z mnoha buněk k 

němu patřících. Národ je autonomní kolektivní Super-Bytost mající atributy všech stvořených věcí: 

svobodnou vůli konat, schopnost tvořit a určovat si směr svého vývoje a nést zodpovědnost. Stejně 

jako Člověk, i Národ má svůj charakter, který je součástí jeho Identity. Charakter každé Bytosti je 

dán souhrnem všech programů v jejích Manifestačních Předlohách, jejichž projevem tato Bytost je, 

se všemi svými vlastnostmi. Obsah těchto Předloh se skládá ze dvou různých příspěvků: genetický 

(zděděný: svůj vlastní inkarnační templát DNA + vstupy DNA rodičů) a ne-genetický (získaný 

během života: životní zkušenost uložená do paměťových matrixů). Tento součet (zděděné+získané) 

či (genetika+enviro) tvoří Identitu všech věcí. Platí tedy vztah: 

Charakter Národa = (původní kódování jeho jedinečnosti) + (historická zkušenost a paměť). 

Charakter dává národu jeho unikátnost a hodnotu. Existence národů, jakožto úrovní kolektivních 

Identit se svobodnou vůlí a schopností zasahovat do planetárního dění a spolu-určovat směrování 

vývoje Lidstva, je velkou překážnou pro SVS při zavádění NWO. Pro své cíle potřebují zcela 

vykořeněnou atomizovanou anonymní globální univerzální hybridní biomasu bez paměti a 

příslušnosti k čemukoli, bez schopnosti sebe-organizace (tj. tvorby kolektivních modů chování, 

čehož národy jsou prototypem) a sebe-projevu, psychotronicky řízenou centrálním kontrolním 

dogmatem: falešný humanizmus, multi-kulti, univerzalizmus Jsou to dovedně poškozené verze 

původních pozitivních krystovských konceptů a kvalit. Je obtížné je prohlédnout, neboť démonický 

obsah je skryt v líbivé formě. Proto je takový tlak na emoční aspekt člověka, aby s těmito slogany 

okamžitě a bez váhání souhlasil. Bez hlubší racionální analýzy jim nelze nic vytknout. Avšak právě 

tato analýza odhalí jejich zhoubnost. A k tomu je třeba váhání a čas na rozmyšlenou. Jen 

nezodpovědný idiot se rozhoduje on-line i tehdy, když vyloženě nemusí. 

 Současná likvidace evropských národů a jejich států pomocí USA a EU probíhá tak, že se 

pod vzletnými hesly a falešnými argumenty cílené propagandy uměle vytvoří zadotovaný 

nepřirozený velký kolektivní evropský štít. Na ten se pomocí podvodů a nátlaků energeticky 

navážou menší štíty národní. Velký štít slouží jako jařmové pole. Vysává, oslabuje a 

přeprogramovává menší štíty, se snahou vygumovat jejich národní enkrypce. Jejich bezejmenné 

energetické obsahy do sebe vstřebává a asimiluje, čímž kyne. Až se dosáhne kritické hodnoty 
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oslabení, tak se velký štít přepne za reverzních chod, malé štíty budou zničeny. Vzniklá kolektivní 

jednotná evropská biomasa bude implantována novou, uměle vytvořenou, univerzální identitou 

'evropo-unijní': Spojené Státy Evropské. Ty se pak jako velké puzzle poskládají s dalšími 

odnárodněnými regionálními prefabrikáty (Spojené Státy: 1,2,3...) do společného rámce 

ekonomické globalizace a univerzální humanity, jakožto jediného legálního schématu planetární 

existence = NWO. Aby to šlo rychleji, tak se naše národní štíty záměrně drtí pomocí brutálních 

migračních vln, za účelem genetické čistky a kulturního překódování. Je jasné, že tak silné národy 

jako Angličané, Francouzi, Němci či severští Vikingové by kůži své Identity zadarmo nedali. Proto 

se to děje podlou intrikánskou cestou politické legislativy, kde jejich přímočarý bojový duch plavé 

šelmy je mimo svou hlavní sílu. Jejich zcela zkorumpované loutkové národní vlády jsou plně 

obsazeny lidmi od SVS. Až se položí tyto klíčové národy, zbytek se sveze s nimi. Proto je budování 

EU pilotní projekt SVS: nutné preludiem pro likvidaci Evropy je totiž zničení evropských národů. 

  V Česku to začalo hned po ostudném estébácko-disidentském státním převratu 1989, kdy 

jeho aktéři (kolaborantské loutky placené CIA) nás prodali Západu, jako chudou děvku k dotahání. 

Ten z nás, 'z lásky k Česku', za pár let udělal svoji kolonii a banánovou republiku (I. Švihlíková: Jak 

jsme se stali kolonií). Spustili projekt odmravnění společnosti a její kriminalizace, z policie udělali 

fackovacího panáka a politickou služku. Z naší zubožené země vytvořili Postmorální Kurvistán 

(strach, bezmoc a hnus): předpoklady pro likvidaci národa a státu. Začali masivní aziatizací české 

populace a umožnili vstup dalšímu organizovanému zločinu (gangy albánské a rusko-jazyčné 

mafie). Žluté ekonomicko-parazitické migrační vlny pocházely z oblastí míru a demokracie, tedy 

žádné výmluvy na válku. Prý se jim tady bude dařit lépe, než u nich doma (stejně jako dalším asi 6 

miliardám lidí). To je pádný argument lásko-pravdařů pro naředění českého genomu a infikaci naší 

malé země žlutou mafií a její ekonomickou kriminalitou, která začíná demografickým záborem. Pak 

přijdou 'čínské čtvrti', drogy, zbraně, zločin, města v městech a státy ve státě. Tato adaptační 

perioda sloužila jen jako před-kapela pro 'islámské čtvrti'. Trvala asi jednu generaci, aby si na to lidi 

zvykli a brali to jako něco 'normálního', protože na Západě 'už to tak je' (= žádoucí vzor). Azijati v 

obrovských kvantech veřejně pašovali zboží, ilegálně ho prodávali včetně fejků, zaplavili zemi 

nefunkčními jedovatými a nebezpečnými šmejdy, jaké jsme si nedovedli ani představit, rabovali 

markety, přeprodávali, od feťáků vykupovali ukradené věci, neplatili daně, požívali všech 

sociálních výhod, z daní Čechů se sponzorovalo jejich množení, které je mnohde v Asii regulované, 

vytvořili sítě praček peněz /čínské restaurace aj./, napojili nás na mezinárodní zločin, obcházeli 

zákony, konali kriminálně, měli od vlády zaručeno české občanství a beztrestnost. 

 A teď k nám přichází ten hlavní aktér: Islám. Viz knihy B. Kuras: Jak zabít civilizaci /2015/, 

Poslední naděje civilizace /2016/. Důležitou roli zde hraje Islámský Stát - ISIL, původní odnož Al-

Káidy, dnes extrémní radikální islámská teroristická organizace, která na dobytých územích 

vyhlásila svůj nezávislý stát a chalífát: nárok na náboženskou autoritu nad všemi muslimy na světě. 

ŠILI usiluje o vládu nad všemi muslimy a jimi obývanými územím a ve jménu Aláha řídí globální 

Džihád pro dobytí a islamizaci celého světa, za pomoci na něj napojených mezinárodních 

organizací a v tiché spolupráci s dalšími islámskými zeměmi. Tento fungující zločinný státní útvar 

žádný jiný stát neuznal, kromě spřáteleného Turecka, které řídí migrační toky islámských teroristů z 

ISIL a dalších států do Evropy. Podle vyjádření ISIL, Islám je ta nejmírumilovnější ideologie na 

světě a proto má právo celý svět ovládnout. Islám dělí zeměkouli na dvě zóny. 'Zóna míru' je ta, 

kterou již dobyl a kde vládne Korán a z něj vycházející Zákon Šaría. 'Zóna války' je ta, kterou právě 

dobývá a dobude, protože je to přání Aláha (Šaría: všichni muslimové jsou nadřazeni všem 

nemuslimům). Na všech současných hranicích islámského světa s jeho okolím se dnes opravdu 

bojuje. Bojuje se jakýmikoli prostředky, bez ohledu na ztráty a do posledního muže (Šaría: každý 

muslim má povinnost konat Džihád - násilím nebo politickou, kulturní a sociální aktivitou, např. 

kebabizace Česka). Tato válka je 'svatá' a na svatých věcech se nešetří. Konečné vítězství je Aláhem 

garantováno - je to jen otázka času a získání populační převahy (pár dekád je historicky jen 

okamžik). Kamkoli Islám vstoupí nohou svých věřících (jakýmkoli způsobem: imigrace, infiltrace, 

skupování pozemků, zakládání kolonií, vojenská agrese, aj.), kteří se tam usadí a zavedou 
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islámskou kulturu (byt, dům, blok, ulice, čtvrť města, region, kontinent, atd.), tak toto území1 již 

navěky připadá Říši Islámu a stává se jejím majetkem. Pokud by ho jeho původní okradený majitel 

chtěl získat zpět, je to akt agrese vůči všem muslimům. Nájezdný kořistnický způsob obživy je 

normální způsob jejich života (Šaría: majetek poražených nemuslimů /káfirů/ připadá islámským 

vítězům). Tedy zákaz pracovat v EU a povinnost parazitovat. Jejich 'mírumilovnost' je pověstná již 

po řadu století a je vtělena do jejich zákonodárství řadou šlechetných voleb (Šaría: poražený káfir 

má volbu stát se muslimem, platit poddanskou daň za to, že nebude zabit - hlavní zdroj příjmu 

muslimů kromě ropy, stát se otrokem /žena sexuální otrokyní/, být zabit). Několik citátů na 

dokreslení. Vzkaz svatých islámských bojovníků západní liberální demokracii: My milujeme smrt 

víc, než vy milujete život. Alžírský prezident: Dělohami našich žen dobudeme Evropu. Libyjský 

vůdce Kadáfí: Nepotřebujeme teroristy, 50 milionů muslimů v Evropě ji promění na islámský 

kontinent během pár desetiletí. Turecký prezident Erdogan (kandidát na členství v EU, současný 

obnovovatel islámské Osmanské říše, mající za cíl zábor Evropy): Demokracie je vlak, který nás 

doveze k cíli. Mešity jsou naše kasárna, minarety naše bajonety a věřící jsou naši vojáci. Neexistuje 

žádný umírněný islám a nějaký jiný islám. Islám je prostě islám, říká Erdogan. V průměru 5x denně 

vykonají muslimové někde ve světě teroristický útok. Ve jménu Aláha spáchali více než 25 000 

smrtících teroristických útoků, od zničení WTC v New Yorku r. 2001. Západní civilizační prostor 

muslimové dobývají a kolonizují terorem, zastrašováním, vyhrožováním, vzděláváním, 

propagandou, vymáháním zvláštních práv a privilegií, ekonomickým parazitizmem (nepracují a 

pobírají dávky od evropských káfirů, jak jim káže zákon: islámští muži pracovat nebudou, to je pod 

jejich úroveň a islámské ženy slouží výhradně k plození nových bojovníků-Mudžáhidů) a rostoucí 

demografickou (populační) převahou. Turecký prezident Erdogan to komentuje: Snaha přizpůsobit 

islámské imigranty západním zemím je zločinem proti lidskosti. Probíhá promyšlená islamizace 

západního veřejného prostoru ve všech aspektech. V tomto neviditelném energetickém boji jde o 

destrukci předloh a v nich uložených hodnot celé západní civilizace a posléze všech pozitivních 

hodnot ve štítech celého Lidstva. Začíná to masivní indoktrinací ve vzdělávacím systému, aby další 

generace již byly překódované (multi-kulturní poradci školáků: EU politruci, přepsané dějiny, 

cenzura a auto-cenzura, apod.). Západ je silný a nelze ho dobýt silou zvenčí. Proto se SVS rozhodla 

pro jeho rozklad zevnitř metodou Trojského Koně. K tomu potřebuje toho koně (= Islám) a ty, kteří 

mu otevřou brány (= politici EU). Poté, co se položí Západ a Islám získá jeho bohatství, know-how, 

vědu, technologie, zbraňové systémy, metody organizace a řízení, snadno dobyde zbytek světa. 

Planeta Země, Evropa a Česko se pak navždy stane 'zónou míru'.  

 Islámský Džihád je dokonale mezinárodně organizován (např. ISIL, Al-Káida, Muslimské 

Bratrstvo a jiné zločinecké organizace) a finančně neomezen (prodej ropy, např. Turecko ilegálně 

prodává ropu ISIL na černém trhu a tím obchází embargo). Má plnou podporu Západu (USA a jim 

podřízené EU) a jejich silových složek (CIA, informace, logistika, zbraně, politika, legislativa, aj.). 

Např. muslim Barack Hussein Obama je blízkým přítelem Erdogana, politicky se jezdí radit za 

svými přáteli do Saudské Arábie, přátelí se s členy Muslimského Bratrstva, vrahy z ISIL pokládá 

pouze za nějaké 'tajtrlíky'. Obama má také zajímavé názory: USA nikdy nebudou (zajímavá 

garance!) ve válce s Islámem, ISIL nemá s Islámem nic společného, žádný 'islámský terorizmus' 

                                                 
1 Zajímavé jsou instrukce pro policejní razie v muslimských domovech na britském území (prohlídky: ilegální zbraně, 

trhaviny, drogy, zajištění teroristů, vrahů, únosců, násilníků, apod.). Před zátahem na muslimský domov musí policie 

konzultovat funkcionáře muslimské komunity a získat jeho souhlas. V případě vstupu do domu před svítáním musí 

policie uvést jasné a pádné důvody. Před svítáním nesmí prohlížet obydlené ložnice a koupelny. Vstup policejních psů 

by byl závažným znesvěcením domova. Zákaz policejní dokumentace (fotografování a filmování), pokud by tam byly 

zachyceny ženy v nedostatečném oblečení. Pokud v domě probíhají modlitby, policie je nesmí rušit a musí počkat, až 

skončí. Policie se nesmí dotýkat posvátných knih a předmětů (pokud bude např. v krabici s přebalem Koránu kilo 

heroinu, tak je nedotknutelný, stejně tak, jako imámem požehnaný kalašnikov či sud trhaviny). Umožnit zatčeným brát 

si do vazby příslušné oblečení, aby nebyly uraženy jejich kulturní city a porušena jejich kulturní práva. Pro muslimy na 

dobytých územích Evropských států (např. No-Go Zóny, ale celé čtvrti a města) neplatí státní zákony, ale zákony 

muslimské. Pokud policista pochybí, bude státem vydán muslimskému soudu. To se dnes děje nejen v UK, ale v řadě 

dalších států. Tyto multi-kulti zákony EU mají v šuplíku i naše levicové vlády a jen čekají, až se zaktivizuje česká 

muslimská komunita a bude možné je zavést. Infiltrovaly sem již desítky tisíc muslimů a zatím tiše čekají. V rámci 

Schengenu sem může přijít kdokoli a cokoli si tady koupit a dělat - EU státy nemají kontrolu nad svým územím. 
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neexistuje. Obamovy výroky nepotřebují komentář: 'Islám má hrdou historii tolerance', 'Islám vždy 

byl součástí Ameriky', 'Budoucnost nesmí patřit těm, kdo pomlouvají proroka Islámu', 'Nejsladší 

zvuk, který znám, je muslimské volání k modlitbě za soumraku'. Takže tento člověk(?) nám byl 

našimi politiky a médii prezentován jako bojovník proti 'islámskému terorizmu' a 'ochránce 

světového míru', Evropy a Česka vto. Divné, že? A teď přichází na scénu jeho neo-marxistický 

nohsled - Hillary Clintonová.  

 Islámský Džihád si je naprosto jist svým vítězstvím, protože ví, že má od SVS zaručenu tuto 

obrovskou podporu a nedotknutelnost. Navíc opravdu postupuje mílovými kroky vpřed (např. se 

odhaduje, že každý rok muslimové vyvraždí asi 100 000 křesťanů - dobrá práce!). Jeho organizační 

centrum již své plány neskrývá a vydává o nich poučné publikace, jako instruktáž pro široké masy 

muslimských bojovníků po celém světě: např. v sérii tzv. 'Černých Praporů' (Black Flags). Tam se 

vysvětluje, jakým způsobem budou dobyta a pokořena různá území a zničeny jejich kultury a 

obyvatelé. Nás v Evropě a Česku se týká zejm. kniha Black Flags from Rome (Černé prapory z 

Říma: Dějiny Džihádu v Evropě 1990-2015 - přicházející povstání), neboť popisuje úspěšně 

probíhající likvidaci Evropy. Jejím cílem je vytvoření globálního muslimského národa Umma, který 

překoná všechny státní hranice a nastolí globální chalífát. Již nepokrytě hovoří o svých SVS-

spojencích v Evropě: "Evropští muslimové se spojí s levicovými aktivisty .... Budou muslimům 

dávat informace a dělit se s nimi o zbraně a dělat pro ně podzemní (underground: ilegální, 

podvratnou, diverzní) činnost (disent) v přípravě na dobytí Říma (symbol Evropy a jejích 

křesťanských tradic)". A dále: "Kolem mešit vzniknou organizované ozbrojené čety, budou získávat 

a hromadit zbraně a připravovat se na obranu a expanzi. Tyto islámské milice budou sílit a dobývat 

strategické cíle: nepřátelské budovy, silnice, čtvrti, skladiště zbraní a další místa. Budou schopné 

senzačnějších útoků a nákupů dokonalejších zbraní na černém trhu a zasazovat více škod 

nepřátelům ... Bosenský Džihád plně ozbrojených muslimů, s pomocí bratří albánských a 

kosovských, začne postupovat na Itálii. Albánské pobřeží se otevře lodím muslimských bojovníků z 

Egypta a Libye ... Globální islámský chalífát obklíčí a dobyde Evropu ze všech stran: západ 

(Španělsko), střed (Itálie), východ (Turecko) ... A prapor Islámu bude vztyčen v srdci Evropy". 

Toto se již skutečně děje. Muslimská centra to již otevřeně nazývají globální 'Nový Světový 

Islámský Řád'. Teroristickými útoky si vynucují politické, legislativní a kulturní ústupky, 

systematicky, krok po kroku. Pokud by vznikl společenský odpor, muslimové spustí občanskou 

válku, ve které jsou vycvičeni a často v ní i řadu let vyrůstali (na rozdíl od Evropanů). To bude 

vládami EU posuzováno jako 'zoufalé volání menšin po jejich právech', demonstrace rozpráší, své 

rebelující občany pošlou do kriminálu (rasizmus, xeno-islámo fóbie) a dále utáhnou zákony: 

umlčení + odzbrojení obyvatelstva. Toto se již běžně děje, v čím dál větší míře (pojem 'vlastenectví' 

je nacionálním extrémizmem). Více dalších informací o islamizaci světa, faktů a odkazů je v 

knihách B. Kurase: Jak zabít civilizaci a Poslední naděje civilizace. 

 

Dnešní rasové problémy 

Rasové a kulturní rozdíly poškozených lidských ras jsou zcela reálné, což je nutno otevřeně přiznat. 

Je třeba o nich vědět a s nimi počítat. Mohou se v nezanedbatelné síle projevit nepříznivým 

způsobem při rasové interakci a soužití, zejm. pokud je vyvoláno uměle. Rasové a kulturní 

nekompatibility mohou vytvářet energetická pnutí a vleklé a neřešitelné konflikty. Zejm. při 

nepřirozené vynucené a dlouhodobé ko-existenci neslučitelných ras a etnik, které by za normálních 

okolností spolu nikdy dobrovolně nežily a nesdílely týž geografický region. Výsledkem je 

kompetice, soutěžení, boj, čímž jsou poškozeni všichni zúčastnění. Vibrace klesají a evoluce 

přechází v devoluci. Na tomto principu je založena dravčí ideologie zvaná multi-kulturalizmus, 

která se často aplikuje v rámci schématu Oběť-Dravec, kde agresor má zajištěnu beztrestnost a oběť 

se nesmí bránit. Je mnoho rasově, etnicky, kulturně, nábožensky, ideologicky, aj. specifických 

znaků a vlastností, které jsou lidem z jejich životní zkušenosti dobře známy a které vylučují 

poklidné soužití. Z toho důvodu jsou dnes tabuizovány. Člověk nesmí mít životní zkušenost, která 

je v rozporu s vládnoucí ideologií absolutní rovnosti všeho se vším (tedy i Zla s Dobrem). Dnes jsou 

trestné nejen názory, ale dokonce i osobní zkušenosti. Dnes je trestný i zcela pravdivý výrok, který 
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se někomu nelíbí (např. 'uráží jeho city' - naprostý výsměch svobodě projevu). Cílem SVS je využít 

tento současný obrovský sebe-destrukční potenciál rasové a jiné poškozenosti, všestranné odlišnosti 

a neslučitelnosti v soužití, který Dravci záměrně dlouhodobě vytvářeli, ke zničení všech pozitivních 

hodnot planetárního lidstva. Je to falešná jednota a stejnocennost naroubovaná na cílenou násilnou 

migraci a argumentovaná anti-logickou rétorikou. Půda pro to se připravovala již dlouho. Poslední 

boj Dravců o naši planetu Zemi se plně rozběhl. A my mu jen nečinně přihlížíme. Úvahy o 

civilizačních problémech jsou např. v knize: S.P. Huntington: Střet civilizací. Smrtící vliv imigrace 

na západní civilizaci je dobře znám, např. P.J. Buchanan: The Death of the West a mnoho dalších. 

 Analýzou rasových problémů se zabývá např. kniha P. Bakalář: TABU v sociologii. 

Sociologie (věda o společnosti) je opět plně podřízena současné ideologii. Stát určuje témata, 

kterými se věda smí a nesmí zabývat a také určuje, jaké výsledky věda smí a nesmí získat či objevit 

(viz též Institut pro výzkum tabuizovaných témat, http://www.ivtt.net). Je to jako když papež kdysi 

vydal poselství jedné fyzikální konferenci, že se nesmí zabývat atomární fyzikou a hrozil jim božím 

hněvem, možná je i uvalil do klatby. Z toho si v té době již nikdo nic nedělal, protože morální kredit 

církve osciloval někde kolem -∞ a upálit je už nemohl, psal se rok 1900+. Avšak, zanedlouho to 

opět bude možné. V některých regionech se to děje už dnes: ukřižování je běžný trest za názorový 

odklon od oficiální státní ideologie, zbičování a ukamenování je zcela běžná rutina (např. v Saudské 

Arábii, která je garantem lidských práv OSN a přítelem USA). 

 Knihy Benjamina Kurase o současné cílené islamizaci Evropy a celého světa, s cílem je 

dobýt, vyvraždit a zničit, vyhubit bílou rasu, jsou dnes velmi aktuální a měl by je číst každý (ve 

školách povinně a dělat referáty). Knihy přináší pro tato tvrzení důkazy a fakta a také literaturu. Z 

uvedeného vyplývají základní východiska a možnosti řešení. Uvědomit si, že celý Svět je ve válce a 

celé planetární Lidstvo je fatálně ohroženo. Uvědomit si, že je to možná poslední boj Lidstva na 

Život a na Smrt. Uvědomit si, že toto je archetypální boj Dobra se Zlem. Je to Globální Džihád (= 

vyvražďovací genocidní válka) proti planetárnímu Lidstvu. Co s tím? Celé Lidstvo je jako celek 

napadeno a proto se také musí jako jeden celek bránit, jako dříve proti Hitlerovi či Stalinovi a jejich 

ideologiím smrti. Uvědomit si, že vládnoucí politické 'elity' jsou zkorumpované bandy kolaborantů 

a slouží SVS. A podle toho konat. Postavit tuto ideologii zla maskovanou 'náboženskou vírou' a 

veškeré její veřejné projevy mimo zákon (jako např. fašizmus). Máme Mezinárodní Soudní Dvůr, 

máme trestní oznámení na zneužití pravomoci veřejného činitele, máme demonstrace, volby 

referenda. Můžeme se (zatím) ozbrojovat, takže rychle a organizovaně (dom-obrana). Abychom 

dokázali ubránit každý sám sebe, svou rodinu, svůj byt, chodbu, patro, dům, blok, ulici, čtvrť, obec, 

město, region, stát, národ. Cvičme se v boji, válka už dávno začala. Tím zažehnáme důsledky. 

Pokud přežijeme, musíme odstranit také příčiny. Viníky pojmenovat (SVS, USA, EU, Arábie, atd.) 

a dovést k odpovědnosti (potrestat, zaplatit válečné reparace, obnovit zničená území). Vrátit 

milióny nevinných lidí vyhnaných válkou a terorem do jejich původních domovů (ne do našich 

domovů) a pomoci jim obnovit jejich původní kulturu (ne ničit naši kulturu).  

 Každý politik, který v době brutální islámské invaze do Evropy a eskalace muslimského 

terorizmu, v rámci jimi vyhlášené války nejen západní civilizaci a Česku, ale celému světu a 

lidstvu, prohlásí, že bude i nadále pokračovat v 'humanitární a multi-kulturní politice Václava 

Havla', musí být ihned postaven před vojenský soud (zneužití pravomoci, vlastizrada, podkopávání 

základů republiky, vražda českého národa a kultury, podpora globálního terorizmu, genocida, atd.). 

 Neustále jsme politiky a jejich médii a politruky1 indoktrinováni názory, že jsme malí a 

slabí: tím se takovými stáváme, protože si to někdo přeje. Jsme tím, čím si myslíme, že jsme, jde o 

                                                 
1 Politruk (politický komisař, politický vedoucí, osvětový důstojník) byl zástupcem velitele pro politickou práci. Byl to 

důstojník, původně zpravidla nevoják (tj. amatér), který dozíral na velitele i celou jeho jednotku. Původním smyslem 

politruka byl dozor nad bývalými carskými generály přijatými do Rudé armády, plné podřízení této armády stranické 

kontrole a udržování vysoké úrovně patřičného ideologického uvědomění mezi vojáky (nebránila se vlast, ale cizorodá 

ideologie). Politruci měli významnější úlohu, než sami velitelé, na něž dohlíželi. Měli právo zrušit jakýkoliv rozkaz 

velitele, popřípadě jej zastřelit, pokud si mysleli, že zradil ideje nebo že nebojuje s dostatečným nadšením. Politruk 

často skutečně jednotce velel. Byl sice politicky uvědomělý (indoktrinovaný), ale po vojenské (profesní) stránce zcela 

nezkušený a často i lidsky naprosto neschopný (idiot). Jeho činnost měla velice negativní vliv na bojeschopnost a 

výkony jednotek. Čtenář si to sám snadno přeloží do dnešní situace [nápověda: politruk → multi-kulturní poradce; 



Nauka 89/241 

programování předloh. Nutí nás se pořád někam orientovat, dávat naši moc a sebe-vládu cizí vnější 

autoritě. Dnes je sponzorovaná 'orientace na Západ' (USA+EU), na tu smečku najatých vrahů 

západní civilizace. Měli bychom se však především orientovat sami na sebe, definovat si své 

vlastní, České Zájmy a priority a podle toho konat. Oživit slávu našich Českých Předků ve svých 

kolektivních předlohách a napojit se na jejich sílu, moc a moudrost, díky nimž, dnes, ještě jako 

Češi, vůbec žijeme. Probudit jejich odkaz mumifikovaný v učebnicích dějepisu a pocítit jejich 

frekvence živě, tady a teď, v krvi naší i našich dětí. Obnovit naše staré české zvyky, tradice, rituály, 

naše posvátná a silová místa, naši hlubokou spirituální tradici, která nepotřebovala žádného 

externího 'boha' a jeho vatikánské pacholky (stejně jako dnes nepotřebujeme pacholky bruselské). 

 To, že EU je umělý nefunkční konstrukt a podvod na evropské národy a jejich státy je dnes 

zcela zřejmé. Není to jen pocit bezmoci vnímaný zevnitř vazaly zločinného Bruselu, ale také pohled 

zvenčí, v širším politickém kontextu, viz kritická úvaha o Evropě v knize: Henry Kissinger (HK): 

Uspořádání světa /2014/ (str. 101-105, 373). Přes mnohé možné výtky k osobě HK, je třeba uznat 

jeho jistý vhled do globální politiky. Pár postřehů z jeho knihy a jejich současné korespondence. 

Poctivý člověk ve společnosti, kde bují násilí (islamizace Západu): "Je pošetilé i proradné ho 

přesvědčovat, aby složil své zbraně, zatímco muži, kteří jsou pro komunitu nebezpeční, si své 

mohou zachovat" (str. 255). O zvrácenosti pseudo-humanizmu: "Štítím se a hrozím onoho pseudo-

humanitářství, podle něhož pokrok civilizace nutně a právem znamená oslabení bojového ducha, a 

který proto vyzývá ke zničení rozvinuté civilizace nějakým méně vyspělým typem" (str. 256). O 

sebevraždě Západu: "Nesmíme zapomínat, že by pro velké svobodné národy bylo osudným, kdyby 

se odsoudily k bezmoci a ponechaly přitom despoty a barbary ozbrojené" (str. 262). Jedna Ezopova 

bajka: Vlci a ovce se dohodli na odzbrojení. Ovce na znamení dobré vůle poslaly pryč své hlídací 

psy a vlci je sežrali (str. 273). O islamizaci Evropy - kombinace násilného a ne-násilného (sociálně-

kulturního) Džihádu (tzv. Integrální či Holistický Džihád): "Podstata těchto zvratů tkví v tom, že 

sice zpravidla jsou zaštítěny silou /teroristické útoky/, ale jejich hlavní nápor je psychologický 

/energetický/. Napadená skupina /evropské národy/ je nucena hájit nejenom své území, ale i 

základní předpoklady svého způsobu života /např. křesťanské principy, kulturní hodnoty/, své 

morální právo na existenci /nestát se káfirem/ a právo konat způsobem, který byl až do příchodu 

protivníka považován za zcela samozřejmý /např. svoboda projevu a vyznání, rovnost ras a pohlaví, 

aj./" (str. 371). Tento postup je jedním ze dvou způsobů, jak destabilizovat mezinárodní pořádek a 

dnes je používán Islámem. Je velmi destruktivní, protože vyvolává trvalý existenční stres a atakuje 

předlohy na všech úrovních: od jedince, přes rodinné a rodové linie, až po národní štíty. Existenční 

nejistota oslabuje reprodukční potenciál, zpochybňuje smysl existence, blokuje schopnost 

pozitivního sebe-vyjádření (což je přístup k Životním Proudům), rozkládá imunitní systém a 

integritu osobnosti. Napadené obyvatelstvo se bortí samo do sebe. Je to nástroj technologicky 

slabých, ale agresivních potentních barbarů vůči pokrokové silné, ale vnitřně zdegenerované 

impotentní kultuře. Pro tento účel se Západ dlouho rozkládal hodnotami tzv. 'americké kultury' a 

invazí tohoto standardu globální pokleslosti do Evropy a celého světa. Jedním důležitým aspektem 

tohoto civilizačně dysgenického procesu je feminizace lidstva - odmužnění mužů (devirilizace), 

kteří nebudou schopni nic a nikoho chránit ani bránit, což je cílem. Pro tyto slimově vystajlované 

pseudo-muže je otázka islámského terorizmu a kolonizace Evropy pouhou záminkou k zajímavé 

diskuzi v hipsterských kavárnách1 o tom, zdali tato situace může či nemůže nastat ve virtuální 

                                                                                                                                                                  
velitel → ředitel školy, učitel; jednotka → škola, třída; carský generál → normální český učitel; Rudá armáda → 

levicové euro-školství; stranická kontrola → politická korektnost; ideologické uvědomění → xeno-filní pro-unijní 

multi-kulti kontrolní euro-dogma]. 
1 Je smutné, že tato masa mladých inteligentních a v podstatě dobrých lidí volí EU a Bilderberg. Je hrozné, že některé 

tyto ženy se schválně navlékají do islámských hábitů, zatímco vedle v Evropě beztrestně řádí muslimské znásilňovací 

gangy, kradoucí bílé dívky a ženy. Je to podobné, jako kdyby nějaký Čech si na sebe dobrovolně namaloval hakenkrajc 

a v období heydrichiády s ním chodil po ulici, aniž mu to přišlo blbé. Muslimové používají unesené ženy (v souladu se 

svými zákony uznanými EU) jako své sexuální otrokyně na jimi dobytých územích (No-Go Zones, aj.), které již nepatří 

(v souladu s jejich zákony) Evropě, ale Říši Islámu. Šaría: majetek poražených nemuslimů /káfirů/, včetně uloupených 

žen, připadá islámským vítězům. Jelikož území mnoha evropských států (UK, Švédsko, aj.) je vyhlášeno jako dobyté, 

tedy je majetkem ISIL, tak je zcela legální nachytat místní ženy a jakkoli je zneužívat. Jejich muži je bránit nesmí - to je 



Nauka 90/241 

realitě jejich světa, jakožto socio-lingvistického konstruktu, a jakou filosofickou hodnotu jí mohou, 

po pár panácích Diplomatica, asi tak přiřadit. Jistě nebudou slyšet hlas politické reality: "Naděje na 

řád ve světě jsou dnes znovu ohrožovány násilnými a zastrašujícími naukami. Až se je ale podaří 

zmařit - a to je nezbytné - snad nadejde okamžik ... (aby se pozitivní vize staly skutečností)" (HK, 

str. 179). Tento hlas neslyší ani lidé, kteří jsou za to placeni, námi voleni ke konání naší vůle a nám 

zodpovědní: naši politici. Tyto loutky jsou metodou bruselského cukru a biče ve lži a podvodech 

dobře vycvičeny. Pro svá koryta a euro-důchody nás zaprodají smrti na řadu generací dopředu. 

Jejich pro-imigrační argumenty jsou směšné. ČR má bez práce několik set tisíc českých lidí, včetně 

profesionálních parazitů. ČR má desítky tisíc volných pracovních míst: práce je méně než lidí. EU-

Levicové smýšlení velí: (i) musíme pomoci (ne)potřebným + (ii) potřebujeme imigraci na záchranu 

ekonomiky. (i) Masy plevelných lidí jsou hnojeny sociálními dávkami, aby se mohly beztrestně 

množit a oslabovat společnost. Tito paraziti spojují příjemné s užitečným: dobře proplacené plození 

dětí + mnohá pro-menšinová privilegia. (ii) Masy anonymních negramotných duševně chorých 

parazitických proliferujících agresivních nadřazeně arogantních vrahů, kteří nic neumí a nikdy 

pracovat nebudou, námi a naší kulturou a hodnotami hluboce a bytostně opovrhují a pohrdají, nikdy 

se nepřizpůsobí, budou nás pouze terorizovat a paralyzovat, s cílem nás zničit, jsou k nám 

importovány v miliónových rozměrech. Tyto zjevné lži se nám tvrdí vůči 4. Průmyslové Revoluci 

(heslo Průmysl 4.0), která právě startuje, kdy dojde k masivní digitalizaci a automatizaci, mnohá 

lidská práce se stane nepotřebnou a zaměstnání bude k dispozici pouze pro hrstku vysoce 

kvalifikovaných lidí. Stejně tak zcestné jsou argumenty demografické, že Evropa 'vymírá' a 

zachránit ji může pouze lavina cizokrajných znásilňujících divochů. Cílem Evropanů není se 

přemnožit a expandovat na cizí teritoria. Cílem je žít v klidu a pohodě svým přirozeným rytmem a 

ne populovat podle bruselských tabulek a grafů. Pokud se má porodnost zvýšit, tak je třeba přestat 

útočit na tradiční rodinné hodnoty, přestat vychovávat děti k homosexualitě a zrušit proti-manželské 

zákony. V imigraci jde o maximální oslabení naší společnosti konzumenty + destruenty a paralýzu 

Českých Předloh. Pochopte, že nám všem teď jde opravdu o život, o našich dětech ani nemluvě. Jde 

o život Českého Národa a jeho Českého Státu. Jde o cílenou likvidaci historického fenoménu ČR. 

Pamatujte si to dobře, až půjdete k volbám nebo referendu (pokud vůbec bude ještě dovoleno). 

 

Člověk a opice 

Člověk se nevyvinul z opice, ale byl stvořen jako čistá vesmírná rasa vysokými božskými 

Inteligencemi (ET rasami z HU-5). Vyšší opice vznikly degenerací lidských předloh působením 

Dravčích Ras, kdy si z lidského genomu vyštěpily potřebné sekvence, aby si mohli vyrobit své 

pracovní otroky (např. pro těžbu zlata v afrických dolech pro Anunnaki ze Siria A). Tyto úpadkové 

formy pak dále degenerovaly a křížily se s vývojovými větvemi původních opicoidních forem (nižší 

opice). Byla snaha evolučně pomoci otrockým formám a obnovit v nich potenciál ascence. Proto 

byl Strážci spuštěn bio-regenezní hybridizační program (155 000 BC), kdy se pomocí genového 

inženýrství zkombinovaly části genetické předlohy DNA Andělského Lidstva a části předloh tvora 

Lulcus (Neandrtálec), což byla anunnacká otrocká forma a nesla genetiku padlých ras (Anunnaci, 

Drakoniánci, Reptiliánci). Hybrid ten se nechal tisíce let vyvíjet a postupně se jeho evoluční templát 

apgrejdoval na 4 stupně Kromaňonce. Poslední pátý apgrejd pak byl až na level Homo Sapiens-1. 

Tento tvor připomínal Člověka, protože od něj měl zapůjčenu část jeho genetiky, 5 nízkých vláken 

                                                                                                                                                                  
islámofóbie, policie zasahovat nesmí - to je rasizmus a navíc to má zakázáno, soudy soudit nesmí - kvůli zachování 

multi-kulturního smíru. Např. jen v UK jdou počty takto unesených žen, od věku 8-9 let(!), do desetitisíců. Jsou drženy 

pod drogami v muslimských čtvrtích, kde jsou hordami hrdinných islámských bojovníků z celého světa - Mudžáhidů 

(muži džihádu - muži na slovo vzatí!) obřadně uznásilňovány k smrti (viz heslo 'easy meat' a knihu Peter McLoughlin: 

Easy Meat, Multiculturalism, Islam and Child Sex Slavery). Britská vláda to neřeší, protože je to chyba těch dívek, že 

zrovna šly ze školy v době, kdy gangy lovily (ony loví právě, když se chodí ze školy). Je to pochybení rodičů, že své 

děti vystavují takovému riziku, a proto jim je Sociálka odebere a dá na převychování. Odebírání dětí začíná i v Česku, 

jako adaptační perioda pro převzetí plné státní kontroly nad rodinou. Záminkou jsou zatím např. očkovací problémy, že 

zdravé neočkované děti mohou nakazit děti očkováním 'chráněné' - divné že? Další záminka je 'týrání dětí', tj. běžný 

fyzický trest, který je někdy nutný pro zdravý vývoj jedince a jeho ochranu před poškozujícím chováním. Další záminka 

je 'sexuální zneužívání', kdy třeba rodiče své dítě obejmou a dají mu pusu. Namasté! 
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lidské DNA. Avšak výhradně sloužil jako inkarnační vozítko pro ne-lidská dravčí vědomí za 

účelem jejich regenerace ('genetická rohožka'). Díky kompatibilitě jeho nízkých vláken s lidským 

genomem byl schopen se biologicky křížit s lidmi, což však nebylo záměrem tohoto projektu. Tato 

možnost byla Dravci zneužita a jejich vědomí se plným proudem se inkarnovala do množící se 

hybridní rasy. Přemnožili se takovým způsobem, že převálcovali původní lidské rasy, získali přímý 

vliv na pozemské planetární dění, jejich technologie a znalosti. To vedlo až k tragickému pádu 

Atlantidy a destrukci krystovských hodnot na celé planetě dotlačené na hranici pádu. Výsledkem 

byl kolaps předešlého SAC, instalace dravčích PIN-sítí, zreverzování předloh Země, doba strašného 

temna přes 20 tis. let, která trvá dodnes, kdy kulminuje. Mezitím byly vyvinuty pokročilé lidsko-

dravčí hybridní formy, které umožňují přímé inkarnace dravčích vědomí do lidských těl, bez 

možnosti to vizuálně rozeznat (Face Mutation). Tyto ne-lidské bytosti tvoří SVS a její nástroje pro 

ovládání planety. Nehledejte ve všech lidech člověka: všichni lidi nejsou lidi! 

 

---------------  Predikce Vývoje  --------------- 

 

Předvídání vývoje: proroci a vizionáři 

Životní realita se odehrává v rámci dvou mezních situací: já mohu vše - já nemohu nic. Proto také 

má pravděpodobnostní podstatu. Ta je daná vzájemným propojením a spolupůsobením všech 

účastníků Stvoření, kteří dle své vůle promítají své záměry a volby do všech do sebe vložených 

hologramů, jichž jsou účastni. Na projekčním plátně naší konsenzuální reality se pak objeví 

výsledek jako vítěz či kompromis všech těch energetických bojů o různé cíle. Proto různé 

předpovědi a proroctví a jasnovidnosti mají vždy pouze pravděpodobnostní charakter. Čím více 

zúčastněných do hry vstupuje a čím odlišnější jejich záměry jsou, tím hůře se predikuje výsledek. 

Tohle dobře ví ti, kdož si hrají s magií apod. a snaží se uhodnout výsledky různých údajně 

nahodilých procesů (mantika, nauky zvědné). Všechno je to pouze o boji energií a jejich síle. 

Důvod, proč někteří proroci viděli z dnešního pohledu jasně a přesně, spočívá v těchto dvou věcech:  

1. Zaprvé, měli dostatečnou schopnost expanze vědomí, aby se dostali do vývojových předloh 

(evolučních templátů) příslušných hologramů a dokázali odtud získat potřebně informace, např. ve 

formě vizí, které je pak třeba opatrně a přesně interpretovat. Tedy uměli vidět. 

2. Zadruhé, měli to štěstí, že se vyladili na ty hodně pravděpodobné vývojové scénáře a proto se 

patrně budou realizovat. Ty jsou buď přirozeně stabilní anebo vyššími zájmy silně preferované a 

podporované a sponzorované. Některé vize mohou být vytvořeny uměle, jako pro někoho žádoucí. 

Jako když si někdo zaplatí svůj zákon v parlamentu.  

 

Zjevení Svatého Jana 

Pěkným příkladem silně sponzorované umělé vize je Zjevení Janovo. Tato závěrečná kniha Nového 

Zákona je tvrdým oříškem pro vyznavače tohoto poškozeného textu. Biblisté si s ní neví rady. 

Kabalisté ji považují za nejvýznamnější text písma, často ještě spolu s Genesis a vizí Ezechiela, 

jehož kola v kolech je symbolika rotujících hologramů v hologramech a mystický kočár se někdy 

vztahuje k merkabě. Janova Vize barvitě popisuje postupné ničení planety Země jako boží trest za 

hříchy lidí, jako nutnou očistu planety před dnem posledního zúčtování (Soudný Den). Hybatelem 

celé apokalyptické akce je Hospodin-Bůh-Jehova JHVH, sedící na trůnu.  

Tak zvaný 'Svatý Jan' byla žena s částí genetiky Jehoviánské-Anunnaki linie. Tito Dravci jsou padlí 

Jehoviánští Annu-Elohimové a Delfíní Lidé. Použili tuto poškozenou část jejího templátu (reverzně 

kódovanou) pro vložení astrálního implantu, který vyvolal potřebnou vizi. Cílem bylo vložit tento 

zničující program do vědomí a podvědomí celého lidstva. Aby ho lidé po další 2 tisíce let 

energeticky posilovali a spoluvytvářeli manifestační templát pro tento pravděpodobnostní vývojový 

horizont, ve kterém se v období SAC 2000-2022 (někdy zkráceně jen SAC-2012) odehraje 

závěrečný boj o planetu Zemi mezi dvěma konkurenčními dravčími rasami. Aby s takovým 

vývojem událostí počítali. Aby se na něj dokonce těšili. Apokalypsa - brána Ráje! Bude 

kataklyzma, přepólování Země. Všichni zemřou. Bude Soudný den. Jejich duše se dostanou do 

Nebe, protože věrně podporovali tyto svaté vize. Voliče je možno si koupit jak za guláš, tak za 
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nebe. Křesťané volají: "Půjdeme do Nebe!" Ano, do někam půjdete, ale nebe to jistě nebude. Vaše 

cesta povede přes Fantomový Matrix do padlých vesmírů WESA a dále do Bourgha děr. 

Do symbolického jazyka příběhu vize je vložen požadovaný scénář. Každý symbol aktivuje velké 

morfogenetické pole v evoluční předloze. Symboly jsou spouštěče mocných energetických procesů. 

Kdo s nimi pracuje, stává se jejich součástí a podílí se na vytváření jejich výsledného cíle. Je to jako 

programování ve vyšším jazyce. Zmáčknutím tlačítka s obrázkem nějaké funkce se spustí složitý 

proces uvnitř počítače, o jehož chování nemá běžný mačkatel ani ponětí, na rozdíl od programátora. 

Pokud si budeme příběh nějaké vize často v mysli přehrávat, tak se silně vtiskne do našich předloh a 

biopolí a stane se součástí naší energetické anatomie, Identity, Já. Svou existencí ho pak budeme 

vyživovat a posilovat. Každou jeho aktivací mačkáme tlačítka, která otevírají energetické brány 

mezi naším biopolem a manifestační předlohou ukrytou za symbolikou příběhu. Toto je základní 

fyzikální princip skalárních technologií založených na práci se symboly. Jsou to technologie světla 

a zvuku (symboly vizuální a zvukové: obrázek + mantra). Na nich je založeno veškeré léčení (a také 

poškozování) předloh.  

Níže je uvedeno, jaké záměry byly vloženy do vize Sv. Jana, spolu s jejich energetickými 

interpretacemi. Symbolický boj 'dobra se zlem' je o boji dvou démonických kolektivů soupeřících o 

ovládnutí naší planety a jejím reverzu. Ti 'dobří' jsou ti Démoni, kteří právě 'svatou církev' ovládli a 

svůj scénář píší ústy jejich mluvčích jako tento v pravdě dojemný příběh Janův (Jehoviánští Annu-

Elohimové a Delfíní Lidé). Ti 'zlí' jsou jejich dravčí konkurenti, kteří nad církví vládu právě neměli 

(Jehoviánští Anunnaci).  

7 Pečetí Apokalypsy = 7 Jehoviánských Pečetí ukotvených do planetární mřížky Země, podél 7. 

Axiom linie, vertikální linie protínající sadu důležitých Hvězdných Krystalových Pečetí 

planetárního chrámového komplexu (HKP č. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11). Každá J-pečeť reverzuje jednu 

přirozenou HKP po její aktivaci. Všechny J-pečetě byly skutečně aktivovány v rámci boje o 

přepólování el-mag pole planety. Číslo 7 odpovídá 7. Vesmírné hvězdné bráně (Arkturus) kterou 

měli Dravci pod kontrolou a skrze kterou měli přístup k 7-frekvenčnímu pásmu a tedy i 7. Axiom 

linii v anatomii Země.  

7 Andělů Apokalypsy = 7 Interdimenzních Kuželů (HDC - Hyper-Dimensional Cone). Pokročilá 

Jehoviánská Technologie Smrti založená na implantech reverzní merkaby do štítů země. Jsou to 

klastry stojatých skalárních vln ve tvaru kuželů ukotvené do 7 primárních obřích selenitových a 

krystalových tyčí vsazených hluboko do zemské kůry (= Před trůnem JHVH hořelo 7 svící, Listy 7 

církvím). Tyto kužely ovládají funkci J-pečetí, drtí krystovské štíty a vysávají uvolněnou energii do 

systémů černých děr.  

Beránek rozlamuje Pečetě = přirozený Maharický D-12 proud vstupující v období SAC-2012 

skrze 12-Hvězdnou Bránu do našeho Vesmíru, který otevírá planetární Krystalické pečetě. "Kdo je 

hoden rozlomit tyto pečetě? Hoden jest Beránek, ten obětovaný".  

Beránek bělostný = 12. Vesmírná hvězdná brána (USG), frekvence bílo-stříbrná (bělostná).  

Beránek obětovaný = uchvácená a poškozená USG-12 Jehoviánci, aby zabránili přístupu 

Strážcovských ras z HU-5 (Rishi Breneau) do našeho Vesmíru (realitní pole HU1-4, manifestovaná 

aréna), ale přitom měli přístup k Maharické vibraci, která je nutná pro aktivace krystalových pečetí.  

4 Jezdci na Koních 

4 Koně = první 4 ze 12 přirozených stelárních energetických vln aktivujících první 4 Hvězdné 

Krystalické Pečetě v planetární anatomii v průběhu SAC, aby se dále aktivovaly Axiom linie a 

Hvězdné brány pro celoplanetární ascenci.  

4 Jezdci ovládající 4 Koně = reverzní metatronické kódovací programy implantované do 

přirozených energetických proudů, aby je ovládly a řídily reverzním směrem. Každý jezdec 

revertuje jeden stelární proud, napájí jím a aktivuje jednu J-pečeť. Ta pak vnáší reverzní kódy do 

právě se aktivující přirozené HKP:  

Bílý jezdec (1-J) = bílo-stříbrná frekvence D11-12, aktivuje 1. zemskou pečeť. 

Červený jezdec (2-J) = D1/12 červené spektrum, aktivuje 2. zemskou pečeť. 

Černý jezdec (3-J) = D11/10 černá vibrace, aktivuje 3. zemskou pečeť.  

Bledý jezdec (4-J) = D6/7 z HU2 a HU3, bledá směsná frekvence, aktivuje 8. zemskou pečeť. 
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Bledý jezdec se jmenuje Smrt: vezme mír ze Země a Peklo vzápětí za ním = plné napojení plantární 

mřížky na Fantomový Matrix, totální kolaps krystovských štítů.  

Zlatý oltář před Trůnem JHVH = energetické pole zlaté světelné frekvence 8. Vesmírné hvězdné 

brány (hvězda Mintaka, Orion).  

4 živé bytosti před trůnem = lev, býk, člověk, orel (původně termín 'zvířata'). Jsou to 4 nejsilnější 

APIN systémy na planetě, instalované Strážci (Great White Lion, Blue Oxen, Four Faces of Man, 

Golden Eagle), které při pohledu z kosmu (photo-radionic scanning) vykazují tvary těl těchto zvířat. 

Dravčí rasy usilovaly o jejich ovládnutí, aby měly kontrolu nad energetickou mřížkou Země, což se 

jim částečně podařilo. Tento svůj záměr promítly i do symboliky Janovy vize.  

24 Starších okolo trůnu = 24 praotců padlých Jehoviánských Dravčích ras, zakladatelé instituce 

'Rada 24' (Anunnaki Nibiruian Council of 24), která je kontrolována nadřazenou dravčí rasou 

Delfíních Lidí - Anunnaki OverLords (absolutní vládce, nejvyšší vladař).  

Hvězda Pelyněk (hořící jako pochodeň, zřítila se z nebe, padla na třetinu řek a prameny vod, voda 

se proměnila v pelyněk, množství lidí umřelo, vody byly otráveny) = Nibiruian Anunnaki Battlestar 

Wormwood (bylina: černobýl, pelyněk). Je to obrovské kosmické bojové plavidlo (planeta), které 

od r. 25 500 BC dálkově zajišťuje provoz reverzních metatronických transmisních sítí (PIN) 

implantovaných do planetární mřížky Země (Falcon - sokol, Phoenix - fénix, Dragon - drak, 

Serpent - had, Dove - holubice, Olive Branch - olivová ratolest).  

Trumpety (Andělské troubení)  

Pokročilá foto-sonická zbraňová technologie vyvinutá Jehoviánskými Anunnaki, Necromitony a 

Androméďany, určená pro ničení vzdálených cílů, generuje se pod-prostorový sonický paprsek ve 

formě meionového pole, který má tvar kužele či trumpety, meiony jsou interdimenzní částice na 

rozhraní mezi vibrační úrovní (i) Partiki skalárních polí tvořících manifestační templáty pro nižší 

úrovně a (ii) již manifestovanými kvarky, mezony, miony, dalšími sub-atom časticemi, které již 

tvoří základ hmoty. Při zásahu cíle je objekt destrukce shora obklopen ID energetickým polem tvaru 

kužele (trumpety) obsahujícím přesnou kalibraci na reverzi jeho manifestačního templátu. Po 

dosažení fázového ukotvení a stavu rezonance mezi oběma poli je frekvence kuželu prudce 

akcelerována, manifestační templát cílového objektu je rozdrcen, v něm obsažená energie/vědomí je 

vysáta do požadované cílové destinace a objekt se destruktivním způsobem demanifestuje, v 

podstatě se spálí a vypaří, zbyde po něm reziduální prach. 

Kombinací (trumpet + holografických insertů) dojde k dlouho očekávaným a předpovězeným 

zázrakům, na které byli čistí a věřící, tedy nežádoucí lidé, cíleně programováni. Scénář je tento: 

otevře se nebe, z něj sestoupí světelná brána, z ní vyjde mesiáš, zástupy věřících před ním padnou 

na kolena, on je vyzve aby ho následovali do království nebeského, oni projdou branou a zmizí z 

této reality ve formě světla, tj. shoří na popel a jejich energie a fragmentované vědomí se přetáhne 

do čených děr. 

Satan, Lucifer, drak, zvíře, velká bestie = konkurenční Dravčí rasy Jehoviánských Anunnaků, 

kteří rovněž chtěli uchvátit Zemi jako svoji kořist v SAC-2012. Jedná se zejm: o Drakoniánce z 

Omikronu, o Marduky a Satany z Alnitaku, Orionu a Alfa Kentauri, o Luciferiány z Plejád a Nibiru, 

o Thoth-Enki-Zeta Lulitány z Alkyonu, Nibiru a Tiamatu. V Janově vizi hrdinní Jehoviánci (=Bůh 

JHVH) svádí tuhý boj dobra (= oni) se zlem (= jejich konkurence) a nakonec vítězně poráží své 

tradiční a dlouhodobé nepřátelské Dravčí rasy. Nic jim již nebrání v nastolení NWO. 

 

---------------  Polarity: Elekrická a Magnetická  ---------------- 

 

Bůh: kalhoty nebo sukně? 

Bůh-Zdroj je zcela mimo lidské rozlišování na pohlaví. Hádky o tom, jestli je to kluk nebo holka, 

jsou zcela směšné. Je to podobné, jako kdyby se lidé hádali o to, zdali je celý námi dnes 

pozorovatelný vesmír samec nebo samice. Jakoby se hádali, zdali vesmírný zákon zachování 

energie je kluk nebo holka. Zdroj je mimo jakoukoli polaritu neboť je Absolutní Jednotou. Avšak, 

celé Stvoření je na polaritě založeno. Je zde princip magnetický (přitažlivý, kontraktivní, 'ženský', 

EirA-base) a princip elektrický (odpudivý, expanzivní, 'mužský', ManA-base).  
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Aby se mohlo Stvoření vůbec projevit, musí se z prvotní Jednoty vydělit tyto dvě přirozené polarity. 

Musí se v přesných poměrech vzájemně poskládat do přesně vymezených matematicko-

geometrických struktur a vztahů, podle instrukcí tvůrčího programu Boha-Zdroje, kterým je 

KRYST-Kód. Tyto dvě polarity (holčičí a klučičí) jsou naprosto rovnocenné a jedna bez druhé 

nemůže být. Je to dáno fyzikálními zákony kreační mechaniky: jsou to zákony zachování a 

symetrie. Vznik a pohyb jedné vytváří vznik a pohyb druhé. Tyto zákony mají své repliky na všech 

úrovních Stvoření, jak nahoře, tak dole. Podobně je tomu i v naší pozemské hmotné úrovni: 

pohybem magnetu vzniká pole elektrické a pohybem elektronů vzniká pole magnetické. To 

druhotně generované pole se také nazývá Pole Deflexní. A takhle to jde od Zdroje dolů, přes 

všechny vibrační úrovně, přes celou hierarchii deflexí, až do těch nejhutnějších hmotných úrovní, 

kde se teď nacházíme my. Deflexi si můžeme jednoduše mechanicky představit, jako když 

zahradník drží v ruce zalévací hadici, ze která stříká voda. Když se on začne se otáčet doprava, 

proud vody z hadice na to reaguje tím, že se ohne doleva. A kdyby na jejím konci stál další malý 

zahradník se svou hadicí, tak by se toto schéma replikovalo dál a dál.  

 

Co je důležitější: kluk nebo holka? 

Z hlediska polarit má Stvoření vrstevnatou (sendvičovou) strukturu. Magnetické (přitažlivé) aspekty 

jsou proložené (odpudivými) aspekty elektrickými, aby to všechno drželo pohromadě a bylo 

stabilní. Je to logické. Jednota v sobě neobsahuje žádnou strukturu a proto v ní nemůže nic existovat 

na manifestované úrovni, jako individuace, jako forma či tvar, které jsou nositelem životních 

funkcí. Proto se Jednota musí rozštěpit na polarity, které musí být v přesné rovnováze. Pokud by 

převládl aspekt magnetický, vše by se zhroutilo a vcuclo samo do sebe (totální kontrakce). Pokud 

by převládl aspekt elektrický, vše by se rozletělo do všech stran a sebe roztrhlo (totální expanze). 

Pro vznik stabilních struktur, jako nositelů stabilních funkcí, musí existovat obě polarity v přesných 

poměrech, jak je určuje KRYST Kód. Tyto podmínky jsou splněny v nitru Merkab, v jejich 

Tvarových Konstantách, kde existují manifestované Hologramy, fyzikální realitní pole. Obě 

polarity jsou zcela přirozené a zcela rovnocenné. Obě polarity musí spolupracovat, aby vytvořily 

stabilní a funkční struktury. Obě polarity musí respektovat svoji rozdílnost a svoji doplňkovost ve 

svých životních rolích. Obě polarity si musí pomáhat a vzájemně se kontrolovat a hlídat a společně 

učit, aby to někam neujelo. Ženy musí hlídat muže v jejich expanzivní tendenci, aby byla 

konstruktivní a ne destruktivní a jejich síla sloužila nějakému rozumnému účelu. Muži se nesmí 

nechat zotročit majetnickými sklony žen a nestát je jejich inventářem a nástroji jejich (z)vůle. Muži 

mají ženám naslouchat, nikoli je poslouchat. 

 

Co bylo dřív: kluk nebo holka? 

Z hlediska tvůrčích priorit, je prvotní princip magnetický (ženský), protože svou svazující silou v 

sobě drží celý tvůrčí záměr Zdroje, aby pak mohl řízeně expandovat ven. Jako druhý přichází 

princip elektrický (mužský), který provede prvotní expanzi záměru Zdroje. Hranice této expanze 

opět určuje princip magnetický, aby se to nepřehnalo. A tak se to opakuje dál a dál.  

 

Polarita Stvoření 

Je možno klást si otázku po dominantní polaritě všech stvořených věcí. Ta je dána energetickým 

kódováním bytosti na hluboké úrovni (polarita jádrové energetické enkrypce v Monadickém Jádře, 

směr rotace Monadického Štítu). To se může měnit dle inkarnací. U některých věcí je to někdy lépe 

vidět (obyvatelé vesmírů - bytosti) než u jiných (realitní pole - vesmíry, galaxie, planety). Takže 

např. naše planeta Země, v jejím současném stavu (který není ten nejpřirozenější), je holčičí, 

protože její prvotní polarita je magnetická (její současná jádrová energetická enkrypce nese 

magnetický imprint, EirA-base). Podobně, náš současný vesmír je rovněž magnetický. Náš paralelní 

vesmír je klučičí, protože jeho bázová (základní) polarita je elektrická (ManA-base). Náš kosmos 

(strana Etora), který obsahuje nesčetně vesmírů, v mnoha různých vibračních úrovních, ve formě 

jakoby bublin v bublinách, je základem elektrický. Jeho duál, za zrcadlem (strana Adora), je naopak 

základem magnetický. Proton jako atomární částice je magnetický, elektron je elektrický a neutron 
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je androgynní. Neutron v sobě obsahuje obě polarity v neutrální podobě (ManU-base), nese vnitřní 

možnost (implicitní potenciál) pro jejich vnější projevení (explicitní aktualizace) směrem do 

manifestace: POLARIZACE. A naopak, také umožňuje de-polarizaci projevených forem a jejich 

de-manifestaci do původní jednotné světelné formy, což se děje např. v procesu ascence: DE-

POLARIZACE. Schematicky to lze zapsat takto: 

Manifestace, polarizace: ManU → EirA + ManA    (ven, ex-plikace) 

De-Manifestace, De-polarizace: EirA + ManA → ManU.   (zpět, im-plikace) 

Je to zcela archetypální pohyb Vědomí Zdroje ven a zase zpět dovnitř sebe sama. Ten začíná na té 

nejnižší úrovni, kterou je fázování Partiki částic, což jsou nedělitelné atomy vědomí Boha-Zdroje, 

ze kterých je vše sestaveno a složeno. Tento princip se pak opakuje a replikuje na všech vyšších 

úrovních, na úrovni všech věcí a celků. Všechno neustále problikává, ven a zpět, ven a zpět, stejně 

jako se obnovuje obraz na stínítku televize, po které zezadu přejíždí elektronové dělo, rozsvěcí tam 

v aktivní vrstvě světelné puntíky a my to zepředu vnímáme jako v čase se měnící obrazy. Stejně tak 

funguje Stvoření.  

 

Červená a Modrá  

Symbolické barvy pro holky (červená) a kluky (modrá) a jejich přirozené polarity, které představují, 

je možné odvodit z barev našeho planetárního viditelného světelného spektra. Červená barva kmitá 

nejpomaleji, má nejnižší frekvenci, tedy nejdelší délku vlny (asi 0.78 mikronu) a symbolicky 

představuje pomalost magnetické kontrakce (kvalita EirA). Modrá barva kmitá nejrychleji, má 

nejvyšší frekvenci, tedy nejkratší délku vlny (asi 0.38 mikronu) a symbolicky představuje rychlost 

elektrické expanze (kvalita ManA). Rovněž merkabické spirály rotují opačně a různě rychle: 

magnetická (ženská) je pomalejší než elektrická (mužská).  

Podobná symbolika je i v polarizaci politických názorů: červená levice, modrá pravice. Oba aspekty 

musí být v rovnováze, aby společnost byla harmonická (přirozená a vyvážená EirA + ManA). 

Poškozením aspektů (reverze) a jejich vztahu (extrémní polarizace) vzniká společnost úpadková, 

taková, jak ji známe dnes. Gaunerství Pravice se snoubí s Perverzí Levice. Obě varianty jsou dvě 

strany téže mince, téhož kontrolního dogmatu na ovládání lidí, které jim dávají iluzi svobodné 

volby, která však neexistuje. Svoboda není volba z pár cizích možností, ale tvůrčí akt vzniku a 

realizace vlastní vize. Obě party iluzionistů však patří pod jednu firmu: SVS. Modrá. Hyenistická 

draveckost agresivní individuality na sebe naváže globálně dobyvačné zotročující asociály směřující 

k feudalizaci společnosti pomocí korporatokracie (nepromlčitelné privatizační zločiny, destrukce 

státu, oligarchizace a amoralizace společnosti). Červená. Sociální teror lichvářsky štědré Velké 

Včelí Matky, která nejlépe ví, co je pro občana dobré a železnou pěstí ho dožene ke štěstí, do svých 

falešných korumpujících ochranných sítí stáhne ty slabší, menší ryby, kterých je na světě většina. 

Jednak dobře ví, že v uměle vytvořené extrémní konkurenci nemohou obstát a přežít. Druhak, z 

důvodů svědomí, již nemohou volit modrý Zákon Džungle jako vývojovou variantu Lidstva v době 

SAC-2012. Tím vznikla politická a ideologická totalita, která nemá žádnou alternativu, což bylo 

cílem. Proto se dnes strategie NWO ubírá přes extrémní levici (strany sociálně-teroristické), skrze 

legislativní znesvéprávnění občana a vygumování jeho identity v zájmu 'univerzálního dobra'. Tyto 

neo-rudé zrůdy prohlašují, že občan a dítě jsou majetkem státu (místo toho, že politik je 

zaměstnancem občana a plně se mu zodpovídá). Tito nemocní a úchylní lidé odebírají rodinám 

jejich děti (OSPOD, Barnevernet) a dávají je cizím lidem na ideologicky korektní pře-vychování: 

jen pár let po Hitlerovi (to si nedovolil ani Stalin, ale dnešní skandinávské země ano). Také jimi 

zásobují dětské útulky, které je dále náležitě vytěží (týrání, orgány, pedofilie, satanizmus). 

 

Polarita a Evoluce 

Právo ManA. Každá věc má ve svém přirozeném prostředí právo se rozvíjet a expandovat do 

maximálního svého pozitivního sebe-vyjádření, tj. aktivovat celý program ve svém evolučním 

templátu. Povinnost EirA. Každá věc má povinnost respektovat a neomezovat při své expanzi právo 

na vývoj ostatních. Tedy musí být vhodná proporce mezi expanzí a kontrakcí, aby expanze byla, ale 
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řízená a udržitelná. To zajišťuje Zákon Jednoty, který říká, jak se každý může maximálně rozvinout, 

aby přitom ostatním nevadil. 

 

---------------  Sexualita  --------------- 

 

Bůh a Kundalini 

Může se to zdát divné, ale Člověk, ve své původní krystovské podobě, byl stvořen jako Bytost 

Spirituálně-Sexuální. Ta 'divnost' je pouze naše ne-přirozená reakce na přirozenost Boží Tvorby, 

díky našim mutacím, které do nás byly záměrně vloženy. Ve skutečnosti jsou to pouze dvě strany 

téže mince Stvoření. Celé Boží Stvoření je založené na tzv. Prvotních Proudech Životních Sil, které 

emanují ze Zdroje a vytváří a oživují vše, co existuje. Jsou to proudy Vědomé Energie, které se 

podle přesných fyzikálních zákonů formátují a zahušťují a dávají vznik všem stvořeným věcem. 

Jsou to energie, které Zdroj používá ke svému kosmickému tvořícímu či plodícímu aktu. Tvoření = 

Plození. Dává vznik něčemu, co ještě není a teprve bude. A když to už je, tak se to udržuje při 

životě. Jak vznik tak udržování zajišťují stejné tvůrčí síly: Životní Síly Zdroje. Je jedno, jak si je 

označíme, jakou na ně dáme nálepku. Pořád je to tzv. 15 Paprsků Ekaši. Těchto 15 Proudů vytváří 

15 frekvenčních pásem zvaných Dimenze, D1-15. Z nich se skládá Kosmos a všechny jeho Vesmíry 

a vše, co v nich existuje, tedy i Země a její Lidé. Každý z těchto 15 Paprsků je obrovské Pole 

Vědomí Božské Tvůrčí Inteligence a má své jméno, tonální signaturu a vibrační kvalitu. Společné 

jméno pro Paprsky D1-9 (Hustoty HU1,2,3) v Anuhazi jazyce je Antahkarana, což znamená 

Vesmírná Kundalini. Je to část spektra jednotného dimenzního energetického pole Kosmu. Je to 

božská tvořící a plodící síla pro tyto vibrační úrovně. Tato síla na základě Jádrové Enkrypce naší 

Identity-Bytosti nejprve vytvoří naše předlohy a naší ID energetickou anatomii. Pak skrze tyto 

předlohy protéká (viz Manifestační Sekvence) a vytváří naše hmotné manifestované formy a celý 

náš svět. Pokud se s ní naučíme pracovat, můžeme s ní tvořit jako Zdroj. Všechno, co člověk tvoří, 

dělá pomocí této energie Kundalini, ve svém omezeném rámci D1-3 (v HU1), aniž si to ale 

uvědomuje: tvoří ne-vědomě. Naformátováním této síly podle přesných programů (tzv. Předloh) 

vzniká naše neviditelná jemnohmotná ID anatomie (energetické struktury a jejich funkce). 

Zahuštěním této síly v souladu s předlohami pak vznikají hmotné částice tvořící naše těla (kvarky, 

atomy, buňky, orgány). Člověk je pouze opracovaná a zhutněná energie Kundalini. Ten nejhutnější 

a velice maličký kousek naší Bytosti pak vyčuhuje do naší percepční oblasti (vibrační pásmo, které 

registrují naše smysly), kde ho pak smyslově vnímáme jako naše fyzické, biologické, hmotné tělo. 

Je to jako špička ledovce, co vyčuhuje nad hladinu vody. U ledovce vidíme asi 10% jeho celkového 

objemu. U naší Bytosti je to zcela nepatrný, téměř zanedbatelný, zlomek jejího rozsahu, ale pro náš 

vývoj je velice důležitý: konání v Hustotě a sbírání prožitých zkušeností. 

 

Bůh a Pohlaví 

Energie Kundalini není výlučně sexuální, ba naopak, prvoplánově se k pohlavnosti vůbec 

nevztahuje. Je to zcela standardní tvůrčí kosmická síla. A jako taková, ve své nepoškozené formě, 

má přirozenou Tri-Tonální (trojnou, trojitou) strukturu. Tedy pro každou Hustotu má 3 Dimenzní 

proudy, které jsou různě polarizované, aby mohly vytvářet stabilní formy a struktury. V našem 

případě, kdy žijeme v HU1 mající tři dimenze D1,2,3, má naše energie Kundalini tři složky: D1 

proud má magnetický imprint, nese kvalitu EirA (kontrakce -) a jmenuje se Chi (či), D2 proud je 

elektrické kvality ManA (expanze +) a sluje Ki (ki), D3 proud je omnipolární, neutrální kvality 

ManU (neutrál ±, 0), a zove se Rei (rej). Každá věc v naší Hustotě (a analogicky i v Hustotách 

vyšších) je složena ze svých tří Dimenzních proudů. Tedy každá věc má tuto vibrační strukturu, 

která vznikla polarizací ManU pole (androgyn) na aspekt EirA (ženský) a ManA (mužský). Tato 

polarizace síly neutrální (ManU) na síly přitažlivé (EirA) a odpudivé (ManA) je zcela přirozená a 

nutná, aby manifestované Stvoření mohlo existovat, aby stvořené věci držely pohromadě. Různé 

poměry kvalit EirA a ManA určují charakter stvořené věci a tedy i Člověka. Lidská Bytost, která 

má ve svém základě magnetický EirA imprint se nazývá ŽENA. Proto se někdy EirA frekvence či 

vibrační kvalita označuje jako 'ženská'. Lidská Bytost, která má ve svém základě elektrický ManA 
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imprint se nazývá MUŽ. Proto se někdy ManA kvalita označuje jako 'mužská'. Tím je vytvořen 

vztah mezi vibrační kvalitou božských životních sil a lidskými pohlavími.  

 

Pohlaví: Polarizace a Orientace 

Lidská energetická anatomie je složitá a má vrstevnatou strukturu, kde se v různých úrovních 

střídají prvky magnetické a elektrické. Míra těchto dvou kvalit tam obsažená pak ovlivňuje 

odpovídající manifestované projevy a chování. V každé úrovni mohou být 3 polární typy. Tři 

základní Polarizace: 

ManU - žena/muž, androgyn, neutrál, obojetník (aktivní či pasivní)   [0 či ±] 

EirA - žena           [-] 

ManA - muž.           [+] 

Z hlediska lidské pohlavnosti jsou důležité dvě úrovně naší anatomie: Tělo (HW) a Duše (SW). 

Tyto dva aspekty naší Bytosti (Hardware HW a Software SW) mohou mít jednu ze tří základních 

polarit. Tím vznikají různé kombinace: [HW,SW] = [-,-], [-,+], [-,0], [+,+], [+,-], [+,0], kde 

biologický hermafroditizmus není uvažován, [0,cokoli]. Základní dva typy jsou běžná žena [-,-] a 

běžný muž [+,+], kdy Duševní esence (Duše, astrální D4) má shodnou dominantní polaritu se svým 

biologickým nosičem (Tělo, atomicko-elementální D1-2) a také se s ním plně identifikuje (stav 

rezonance). Kombinace [-,+] má tělo ženy, ale duši muže, což se může projevit různě (je zde 

potenciální konflikt). Jednak podle vzájemné síly těchto dvou protichůdných imprintů a druhak 

podle kódování dalších aspektů Bytosti: jak na to reaguje Mentální tělo D3, co tomu říká Emoční 

tělo D2, atd. Obdobně to má kombinace [+,-] s tělem muže a duší ženy. Zbývá případ polárního těla 

a nepolární duše [-,0] a [+,0], kde podle nastavení drajvrů (ovladačů) neutrální SW s tělem zachází 

pohlavně aktivně tím či oním směrem, či ho to moc nezajímá. Pro jednoduchost je možné rozlišit 4 

výsledné možnosti. Čtyři základní Orientace: 

Heterosexuál - shodná polarita těla a duše 

Homosexuál - opačná polarita těla a duše 

Bisexuál - aktivně obojetná duše, libovolná polarita těla 

Asexuál - pasivně obojetná duše, libovolná polarita těla.  

Všechny tyto případy jsou možné a mají své energetické opodstatnění a právo na existenci. Pokud 

se Duševní esence z nějakých důvodů rozhodla touto zkušeností projít, je to její věc a je třeba to 

respektovat jako fyzikální danost (fakt). V současné době je běžný pozemský muž svým základem 

elektrický (ManA báze) a žena magnetická (EirA báze). V tomto smyslu jsou jako dvě poloviny 

rozlomené pečetě celistvosti. Smyslem jejich vzájemného a rovnoprávného soužití je dokázat dát 

tyto dvě polarity opět do Jednoty, skrze své obapolné sjednocení a naplnění. Že to není úkol snadný, 

je zřejmé. Způsob sexuální realizace zahrnuje práci čaker. Aktivita spodních čaker vede k více 

fyzické formě (or-gasm). Aktivita horních čaker vede k více emočně-duchovní formě (heart-gasm).  

 

Pohlavnost a Duchovnost 

Smyslem Bio-Spirituálního vývoje a ascence je poznat polaritu ve všech jejích rozmanitých 

formách, empiricky ji prožít a zkušenostně ji obsáhnout a pak se opět vrátit do Jednoty. Děje se to 

postupně a po vibračním žebříku se leze stále nahoru, až ke Zdroji. Kdo obsáhne veškerou pro něj 

potřebnou zkušenost v nejnižší Hustotě HU1 a prohlédne její iluzornost (překoná polaritu či 

dualitu), tak pozná, že je to pouze hra polarizovaných energií EirA a ManA, které vyvěrají z 

Jednoty ManU a kouzlí tam nějaké divadlo, které je však pro jeho herce zcela reálné. Až to 

prokoukne, sleze z jeviště a posadí se do hlediště, tak se dostal na tu druhou stranu. Může se tam 

chvíli kochat pohledem na výjevy, jejichž příčiny již chápe. A až ho to přestane bavit, tak se 

přesune do jiného, většího sálu, kde se hraje větší divadlo, jemuž na kloub ještě nepřišel. Překonat 

polaritu znamená de-polarizovat polarizované aspekty své vlastní anatomie a vrátit se do stavu 

nepolární Jednoty, ať již na úrovni prožívaného vědomí či hmotného projevu. Fyzikálně to 

znamená, že polarity Eir + ManA se spojí dohromady a vytvoří prvotní stav ManU. Takto lze 

demanifestovat své hmotné aspekty tím, že se v nitrech atomů otevře ManU Okno, do kterého se 

stáhnou polarizované hmotné částice (ionické partikule) tvořící základ hmoty. Současně s tím se 
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konstruktivním způsobem (ne destruktivní anihilací) spojí naše částicové + anti-částicové projevy. 

Tím se sbalíme do světelné formy (orbu) a můžeme se skrze ID průchody (brány) přesouvat mezi 

různými vibračními pásmy. 

Je třeba znát příslušnou Nauku, jak si přitom počínat. Naše fyzické tělo má bázi atomickou v pásmu 

D1, kterou ale nevidíme a nemůžeme ji bezprostředně vnímat - vnímáme jen její makroskopické 

projevy. Má také bázi elementální či živlovou v pásmu D2, jejíž jeden aspekt smyslově vnímáme 

jako své hmotné biologické tělo a jeho vlastnosti. Naše tělo, stejně jako všechny věci ve Stvoření, je 

složeno z Elementálních či Živlových Polí Vědomí (5 Živlů). Tato Pole jsou jedním z projevů 

Proudů Životních Sil, která na sebe toto vyjádření berou. Jako Živly pak působí a vytváří atomicko-

elementální báze věcí. Tedy je přímý vztah mezi energií Kundalini (Prvotní Proud), Poli Živlů 

(aspekty Kundalini) a naším tělem (atomicko-elementální bází, kterou Živly tvoří). Práce s 

Kundalini řídí chování živlových energií, což určuje vibrační stav našeho těla, míru jeho polarizace, 

stupeň jeho zhutnění či zředění, schopnost demanifestace a ID mobilitu. Tyto procesy je třeba mít 

pod plnou vědomou kontrolou, což zajišťuje naše D3 Mentální Tělo, kde je ukotveno naše běžné 

bdělé vědomí, které je opět vyrobeno z energie Kundalini vibrující v pásmu D3. Tam je také uložen 

neutrální aspekt ManU. Mentální tělo funguje jako rezonantní tón (nepolární ManU, D3) pro úroveň 

atomickou (základní tón EirA, D1) a elementální (svrchní tón ManA, D2). Pouze skrze mentální 

úroveň je možné spojit tyto dva vzájemně se doplňující D1 a D2 tóny do stavu vibranční rezonance, 

do nehmotné formy živoucího vědomého světla a záměrem mentální těla (cílenou myšlenkou) ji 

ovládat a řídit. Stejně tak se řídí Vozítko Merkaby, které je tím vehiklem mobility. Pokud zbavíte 

člověka rozumu, tak ho zbavíte schopnosti vědomé ascence a ve stavu pochybných uměle 

vyvolaných a nezvládnutých vytržení ho na vařené nudli utáhnete kamkoli (např. do reverzního 

astrálu či Hibernačních Zón), což je cílem New Age. 

K procesu depolarizace je potřeba mít k dispozici velké množství životní síly. Pouze velmi silný 

proud Kundalini a dalších energií dokáže otevřít Pečetní Zámky udržující stav naší bytosti v 

běžném polarizovaném stavu (např. Semenné Krystalové Pečetě v jádrech čaker). K tomu je třeba 

být zdravý a celistvý a mít silné napojení na Zdroj, odkud tyto síly pramení. Praktikovat techniky, 

které naši anatomii očistí, vyléčí a uzdraví a zvýší její průtočnou, podržovací a zpracovatelskou 

kapacitu. Je to pracovní plán na mnoho životů, je obtížný, nese mnoho příkazů a zákazů, odříkání 

ba utrpení. Málokdo to dokáže, tedy ascence je pro většinu lidstva nedosažitelná. Tohle je tristní 

pohled na stav věci dnes. Dříve to bylo jinak. Vše fungovalo a ascence byla škola hrou a ve školách 

se vyučovala jako základní předmět. A protože Bůh se raduje a miluje, tak dal ze své lásky Lidem 

klíč ke zkratce, klíč k ascenci skrze Cestu Lásky. Děje se tak skrze Posvátnou Sexualitu (Sacred 

Sexuality). Jde o to, že lidská bio-energetika je navržena tak, že pomocí sexuální aktivity je možné 

získat přístup k neomezenému zdroji čisté životní síly Kundalini, přímo od Zdroje. Je možné ji 

generovat ve svých biopolích a použít ji k různým účelům: léčení, živlová komunikace, energetické 

práce osobní či na planetárním komplexu, manifestace, otevření depolarizačních zámků, ascence, aj. 

 

Sex a Ascence 

V původní přirozené verzi Strážcovské Rasy Andělského Lidstva bylo možno pomocí sexuálních 

praktik dosáhnout stavu fyzické demanifestace a plné mobility v rámci Vnějších Domén, podle 

úrovně aktivace DNA praktikujících partnerů. Avšak nejen to! Ba co více, bylo možno společně 

otevřít energetické průchody oddělující Vnější Domény (Radon) a Střední Domény (Edon - bájná 

zahrada Eden) a projít skrze ně tam i zpět. To je naprosto úžasná možnost, protože při běžné ascenci 

skrze Hustoty Vnějších Domén je třeba nejprve vyascendovat až do úrovně Ecka v HU5 a teprve 

odtud (možná skrze meta-galaktické jádro našeho Veca systému v HU6) se dostat do Domén 

Středních, Edonu. Tato šup-šup zkratka v rámci pouhé HU1 je náš sexuální Radon ↔ Edon pendl.  

* Vnější Domény (Radon). Sexuální příspěvek k umocnění přílivu potřebných aktivačních proudů 

Kundalini energie spočívá v tom, že bio-energetická konstrukce standardní ženy a muže je duální, 

tedy polarizačně doplňková, přesně to do sebe pasuje jako klíč do zámku (energetické linie, víry, 

směry proudění a rotace, vibrační kvality, atd.). Pokud každý pracuje odděleně, tak potřebuje získat 

větší kvantum energie na otevření energetických Zámků pro depolarizaci. Pokud oba pracují 
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společně, tak partnerem emitované frekvence způsobí částečnou depolarizaci biopolí příjemce a tím 

se úroveň aktivační energie požadovaná pro odemčení sníží. Je to jako kdyby člověk proti sobě 

tlačil dvě stejně nabité částice, které se silně odpuzují. Pokud mu někdo pomůže tím, že sníží jejich 

náboj, přilepí na ně kus proti-náboje, tak už ta práce je menší a jde to líp. Prakticky to znamená 

zvládnout nauku o ID anatomii člověka, techniky práce s vlastní energií, dechem, apod. Pochopit a 

zpracovat osobní pohlavnost pomocí vydatné auto-sexuální praxe. Teprve poté přistoupit k párové 

interakci, jejíž podstatou, aby to fungovalo, musí být stav absolutní bezpodmínečné lásky. Pak už 

záleží na svolení Vyšších Já, co a jak se uskuteční. Používané energie jsou standardní Radonické 

Životní Síly (Kundalini). Získané (emergentní) párové možnosti jsou vzájemná pomoc při 

depolarizaci, expanze vědomí do vyšších úrovní, individuální i společný prožitek vyššího stupně 

Jednoty, jak oba spolu, tak každý s Bohem, tak oba s Bohem - to je hlavním cílem. Jde o naplnění 

depolarizační rovnice EirA + ManA → ManU, která popisuje energetickou podstatu Posvátné 

Sexuality. Dá se přepsat na ekvivalentní tvar: Žena + Muž → Jednota = Bůh. V principu je možná i 

společná demanifestace, sbalení obou sexuálně interagujících fyzických těl do světelné formy a 

zažití stav Jednoty ve společném orbu, při udržení si vědomí své individuality (stav Plně Vědomé 

Jednoty). Vědomí osobní Identity (individuality, Já, atd.) se nesmí ztratit: musí se roztáhnout a 

expandovat přes celé Stvoření. Nejde o to svoji Identitu zničit, ale naopak, mocně ji posílit a 

rozvinout, až nebude žádný rozdíl mezi Já a Bůh. Já je jenom kousek vědomí Boha, záměrně zúžené 

a omezené, aby zažilo tuto zkušenost a mohlo konat v Hustotách. Tím, že se zase odúží a odomezí, 

stane se tím, co původně bylo.  

* Střední Domény (Edon). Zde je kvalitativní posun či dokonce průlom. Edon je první úroveň tzv. 

vnitřních Domén, které již nemohou padnout, ale lze je poškodit (první pod námi, pod Radonem). 

Jsou tam předlohy našich předloh. Tamní edonické Raša Tělo je předloha pro naše radonické 

Světelné/Krystalové Tělo (jak osobní, tak planetární, vesmírné, atd.). Zatímco Světelné Tělo je silně 

poškozené a zreverzované, jeho Raša předloha nese jeho původní krystovské kódování. Tedy tím, 

že získáme přístup k Raša programům, můžeme nebývalou silou zregenerovat naše Světelné Tělo. 

To je aspekt regenerace a léčení.  

Další aspekt kontaktu s Edonem je obranný. Souvisí to s tím, že Dravčí Rasy stupňovaly aktivaci 

svých reverzních technologií až k bodu, že by uchvátily veškerá živlová pole Země a stáhli do 

svých padlých systémů (Thetans rasy z Wesedraku, systém Threshold, období 2006). Tím pádem 

bychom tam šli s nimi, protože jsme jejich součástí (reverz naší planetární i osobní Kundalini v D2, 

tím i veškeré již poškozené sexuality). Proto Strážci uvolnili pár zlomků prastaré nauky o Posvátné 

Sexualitě, jako proti-jed (anti-dote) vůči aktivitám New Age posilujícím Threshold a šířícím 

reverzní sexuální učení (falešná tantra, skupinové seance, sex v astrálu, kopulace s cizorodými ET 

entitami, apod.), která také otevírají dveře démonickým sexuálním vampirickým rasám Inkuby a 

Sukuby (Incubus, Succubus, padlé EUmbi-Races, U-bys), zejm. pokud je to podpořeno drogami. 

Cílem bylo stabilizovat planetární Živlová Pole a nenechat je padnout do sítí Thresholdu. Navázat 

je na zdravá a silná Živlová Pole Urtha, kde by získala hosting a regeneraci.  

Další aspekt je ascenční. V současné kritické době SAC-2012 bylo spuštěno několik vesmírných 

záchranných procesů. Např. proces Kosmický Reset (Druhý Příchod Kosmického Krysta), jehož 

další fází je proces Star Fire (Hvězdný Oheň). Poškozené části Vesmíru v Radonu mají možnost 

vstoupit na krátkou chvíli do Edonu a tam si plně zregenerovat své předlohy. A pak se jako 

vyléčené vrátí zpátky do Vnějších Domén, aby zde pokračovaly ve svém vývojovém cyklu. Zdravá 

věc tohle velké vibrační přetížení1 zvládne, jako např. naše hostující planeta Urtha. Nemocná Země 

                                                 
1 Průchod skrze Hvězdné Brány vyžaduje dočasné silné navýšení vibrace nad úroveň cílové destinace. Překonává se zde 

energetický val (bariéra, repulzní zóna), asi jako u chemické reakce, kdy je třeba překonat tzv. aktivační energii. 

Příklad. Jedinec již má schopnost se biologicky manifestovat ve výše vibrující energetické hladině, ale není schopen se 

tam sám dostat (má už vibraci na to, tam žít, ale ne na to projít portálem). Pojem 'ascence s dopomocí' (assisted passage) 

znamená, že mu při průchodu někdo pomůže. Jednak lze dočasně uměle navýšit aktivaci jeho DNA vláken, pokud je 

toho jeho genetická předloha schopna a tento nápor snese bez poškození ('neshoří'). Druhak lze toto přetížení odstínit 

vhodným interfejsem, kdy se jedinec skrze portál protáhne např. v kosmické lodi či hostovací merkabě. Tuto pomoc 

poskytují v součinnosti naše Vyšší Já, ET rasy našich rodičovských genetických linií a Strážcovské kolektivy. Typické 
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však nikoli. Proto byla otevřena možnost lidským inkarnátům, aby si otevřeli ve své osobní 

anatomii průchody do Edonu, tam se zregenerovali a získali možnost individuálního průchodu 

cyklem Star Fire přeinkarnací na Urtha (jedno již, zdali biologickou transmigrací skrze Aurora 

Platformy či spanerové Brány či průchodem skrze Bardo cyklus - typická většinová volba).  

 

Zpátky do Zahrady Eden 

Na cestu do Edonu (= Eden) je třeba mít, kromě samozřejmé bio-energetické kvalifikace, také 

příslušné energetické Klíče k Branám Edonu. Těch Klíčů je 12 x 144 = 1728 ks a nazývají se Klíče 

Ena-KA (Keys of Ena-KA). Tento název je tonální signatura 3 (Ena) + 1 (KA) buněk prapůvodního 

fázovacího pulzního generátoru zvaného Tauren Light Seed. Mají sestavu Tri-Veca uvnitř obalové 

sféry. Cyklováním Taurenu se produkují posloupnosti různých energetických konstruktů (sparks, 

crystals, fire letters, keys). Další fází je Ta-KEY-on Cycle, který pracuje dál a vyrábí další vyšší 

útvary, které spolu interagují. Tímto způsobem vzniká struktura Raša Těla pro všechny 3 vnitřní 

Domény (Edon, Adon, Eton). Výsledkem je sestava 15-ti do sebe vložených Gelových Radiačních 

Vrstev (Geleziac Radiation Layers), které tvoří vnitřní strukturní předlohu každé Dimenze (15 

Ringů + 15 Spanů). Na základě této Raša předlohy se pak organizují Elementální Síly a tvoří tam 

příslušné struktury. 

Mnoho těchto věcí je poškozeno. Např. přirozené Klíče Enaka (Key of Enaka) byly metatronicky 

reverzovány vysokým zasvěcencem Henochem (Henoch, Enoch) na Klíče Henochovy (Key of 

Enoka). Pomocí nich lze volat a ovládat reverzovaná živlová pole, která jsou buď nedobrovolně 

zotročená a poslouchat musí, nebo dobrovolně a ráda přisluhují (stejně jako lidi, jsou to vědomé 

inteligence) a vydávají se za Henochiánské Anděly, aby udělala potřebný dojem. Proto je 

Henochiánská magie tak silná, neboť se násilně nabořila až do živlových předloh v Edonu. Kdo se 

chce v tomto směru sebe-poškozovat, jistě si najde vhodné zasvěcení do Henochiánské magie, kde 

se pomocí grafických znaků Klíčů vytváří reverzní jazykový matrix. Není možné ovládat přirozená 

krystovská živlová pole. S nimi lze jen pokorně spolu-pracovat a spolu-tvořit, pokud na to přistoupí. 

Vše, co přináší ezoterický mejnstrým jsou jen poškozené pozemské hrátky poškozených lidí s 

poškozenými živly, což přináší poškozené výsledky (např. Wicca apod.). Patří sem různé 

čarodějnické a magické směry, kde se tyto démonické praktiky po staletí provádí. Reverzně živlové 

technologie mají obrovskou sílu a dokáží vykonat mnoho zla, zejm. cizokrajné domorodé a 

šamanské praktiky (např. Afrika, Karibik, WooDoo, zombifikace lidí, apod.). Dalším reverzem s 

tím souvisejícím je pojem TaKEYon, což je označení pro energetická pole vytvářená super-

luminálními (nad světelnými) částicemi, tedy malými kousky vědomé energie Životních Sil, které 

se pohybují tak rychle, že je nevidíme. Stejně jako objekt rychlejší zvuku neslyšíme, tedy až potom, 

což může být pozdě (zejm. jde-li o nějakou vojenskou aplikaci). Metatronickou reverzí těchto 

frekvencí vznikl pojem Tachyon (Tachyonové částice), tedy pole vědomí nesoucí kódování 

BEASTu (viz produkty New Age).  

 

Klíče od Edenu a Štít Umšadi 

Otázkou je, kde vzít těch původních čistých 1728 Enaka Klíčů od Zahrady Eden. Tyto cenné 

artefakty jsou uloženy v Semenném Atomu v centru základního Edonického Štítu, který nese 

programy pro manifestaci celých Středních Domén a všech jejích vesmírů a bytostí, které tam jsou a 

také bytostí, které odtud vyhřezly ven do Domén Vnějších (např. my lidé). Věřte, nevěřte, tyto klíče 

máme právě ve svém rozkroku. Tenhle boží dar máme mezi svýma nohama.  

* Vnější Domény (Radon). Základní program naší Identity, jádro naší Bytosti a existence, včetně 

všech manifestačních programů a polaritních nastavení je uloženo v našem Semenném Atomu 

(Seed Atom) pro Vnější Domény (Radon). Ten jen ukotven v našem biologickém těle, v AzurA 

Bodě (brzlík). Atom nese Jádrovou Energetickou Enkrypci naší Identity ve formě světelně-

zvukového krystalu, který také obsahuje náš paměťový matrix. Atom je uložen v centru našeho 

Monadického Štítu. Štít je plochý energetický disk, který má určitou polohu a rotaci, se středem v 

                                                                                                                                                                  
přechody dnes mohou být: NET Země → Median Země či Urtha. Kromě fyzického průchodu, který je dnes pro většinu 

lidí nedostupný, se častěji používá nějaké vhodné osobní energetické Projekční Tělo. 
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AzurA. Je obklopen sférou v níž rotuje. Je to přirozená součást anatomie našeho Světelného-

Krystalového Těla, s níž se v Nauce pracovalo od začátku (r. 2000+). Tento Atom a Štít však byly 

dávno poškozeny a zreverzovány (implanty: Metatronický Atom Smrti, Sextant Štít, apod.). Tedy 

jsme fungovali reverzně. Dlouho nebylo zmíněno, že by existovalo ještě něco jiného, jako třeba jiné 

Domény existence a Raša Těla v nich. Nikdy předtím nebylo zmíněno, že bychom měli nějakou 

šanci se tam dostat. Až přišel čas.  

* Střední Domény (Edon). Bylo sděleno sladké tajemství (2006), že Lidská Rasa má to privilegium, 

že má ve své bio-energetické anatomii ukotvenu kopii Štítu Umšadi (Um-Shaddh-Eie), nesoucí 

Semenný Atom téhož jména, které obsahují naší plně krystovskou předlohu z Edonu! Tyto 

programy tam jsou uloženy v pasivní spící formě a je nutné je aktivovat pomocí speciálních technik 

(jako vždy). Tím je možné zregenerovat náš Radonový Štít v AzurA a osvobodit se z reverzního 

jařmového pole. To nám umožní léčení Světelného Těla, regeneraci osobních Živlových Polí, 

přístup k čisté Kundalini a její všestranné použití jako božské tvůrčí síly (pokud se rozhodneme, tak 

také pro účely sexuální). Dá nám to mocnou ochranu před působením planetárních reverzovaných 

živlů a před dravčími systémy. Umožní nám to získat Klíče od Edonu a použít je v případě Star Fire 

nebo pro ascenční výcvik mobility vědomí pomocí projekčních technik (fyzicky se tam dnes 

dostane málokdo). 

 

Štít Umšadi: Generátor Klíčů  

Štít Umšadi je plochý vodorovný energetický disk, který ve svém středu má ukotven edonický 

Semenný Atom Umšadi. Disk je umístěn na centrální trubici v úrovni 1. čakry, což je oblast 

pohlavních orgánů. Štít s Atomem rotuje kolem rovníku energetické sféry, kterou kolem sebe 

vytváří. Průměr Štítu může být cca. 20-30 cm. V jeho Monadické konfiguraci (též: Rušej 

konfiguraci) lze identifikovat pozice 12-ti Monadických buněk (Rušej Pilířů) vůči lokacím těla, 

které se vztahujícím k anatomii obou pohlaví. To je důležité pro bio-energetické ukotvení těchto 

konstruktů. Podobně jsou do těla ukotvena i jiná energetická centra, např. čakry skrze nervové 

pleteně. Jedná se např. o tyto věci a jejich fyziologické funkce. Pohled na Štít Umšadi v základní 

poloze, zdola od chodidel směrem do rozkroku (8 buněk vnějšího kruhu jsou po dvojicích 

sfázované tak, že splývají, jsou tam tedy vidět jen 4). Vertikální osa, 5 Monadických buněk 

(fázových generátorů) shora dolů: vnější kruh - klitoris (vršek šourku na penisu), vnitřní kruh - 

vagína (spodek šourku na penisu), střed štítu (energetický průchod, Nada Core, Démantové Dveře) - 

perineum (prostata), vnitřní kruh - kostrč, vnější kruh - anál. Horizontální osa: symetrické párové 

útvary, stydké pysky, žlázy (Bartholini, Skene) a další. Aby vše dobře fungovalo, je nutné mít jak 

fyzické tak nefyzické složky v naprostém pořádku1.  

Štít Umšadi úzce souvisí s naší pohlavností a proto se aktivuje pomocí sexuálních praktik. Těch je 

celá řada. Rozdíl mezi Radonickou a Edonickou sexualitou je v hloubce prožitku a stupni 

sjednocení. Edon je o celé jedno doménové vibrační pásmo blíže ke Zdroji, tedy prožitky a 

zkušenosti z této Zahrady Eden jsou kvalitativně rozdílné. Podobně jako u Radonického sexu jde o 

to, že polaritní nastavení Umšadi Štítu pro ženu a muže je opačné, tedy vzájemně se doplňující. Při 

každém sexuálním aktu se automaticky dostává do hry také Štít Umšadi, protože je s naší 

pohlavností propojen a provázán. Avšak děje se to nevědomě, z čehož má člověk jen malý užitek. 

Výkon Štítu není velký a vytvořená energie se promrhá. 

Při kopulaci dochází k celému komplexu složitých bio-energetických procesů na třech různých 

úrovních: 1. fyzické tělo (Radon, manifestace), 2. Světelné Tělo (Radon, předlohy), 3. Štít Umšadi 

(Edon, předlohy, Rasha aspekty). 

1. Fyzická aktivita vyvolává odezvu v celé ID anatomii. Pozice, pohyb, vizualizace, zvuk, dech - to 

jsou základní tvůrčí nástroje člověka, kterými ovlivňuje celou svou bio-energetiku.  

2. Světelné Tělo citlivě reaguje na všechny úkony těla fyzického, na veškeré jeho chování. Např. 

dech je spřažen s mnoha důležitými věcmi a s jeho pomocí řídíme a regulujeme naši vnitřní 

energetiku. Jen pro ukázku. Rychlost fyzického dýchání (plícemi) řídí rychlost oscilace Ethos Pilíře 

                                                 
1 Zde je hlubší důvod pro záměrné prznění fyzického pohlaví. Některé primitivní reverzované kmeny divochů vypalují 

ženám klitoris. V islámské tradici muslimové odřezávají ženám klitoris i stydké pysky. To se dnes děje i v Evropě. 
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v Centrální trubici (nahoru/dolů) a rychlost fázování Lotosových Listů, což řídí pohyb Radonových 

Buněk a Monadických Plamenů, což řídí rychlost fázování Radonových, Eiradonových, 

Monadických Plamenů, což řídí Pulzní Rychlost Monády, což řídí rychlost a frekvenci Časových 

Pulzních Vln generovaných Monádou, což řídí Rychlost Rotace Štítů, což řídí Základní Pulzní 

Rytmus, což řídí Osobní Axiom Templát a vtělenou Časovou Vlnu, což určuje osobní vnímání 

rychlosti běhu času. Změnou osobního vibračního stavu je možno 'ohýbat čas': buď zpomalit či 

urychlit jeho plynutí v rámci osobního realitního hologramu. Snížením frekvence dechu asi na 1/2 

normálu se dostáváme do Alfa Rytmu. O každém jednom zmíněném konstruktu a procesu se lze v 

rámci Nauky podrobně poučit. Pro jednoduchost stačí uvést, že dech uvádí v oscilační pohyb tzv. 

Ethos Pilíř, který běhá v naší Centrální energetické trubici, podobně jako píst ve válci spalovacího 

motoru. V motoru zajiskření vyvolává pohyb pístu, svíčka zapálí a dojde k expanzi. Pohyb Pilíře je 

poháněn dechem a při každém cyklu sám produkuje energetické jiskry (jiskrový generátor). Tyto 

jiskry se shromažďují v energetických liniích a centrech (zásobnících). Po dosažení kritického 

kvanta se energie synchronně uvolní a jako vlna (lavina) projde strukturami předloh a pootevře 

dimenzní a hustotní Pečetní Zámky, aktivuje jádra čaker, apod. Skrze tyto pootevřené energetické 

dveře může naše vědomí expandovat do vyšších vibračních pásem a také do nás mohou vstoupit 

silnější proudy Životních Sil (např. Kundalini). Poté, co se to stane, tak se vlna energie samovolně 

vyzáří do biopolí a planetárního prostředí, kde se rozptýlí a zdisipuje, čímž o ni přijdeme. To je 

případ nevědomé sexuality. Pokud umíme tuto energii ovládat, můžeme ji řízeně využít pro různé 

účely. Vazba mezi fyzickou aktivitou a Světelným Tělem je oboustranná a vyprovokované 

energetické procesy se zpětně promítají do komplexu fyziologického stavu jedince.  

3. Štít Umšadi se fyzickou sexuální aktivitou nastartuje (aktivuje se: roztočí a rozzáří) a započne 

výrobu edonických energetických Klíčů Enaka. Složitým procesem fázování Taurenu a cyklu 

Takeyonu se produkují kvanta edonické energie. Probíhají podobné děje jako při tvorbě Raša Těla, 

ale omezují se na pouze produkci energetického kvanta edonických frekvencí, což jsou stavební 

kameny Raša anatomie. Monadické Buňky vnějšího kruhu Štítu Umšadi (vnější Buňky, 8 ks), které 

řídí pohyb Rušej Spirály, fázují a produkují Keylonové Jiskry. Ty se stahují do vnitřního kruhu 

Štítu, kde aktivují tamní Buňky (4 ks). Tyto vnitřní Buňky pak otevírají pečetě na čakrách a 

umožňují promíchání radonických energií čaker s frekvencemi edonickými, které vyrábí rotující 

Umšadi Štít (frequency blending). Klíče se pak stahují do středu Štítu do jeho Nada Centra, kde se 

hromadí. Po dosažení kritického kvanta energetického náboje ve Štítu je dosaženo stavu Flash Point 

(něco jako průboj dielektrika), kdy se nashromážděná energie uvolní. Nevědomě se vyzáří do 

biopole a ztratí do okolí. Pokud je pod vědomou kontrolou, tak je možno ji uchopit a jako laserový 

paprsek nasměrovat a zacílit do samotného středu Štítu, do nitra jeho Semenného Atomu, kde se 

nachází energetická ochranná bariéra Démantové Dveře (Edonic Diamond Door), za nimiž je 

Prvotní Tvůrčí Bod (First Creation Point) uložen do Pole Vědomí Boha-Zdroje, na všech 

doménových úrovních. Pokud se nám podaří Dveře otevřít, máme přístup do hlubších úrovní. 

Můžeme tudy projít z Radonu do Edonu ev. ještě dále a hlouběji, do Domén Vnitřních a pak 

Jádrových, nebo skutečně až do nitra Yunasai a do Zdroje. Zpravidla se to děje pomocí projekce 

části vědomí, které tam lze expandovat. V principu je však možné sbalit hmotné tělo do světelného 

orbu a projít tam s ním (i oba milující se partneři společně) a zase se vrátit zpět. Cílem toho je 

ascenční zkušenost prožitku Jednoty, sjednocení se: ať již s partnerem, či se svým Edonickým Já 

(aspekt mé Identity ukotvené do edonických frekvenčních pásem Středních Domén), či s Edonickou 

úrovní jako takovou - je mnohem blíže Zdroji než ta naše a daleko čistší (užít si pobytu v Zahradě 

Eden), či se spojit se svou edonickou předlohou a nabrat si z ní původní krystovské kódování pro 

léčení Světelného a potažmo i fyzického těla, atd.  

Kromě této zkušenosti se odehrává i jiný energetický proces. Tím, že kvantum naší vědomé energie 

projde skrze Umšadi Semenný Atom a jím ochraňovaný Tvůrčí Bod od nás zpět do Zdroje (proud či 

tok vědomé energie zvaný Back-Flow), tak se vyvolá automatická reakce Zdroje, který toto 

energetické kvantum znásobí a pošle nám ho zpět (tok zvaný Back-Flow Return). Tím se 

zregeneruje Semenný Atom, nabije se novou energií, začne rotovat rychleji a s ním i celý Štít, který 

je Atomem roztáčen. Vibrace se zvýší, Štít expanduje a nese větší množství energie a může pojmout 
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a aktivovat další části manifestačních a evolučních předloh. Bytost může realizovat větší a 

rozsáhlejší programy své Identity a expandovat do vyšších frekvenčních pásem. To je základním 

mechanizmem Krystovské Bio-Spirituální Ascence věčných nesmrtelných Bytostí jedoucích na 

KRYST-Kódu, kterými Lidé kdysi byli. Proto je důležité mít plně funkční Semenný Atom (jak 

radonický tak edonický) a neustále otevřené dvojsměrové propojení se Zdrojem. Jako vedlejší 

produkt to automaticky zajišťuje trvalý stav Boží Přítomnosti, silnou ochranu a spolehlivé vedení.  

 

Sexualita a reverzy 

Pozemská planetární sexualita byla Dravci před dávnou dobou těžce zmutována a použita k 

energetickému dojení Lidstva a vzájemnému reverzování lidských předloh při sexuální interakci a 

zesilování poškozenin při plození potomstva. Stalo se tak pomocí mnoha implantů, jak v rámci 

předloh v úrovni Světelného Těla (Radon) tak i Raša Těla (Edon).  

* Radon: nesčetné mutace, zejm. Metatronický Semenný Atom Smrti v AzurA (Demon Seed), který 

blokuje propojení se Zdrojem v důsledku čehož se Atom nemůže dobíjet, jeho počáteční kvantum 

se postupně vyčerpá, rotace se zpomaluje, biologická forma chřadne, nemocní, až nakonec umírá. 

Protože není možné uskutečnit ascenci a dostat se pryč (v tom brání i mnoho dalších mutací), 

uvolněná Duše je zachycena v Hibernačních Zónách a recyklována zpět, kdy přinese další kvantum 

energie. Rychlost disipace se nastavuje geneticky délkou života, která byla Dravci zkrácena ze 120 

let na 80, aby se to točilo rychleji. Zrozením přinesená dávka životní síly Zdroje se během útrpného 

lidského života, založeného na schématu V-V Game (implantový program) věčného boje každého s 

každým a o cokoli, vyzáří do biopolí a planetárního prostředí, ze kterého se stáhne pomocí 

reverzních merkabických polí a jiných dobyvačných technologií Věd Smrti do padlých vesmírů a 

nakrmí se s ní např. BEAST systém, aby mohl dobývat dále a silněji.  

* Edon: např. Sextantový Štít je mutační implant vložený do přirozeného Takeyonového cyklu, 

který mu brání dosáhnout kulminačního bodu nahromaděné energie a těsně předtím vyrobenou 

energii stáhne, zreverzuje a odebere a cyklus vrátí na jeho počátek, aby začal od nuly a vytvořil 

další dávku energie. V každém cyklu se zesilují mutační vlivy. Přímo na Umšadi Štít je nasazen 

metatronický reverzní implant (např. jako obal kolem něj), který znehodnocuje energetické Klíče 

(Sextant Reverse Interface Shield Implant). Funguje to takto. Štít sám vygeneruje čisté Klíče z 

edonické frekvence, které se v něm nahromadí. Implant zajistí (blokuje výkon Štítu), aby vzniklo 

jen malé množství Klíčů, které nestačí na otevření Démantových Dveří a průchodu ke Zdroji. Tyto 

Klíče pak překóduje (udělá z nich reverzní) a přesměruje jejich přirozené toky do Centrální trubice, 

kde se skrze čakry vyzáří do aurických vrstev a ven do biopolí planety. Poškozené Klíče jsou 

energetické zářiče a kudy chodí, tudy škodí, protože emitují své reverzní programy do okolí. Místo 

toho, aby nás i planetu posilovaly a léčily (což dělají Klíče čisté), tak nás oslabují a ničí. Z osobních 

i planetárních úrovní se tato energie sklidí pomocí dravčích Jařmových Polí, která jsou do nich 

ukotvena. To se týká všech živočišných druhů na Zemi, které kopulují, největší těžba jde ze savců.  

 Lidské tělo je dravčí továrna na výrobu reverzních Klíčů, kterými ničíme sebe i planetu. Z 

toho se odvíjí různé strategie, jak směrovat lidskou sexualitu. Např. slogan 'milujte se a množte se' 

znamená vyrobit hodně biomasy, která se dá použít jako masa poslušných božích vojáčků pro 

dobývaní regionů konkurenčních Dravčích ras (tj. k vyvražďování lidských spolu-bytostí). Přitom 

se vygenerují kvanta reverzní energie, která ničí lidi i planetu a kterou se pak nakrmí BEAST. Další 

strategie je orientace na volný sex a drogy, za současného rozkladu hodnot tradiční rodiny, čímž se 

zevnitř likviduje zejm. současná západní civilizace, která má být vymazána. S tím jde snížení 

reprodukčního potenciálu trvalým existenčním stresem v silném konkurenčním prostředí, 

všestranná intoxikace a hormonální útoky na ženské orgány a jejich funkci. Pak se řekne, že Evropa 

se nemnoží a je třeba sem importovat novou divošskou krev (= geny). Žádná krystovská bytost či 

civilizace se nemnoží jako potkani. Jde hlavně o kvalitu potomstva a volbu vhodných podmínek pro 

jejich bezpečnou evoluci. A také o jejich maximální příspěvek k vývoji jejich domovské planety a 

všech jejich životních polí, neboť to vše je jedna velká rodina.  

Existují těžké mutace vázané na sexualitu a reprodukci, o kterých snad lépe ani nevědět. Zásahy do 

předloh spermií zvyšující míru dědičných mutací. Energetické filtry v předlohách vajíček preferující 
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spermie s maximem reverzních kódů a energeticky zabíjející spermie krystovské. Možnost přímé 

inkarnace dravčích vědomí do lidského plodu. Dříve to matky poznaly1 a ďábelské dítě okamžitě 

zabily (je to řešení rozumné, ale jsou i jiné možnosti). 

Trochu přijatelnější je snad jiný aspekt Sextantového Implantu, jež sluje Violence Mutation 

(Mutace Násilí). Je způsobena reverzními zásahy do struktury osobních štítů, kde je provedena 

extrémní polarizace. Muži mají dvojnásobnou dávku expanzivní kvality ManA, včetně sexuální, než 

je přirozené (jsou ManA-agresivní: velký had má sílu). Ženy naopak mají dávku ManA poloviční, 

což je činí submisivní (jsou EirA-agresivní: malý had má jed). Tyto polaritní nůžky ukotvují pár 

Žena-Muž do kontrolního schématu Oběť-Dravec (V-V Game). Je to gladiátorská klec věčných 

bojů vedoucích k oboustrannému pomalému týrání a sebeničení, za vzniku trvalého vzájemného 

utrpení a výronů energií nesoucích enkrypce bolesti a smrti, pro přímou infúzi do žil Dravců. Ti své 

divadlo se zájmem a radostí sledují, asi jako lidští zvrácenci nucené souboje lidí či zvířat (forma 

znásilnění). Cílem této mutace je zotročení ženy mužem, což má pro Dravce velký význam:  

- není možno dosáhnout mezi-pohlavní harmonie, je boj: dobývání a bránění se, různý sex-drive, 

- lidský život je jedno dlouhé utrpení ('soužití' od 'soužiti se'), což je pojištěno nemožností rozchodu    

(Co bůh spojil, člověk nerozdvojuj), 

- to vše se předává jak vzor chování na další generace, 

- není možné použít sexualitu k obapolné radosti, štěstí, expanzi vědomí a ascenci, 

- muž nemá přirozenou zpětnou vazbu od zdravé a silné ženy, a lze ho použít k jakékoli agresi, 

- silné intuitivní a ID schopnosti ženy jsou potlačeny a trestány, 

- nemůže dojít k léčení muže skrze ženu, která má ve svých ženských EirA předlohách Prvotní 

Zvukové Emanace jisté kódy, které mohou opravit jisté chyby v mužských ManA předlohách 

Druhotné Světelné Emanace. [Toto není běžně známo]  

Je krásné, že dnes začíná emancipace Planetárního Ženství, které však musí vycházet z niterné 

osobní EirA enkrypce a nikoli z externích reverzních programů agresivního státního feminizmu a 

sociálně-teroristických spolků a vlád, pro které je pojem 'žena' jen tučným voličským rejdištěm. Jde 

jim o to, postavit ženy do globální války proti mužům, aby se nic nevyřešilo a vše se ještě více 

poškodilo. Nemocná Žena se neuzdraví nesmyslnými genderovskými zákony či euro-granty. To je 

typický postup parlamentních prostitutů: nastydlého člověka budou léčit zákonem o zákazu rýmy. 

Žena si musí vzpomenout na svou vlastní původní Božskou Podstatu a tu začít znovu pracně 

kultivovat. To za ni nikdo neudělá, to musí udělat sama. A muži jí v tom mohou vydatně pomoci 

(ne řečmi, ale každodenní láskyplnou praxí). Systém Kathara začíná tyto polaritní poškozeniny 

odstraňovat na osobní úrovni a tím také pomáhá planetárním regenezním procesům, které tu teď 

probíhají ve velkém měřítku. Tím, že očistíme sebe, snížíme zátěž planety. Tím, že budeme lepšími 

vodiči nových vyšších frekvencí, které sem přitékají a zvýšíme přijímací a zpracovatelskou kapacitu 

planety pro tyto energie. Budeme sloužit jako ochranné nárazníkové (pufrovací) pole pro jiné 

bytosti a vše půjde kupředu rychleji a snáze. Omezí se zbytečné negativní dopady a jevy, které s 

přechodovým obdobím vždy souvisí. Včetně nutných environmentálních adaptací Země na nové 

energetické stavy, které mohou mít neblahý globální dopad. Přispějeme k jejich hladšímu průběhu. 

 

Sex: ano či ne? 

                                                 
1 Ženy měly silnou intuici a cítily, co se do nich dostalo (ne vždy jejich vinou). Kvalitní ženy (= čisté a vysoce 

navibrované) jsou schopny snést silnou energetickou zátěž, kterou je plod s ukotvenou výše vibrující bytostí. Tyto ženy 

jsou nutné pro rození avatarů, jak bílých tak černých (proto také byly cílem Dravců, aby jim rodily jejich Temné 

Avatary, které sem vysílali na planetární mise). Dokázaly pohledem do očí novorozence přesně identifikovat kvalitu 

jeho bytosti. Říká se, že oči jsou zrcadlem Duše. Je tomu tak. Původní lidský zrak byl panoramatický (viděl dokolečka, 

360º). Hlavní proud šel skrze 3. Oko (rezonantní tón). Fyzické oči nesly pravo-levé polarity (spodní a svrchní tón). 

Fungovalo to jako filtry: zvoleným způsobem pohledu byla získána informace ze žádoucí části vibračního spektra. Oči 

fungují současně jako vysílač i přijímač. Optické transmisní proudy vyslané ven skrze oči (všechny tři) jsou velice silné 

a používají se pro přenos energie na dálku (nejen ve hmotě, ale i mimo čas a prostor), pro přímou manifestaci a jiné ID 

úkony, jsou to staré praktiky. Je možné tímto paprskem tvůrčí energie vygumovat věci v Hologramu Bytí a nové tam 

vykreslit. O jejich kvalitě vždy rozhoduje záměr tvůrce, nikoli jeho schopnost to udělat. 
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Prováděním sexuality energeticky znečišťujeme životní prostředí a zabíjíme naší planetu emisemi 

poškozených Klíčů. Co když budeme sexualitu potlačovat a odmítat? To má ještě horší důsledky - 

nemoci. Lidské tělo neustále produkuje energetické Klíče (díky Implantu jsou poškozené), které se 

hromadí v oblasti 1. čakry. Pokud tato energie není odčerpána a uvolněna, tak začíná poškozovat 

jemné předivo předloh ve Světelném Těle odpovídajících této oblasti. Zmutované programy se 

začínají množit a bujet a požírají programy původní. To se pak z předloh přenese na fyzické tělo za 

vzniku organické nemoci související s pohlavím, sexualitou a reprodukcí. Typický projev je 

rakovina. Tato choroba neexistuje v krystovské bytosti, do lidské populace byla implantována v 

dobách Atlantidy. Provozování sexuality není zdravé ani pro lidi, ani pro planetu. Pokud sexujeme, 

zabíjíme planetu. Pokud ne-sexujeme, zabíjíme sebe. Pragmatická volba říká: bližší košile než 

kabát. Doporučená odpověď: je lepší praktikovat sexualitu i v její poškozené formě, než ji odmítat. 

Tedy sex je zdravý i ve své zmutované formě.  

Není k tomu třeba ani partnera, auto-sexualita (onanie) nás dovede ke stejným výsledkům. Není k 

tomu třeba ani rituální skupinová sexualita, která zvyšuje energetický náboj: čistá Bytost má této 

energie přímo od Zdroje kolik chce. Dokonce ani není nutné se fyzicky dotýkat svého těla (někdo to 

tak má, neznají toto tělo, nejsou v něm dlouho, neví k čemu co je, vnímají, že je zmutované). Stačí 

pracovat s vizualizací. Zvládnutí vlastní sexuality je prvním krokem ke všem dalším.  

  

Jednoduchá cvičení  

Při studiu vlastní sexuality může pomoci pár drobných energetických cvičení. Ta navíc ukazují, jak 

zvládnout energii čistých Klíčů, aby se nepoškodila Implantem, zachovala si v sobě původní 

krystovské kódování a mohla být použita jakkoli dále (tedy neškodí ani planetě ani člověku a 

naopak pomáhá planetě i člověku, což je její původní záměr).  

* Vytvoř si představu Umšadi Štítu (vodorovný energetický světelný disk, 20-30 cm dia) v 

rozkroku, svým středem ukotven do Centrální trubice v oblasti 1. čakry. Navaž s ním vědomé 

spojení a požádej ho o spolupráci, řekni mu oč jde, že si chceš vyzkoušet zachycení energetických 

Klíčů Enaka, které on vytvoří a jejich přenesení na nějaké jiné místo pro další použití, předtím než 

se Implantem poškodí a vyzáří ven.  

Vygeneruj dostatečné množství sexuální energie ve formě Klíčů ve středu Štítu. 

V momentu orgazmu si představ (záměr), že tyto všechny Klíče shrábneš a přeneseš je na nějaké 

jiné místo (můžeš je přitom oslovit jejich jménem). 

Tělu ponech, co mu náleží, ale Klíče si ulož (je to kvantum čisté radonicko-edonické frekvence). 

* Kam s Klíči? Uložit je na libovolné místo v biopoli pro další použití. Doporučuje se např. oblast 

před AzurA (brzlík), před srdeční čakrou (střed hrudi), do 14. čakry (90 cm svisle nad hlavou), atd. 

* Co s nimi dál? Všechno, co se dá dělat s tvůrčí božskou silou Kundalini. Např. léčení sebe, okolí, 

prostředí, situace, planety, vesmíru. Ochrana, rozdechnout do aury kolem sebe. Vložení této energie 

lásky do našeho tvůrčího projevu, do veškerých produktů naší činnosti. Smyslem pobytu v Hustotě 

je maximální možné pozitivní spolu-tvůrčí sebe-vyjádření. Je jedno, co to je. Je to všechno, co 

člověk dělá, i jenom tím, že je. Až se otevřou Brány do Edonu na planetární úrovni, tak takto 

nakódované věci budou fungovat jako mocné energetické zářiče (obrazy, sochy, stavby, texty, 

filmy, písničky, ideje, teorie, vzpomínky na činy, atd.). 

* Manifestace. Vytvoř si obraz (vizi) toho, co chceš zmanifestovat v šišince ve středu mozku. 

Nádechem seber Klíče (čerstvé, přímo ze Štítu), vytáhni je Centrální trubicí do šišinky. Výdechem 

je expanduj do obrazu vize. Dalším výdechem vystřel nabitý obraz podél projekční osy 6. čakry (3. 

oko) do nekonečna před sebe (energetická budoucnost) a nech ho tam chvíli být. Pak ho nádechem 

stáhni zpět do šišinky a výdechem ho pošli trubicí kolmo dolů do středu Země, se záměrem, aby 

vstoupil do jádra Urtha, které se tam nachází a skrze ni se zmanifestoval. Naše Země je sou-středně 

vložena do větší planety Urtha a jejich středy splývají. Urtha je silná a krystovská a její čistá živlová 

pole dokáží rychle manifestovat i naše záměry (na dnešní Zemi tento energetický proces trvá 

několik dnů, dříve byl okamžitý). 

 

Kdo se může množit a kdo ne? 
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Sexualita, jakožto možnost přímého přístupu k Božské Tvůrčí Síle, souvisí s několika věcmi. První 

je ascence a prožití transcendentních stavů Kosmické Jednoty (Cosmic Divine Unity). Druhá je 

komunikace s Živlovými Poli a tvorba reality. Třetí je intimita osobního vztahu. Další je plození 

potomstva. A to je velký problém. Kde je hranice toho, co se ještě může a co se již nemůže 

rozmnožovat. Je to evoluční lekce pro všechny bytosti a jejich kolektivy. Jeden extrém je tvrdá 

eugenika, kde se může množit jenom to, co je žádoucí. Záleží na tom, jak se žádoucnost definuje. 

Jaké znaky jsou považovány za eu-genické? Může to být cokoli, co je někoho výhodné (společnost, 

vláda, diktátor). Znaky odráží aspekty naší Hustoty (D1,2,3): fyzické, emoční, mentální a též 

spirituální. Rozumná společnost by se měla shodnout na tom, co jí prospívá (eu genus) a co jí škodí 

(dys genus): slušní lidé vs. zločinci. Druhý extrém je případ, kde se může množit cokoli, bez 

jakýchkoli omezení. Mezi tím je postoj, který se snaží najít rozumné hranice, což je obtížné, to je 

měkká eugenika. V současném poškozeném stavu se záměrně podporuje růst parazitů na úkor lidí 

produkujících společenské hodnoty, neboť jde o degeneraci Lidstva a degradaci planety. 

Kolik parazitů si může funkční společnost dovolit (a proč vůbec?), aby ještě mohla fungovat? Jakou 

míru infekce (a proč vůbec?) si může organizmus (buňka, orgán, tělo, národ, rasa, stát, kultura, 

civilizace, biologický druh, planeta, galaxie, vesmír) dovolit, aby ještě přežil? Jsou to Dravčí 

ideologie, které lidem říkají, že mají pustit zlo, kam až to jde, protože zlo má stejné právo na 

existenci jako dobro. Ne-li větší, protože je dobrem ostrakizované: má tedy nárok na morální 

kompenzaci. Je to, jako když je člověk napaden smrtelnou nemocí a srdíčkáři mu káží, že se nesmí 

léčit a bránit, protože ty bacily, co ho přišly zabít, mají právo na život a on jim ho nesmí omezovat. 

A pokud už bílé krvinky infekci zabijí, což je jejich přirozené poslání, tak musí být ztrestány 

likvidací imunity. Rozumná společnost si musí hlídat, kdo se v ní smí a kdo nesmí množit. Má 

fungovat jako moudrý zahradník, aby jeho zahrádka jako celek šla kupředu a nestala se ani mono-

kulturní celinou a ani multi-kulturním plevelným rumištěm. Jsou to Dravčí ideologie, které lidem 

říkají, že každý má právo na rozmnožování a nemá k tomu žádnou povinnost. Naopak, společnost 

má povinnost se o jejich sexuální produkty starat a sponzorovat jejich plevelné vysemeňování. 

Horší, než někoho špatného zabít, je někoho špatného porodit: ten první své zlo již vykonal, ten 

druhý ho teprve konat bude. Tohle je těžká pilulka pro srdíčkáře, kteří typicky tvoří elektorát 

extrémní levice. Jejich mejnstrým tvrdí, že se sem teď rodí ty nejsvětelnější a nejčistší bytosti, co 

tady kdy byly. A čím víc se toho sem nahrne, tím dřív dojde ke spasení Země. I když se sem narodí 

nějací ti démoni, tak je s Paní Kačenkou očistíme a zachráníme. Neví však, že zejm. během 

posledních asi 20 tisíc let se sem hrne něco, s čím by se vůbec nechtěli setkat (něco podobného, co 

se teď hrne do Evropy). Neví, že dochází k masivní invazi Dravců na naši planetu, jejichž bojové 

sestavy mají zasadit poslední úder procesu SAC-2012 a sami to podporují (volají 'atlantské mistry' 

apod. živly). Nechápou základní rovnici planetární reality: INKARNACE = IMIGRACE nových 

entit do našeho životního prostředí + jejich další rozmnožování. Jsou to staré dravčí praktiky, kdy 

jejich rychlý démonický genetický plevel zadusil vysoké krystovské kultury, které rostou pomalu a 

kvalitně. Tady je příhodné zmínit názor jednoho člověka, který působí v Indii a údajně je avatar. 

Říká se mu Bhagavan a je ikonou pro pokročilejší vrstvu dnešních hledačů pravdy, kteří se již 

vymanili (aspoň trochu) ze spárů podvodného New Age. Tento člověk, familiárně řečený Bagi, jim 

však dává dobrou čočku1. Na jejich srdeční výlevy (je krásné, že se vše může množit rychlostí 

                                                 
1 Nejde o chutnou luštěninu, ale o méně chutné a pro jásavé čtvrto-čakrové lidičky špatně stravitelné podněty k 

zamyšlení (tedy výzva k práci chybějícího mozku či potlačené levé hemisféry, D-3 aspekt), rozlousknutí a rozluštění, 

které jim způsobují racionální plynatost, díky absenci energetických enzymů mentaláz, zpracovávajících myšlenkové 

substráty. Přesto, že tyto katalyzátory jsou často konstitutivní (geneticky kódované), je možné je indukovat (získat) 

tvrdou prací v ášramu. Proto také skuteční Staří Mistři své žáky tvrdě cepovali v teoretické nauce (D-3 aspekt), 

biflování prastarých textů a obkreslování symbolů, aby se jim dostaly do předloh a mohli si je kdykoli vybavit ve 

vektorové kvalitě rozlišení (tedy hodně do detailu). Kromě toho žáci museli fyzicky makat a pucovat latríny, aby si 

rozvinuli a vytrénovali svoji tělesnost (D-1 aspekt) a zpracovali svoje emoce na jámou cizích výkalů (D-2 aspekt). 

Teprve potom byli připraveni na první nesmělé ascenční krůčky, když se tyto D-1,2,3 aspekty zpracovaly natolik, že je 

bylo možno začít pomalu přifázovávat k těm přebujelým duchovním darům od D-4 výše, s nimiž se sem tito nadaní žáci 

inkarnovali, mysleje, že budou hned mistři. Ale ve hmotě je to jinak, než v astrálu. "Mistře! Viděl jsem v meditaci 

Budhu!" Prásk rákoskou přes záda. "Ty že's něco viděl? Nic nemáš vidět a běž uklidit ty hajzly!".      
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hlodavců, protože už je po roce 2012, začal nám Zlatý Věk a všichni žijeme ve světle, jednotě a 

lásce a podobné plky) tento člověk moudře odpovídá: (Oneness University, skripta Učení Ammy 

Bhagavana, kap. Úloha otce, když je dítě v lůně matky, str. 17):  

"... Rodičovství je velice obtížný a náročný úkol. Proto pouze ti, kteří jsou skutečně v pořádku po 

fyzické, mentální, emocionální, i spirituální stránce by měli mít děti. Ostatní udělají lidstvu největší 

službu, když děti mít nebudou. To bude jejich největším přispěním, protože na svět přivedou život, 

který bude trpět jak v pekle, nešťastného člověka, který bude nejen trpět, ale také způsobovat 

utrpení ostatním a vytvářet tím i mizernou planetu. Nyní však nacházíme lidi, kteří jsou pro 

rodičovství absolutně nekvalifikovaní a chtějí mít děti a kteří rodí vrahy, podvodníky, násilníky, 

kriminálníky, sadisty a lidi, kteří v životě selžou. Což je velice vážná věc a lidé si musí uvědomit, 

co to je být rodičem. Což je pro společnost velice významné a důležité...".  

I bez tohoto překvapivého citátu duchovního vůdce je jasné, že rozumná společnost musí porodnost 

regulovat směrem ke kvalitě a nikoli ke kvantitě. Tyto věci jsou v protikladu. Budoucí rodiče musí 

prokázat své předpoklady a svou kvalifikaci, schopnost a ochotu se o své potomky řádně starat: 

složit rodičovské zkoušky. Skoro na každou, byť i zcela banální činnost musí mít občan od státu 

povolení (řízení mopedu). Jak je možné, že na takovou zcela zásadní činnost, jakou je plození 

potomstva, ho mít nemusí? Divné, že? 

Poznámka. Osobnost Bagiho je zajímavá, protože opravdu může být veřejným avatarem. Nauka 

přiznává, že v současné době je na Zemi inkarnováno více strážcovských avatarů na své mise 

související se SAC-2012, avšak neidentifikuje je. Někteří mají veřejný kontrakt a jsou lidem známí, 

jiní nikoli a pracují ve skrytu (to samé zde mají i Dravci), viz kniha Voyagers II, str. 194 a též další 

strany dle hesla 'avatar' v rejstříku. Bagi za sebou má zdokumentovaný současný historický příběh a 

pracuje s ID energií zvanou Dikša (Deeksha), která (na rozdíl např. od Reiki) není pouze příjemná 

léčivka, ale má mít silné transformační účinky na lidské vědomí a působit také na struktury mozku. 

Tyto zásahy jsou nutné pro celkový reset lidského neurologického systému, který dělá interfejs 

mezi předlohami a tělem a také zprostředkovává percepci: určuje to, jak vidíme a vnímáme realitu a 

jak na ni reagujeme svým chováním (Kathara Healing dělá totéž). Cílem je zbavit se reverzních 

schémat a vzorů chování a obnovit svou původní lidsky čistou krystovskou přirozenost. K tomu je 

nutno pře-programovat naše předlohy a jejich interfejsy. Toho samozřejmě zneužívají Dravci (např. 

delfíní převzorkování mozku aj. produkty New Age). Nikdo však neví, co Dikša je. Je to prý 

energie zlaté barvy. Pokud by se jednalo o přirozenou věc, mohlo by jít o D-8 Zlatou Monadickou 

frekvenci (např. Monadická Zlatá Vlna použitá při Kosmickém Resetu) nebo o D-14 Rišiovskou 

frekvenci Zlatého Plamene Světelného Pole Keerasha z HU5, aj. To však nikdo neví. 

 

Potrat 

Fetální integrace (Soul Integration) je fyzikální proces, kdy se Duše (D4 duševní esence) inkarnující 

se Bytosti energeticky ukotvuje do předloh zárodku, který je již fyzicky manifestován jako embryo. 

Při každé sexuální interakci se propojují štíty aktérů a kopírují si do sebe své programy. Na fyzické 

úrovni se startují procesy biologického oplodnění, ke kterému dojde nebo ne. To určuje vnitřní stav 

zúčastněných, zdali to všechny jejich aspekty chtějí či ne. Splynutí pohlavních buněk a jejich 

předloh vytvoří kotvící bio-energetický matrix uvnitř ženy, který vyzařuje jistou enkrypci-kódování. 

Na to slyší duševní esence, které se chtějí inkarnovat. Dle zákona rezonance - podobnosti, jsou k 

daným rodičům přitahovány duše jim spřízněné, či tuto zkušenost potřebující. Proces biologické 

proliferace oplodněných buněk je řízen autonomními programy embryogeneze, jako projev funkce 

předloh pro ontogenetickou evoluci jedince. Duše čekající na vtělení bedlivě sleduje bio-

energetický vývoj plodu a chování svých možných rodičů. Podle míry rezonance a účelu svého 

poslání se pak konkrétní Entita rozhodne vmasit či ne. Tato fetální integrace nemůže nastat dříve 

než 33-56 dní po početí (koncepce, oplození). Důvod je fyzikální: plod není schopen do sebe 

ukotvit (pojmout a udržet) energetické kvantum vstupující duše (je dosud malý a slabý). V tomto 

období je možné kdykoli učinit potrat bez jakýchkoliv výčitek svědomí (s jistotou do 33. dne). 

Jedná se pouze o to, že vzniklo malé vozítko (biologický nosič) pro nové vtělení, které ještě není 

obsazené (jako prázdné auto se zamčenými dveřmi, co čeká na šoféra). V dnešní době dochází k 
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tomu, že Duše se vtěluje kdykoli ode dne 33 až do okamžiku porodu, čímž se období vhodné pro 

potrat prodlužuje. V případě pozdního potratu je vhodné zjistit, zdali je plod již obsazen a podle 

toho se zachovat (s přicházející Duší se dá samozřejmě komunikovat: je to Bytost jako my). 

Některé Duše dokonce na porod záměrně čekají a vtělují se až do 3 dnů po něm. V jiném režimu 

pracují Duše avatarů, které se vtělují, až když je plod v porodních cestách či až po porodu. Do té 

doby čekají v blízkosti. Důvodem je, že by ani plod ani těhotná matka nesnesly tak obrovskou 

energetickou zátěž, kterou vysoce vibrující Duše avatara představuje, což by mohlo vést až ke smrti 

obou. Plod sloužící jako nosič avatara musí mít speciální (silně nadstandardní) genetické vybavení a 

vyvíjí se rychleji. Během sedmého měsíce již začíná energeticky přetěžovat biopole matky a musí 

jít ven, aby jí neublížil. Proto se avataři rodí předčasně, obv. ne později než po sedmém měsíci 

těhotenství. Upozornění pro srdíčkářky a ňůejdžistky: ne každý nedonošenec je avatar, i kdyby vám 

to tvrdila vaše kartářka či padlí andělé. Pokročilé bytosti se často inkarnují metodou Záměny Duše 

(Walk-In), kdy tady mají v rámci svých služebních kontraktů připravena již hotová těla. Děje se to 

např. během misí ras příbuzných genetických linií. Výhodou je rychlý a nenápadný příchod, čímž se 

odstraní mnohá rizika. Touto metodou se sem nedávno, v rámci svého slibu, vrátil Betlémský 

Avatar J12, z časové potřeby rychlého zásahu do současné planetární krize SAC-2012. 

Pokud se potrat provede v pozdější době, vznikají problémy. Duše, která počítá s tím, že se do 

zárodku ukotví, začne vibračně sestupovat z D-4 astrálu (v HU2) dolů (do HU1), aby energeticky 

nepoškodila maličký plod, což je složitý a nevratný energetický proces. Pokud se jí v této, pro ni 

kritické etapě zárodek odebere, uvízne v biopoli matky. Zpátky nahoru již nemůže, protože ztratila 

potřebné vibrační kvantum (nahoru už nepatří). Dole v nižší Hustotě se nemá do čeho uchytit (dolů 

ještě nepatří). Je to, jako když někomu ujede poslední vlak (nebo si zakoupí pouze One-way ticket 

to the Earth). Z pohledu Spirituální Etiky se to klasifikuje jako podraz ze strany člověka, porušení 

smlouvy, o které však dnešní zmutované planetární lidstvo vůbec neví. Nicméně energetickým 

důsledkem je, že zrazená Duše je navázána na předlohy nevhodně potrativší matky, která ji jednou 

bude muset porodit, ať v inkarnaci dané či nějaké budoucí, až k tomu bude příležitost. Tak takhle si 

lidé zadělávají na zbytečné problémy: nevědomost hříchu nečiní, ale neznalost zákonů neomlouvá. 

Jediný rozdíl mezi porušením zákona nevědomým a vědomým způsobem je výše trestu, která u 

toho prvního není vyšší než u toho druhého (tj. může být i stejná). Pozdním potratem se Duše 

nezabije, ta existuje stále, ale znemožní se její inkarnace. A didaktický Zákon Karmy nám umožní 

prožít si to, co jsme způsobili jiným. Někdy je pozdní potrat nejen možný, ale i nutný a je to čistý 

krystovský akt. Jedná se o tyto situace, kdy oplodnění a těhotenství bylo: 1. nechtěné či násilné, 2. 

zneužité pro zplození a inkarnaci dravčích démonických bytostí. Kdykoli má matka právo takové 

cizorodé svinstvo ze sebe dostat ven. Někdy tyto případy řeší i naše Vyšší Já. Matce může náhle, 

bez jakýchkoli příznaků, umřít krásné milované dítě, ať již během těhotenství či po porodu. 

Důvodem bývá, že se do něj podařilo vměstnat cizorodé dravčí vědomí (Body Snatch), s cílem 

ovládnout původní Duši, zničit tělo matky, či zničit rodinu a poškodit celé genetické linie. Tohle 

běžný člověk nedokáže rozeznat, protože jeho schopnost diskriminace a sebe-obranné xeno-fóbní 

reakce byla záměrně potlačena. Tady zasáhne náš Avatar, který toto všechno vidí a pečlivě sleduje. 

Vytvoří vhodnou situaci, aby poškozené dítě bylo zlikvidováno. Tím zachrání jeho Duši před 

zničením (obsazení a nevratná reverze předloh) a ochrání matku a okolí před poškozením. V 

současném období SAC-2012 boj vrcholí, tedy takových událostí může přibývat. Akt znásilnění 

ženy je jeden z nej-anti-Krystovštějších způsobů chování, co ve Stvoření existují. Je to projev té 

nejzazší bez-Božnosti a úpadku1. 

                                                 
1 Vztah dané kultury k ženám je citlivý barometr její vibrační úrovně a krystovské kvality. Některé primitivní 

reverzované kmeny divochů běžně znásilňují ženy jiných kmenů v kmenových válkách i mimo ně. V lidské historii 

psané Dravci bylo znásilňování na denním pořádku (viz např. křesťanské počiny Svaté Církve). Tento zavrženíhodný 

zločin byl ve všech pokrokových civilizacích a kulturách tvrdě odsouzen. V islámské tradici jsou muslimové ke 

znásilňování žen přímo vyzýváni: mají sexuální otrokyně. Pár bodů ze zákona Šaría (B. Kuras: Jak zabít civilizaci, str. 

77-79): muslimský muž je nadřazen muslimské ženě; muslimka se nesmí vdát za nemuslima; muslim se může oženit s 

nemuslimkou a jejich děti jsou automaticky muslimové; muslim se může rozvést tak, že to své ženě oznámí; muslimka 

musí podat žádost k soudu a své důvody obhajovat; soudní svědectví muslimky má poloviční hodnotu než muslima; 

ženská nevěra se v islámu trestá bičováním nebo kamenováním; mužská nevěra není nevěrou protože muslim může mít 
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Zdroje. Krátká úvaha o energetice procesu početí, fetální integrace a embryogeneze je např. v textu 

Sliders-1 (str. 1-5) a Sliders-10 (str. 26-28). Specifika pro avatara jsou stručně zmíněna v poznámce 

pod čarou na str. 193 v knize Voyagers II. Procesy fetální integrace (vmasení, in-karnace) a Bardo 

cyklu (vymasení se, odmasení se, ex-karnace) jsou si podobné, jsou duální a probíhají opačným 

směrem. Obecné úvahy o energetice ascenčního průchodu Bardo cyklem jsou např. na str. 1-90 

textu 12 Tribes, Volume 1, Classes 1-4, Transcripts (přepis zvukového záznamu semináře).  

 

Kamasutra 

Pod pojmem Kamasutra rozumíme dnešní poškozené učení o lidské sexualitě. Je to distorze 

původního posvátného krystovského učení zvaného Ka-Ma-Su-Tha-Ra, které bylo součástí 

Maharata Textů, což byly překlady CDT Disků. Přepisy učení byly čisté až do doby pádu Atlantidy 

(cca. 20 tis. let BC), kdy se celá historie planety přepsala a všechny původní nauky a záznamy byly 

buď zničeny či pokřiveny. Poté se ještě základní duch učení uchoval ve staré indické tradici, ať již 

tajně přenášené ústně či zapsané, ale časem také pomíjel. Dnešní překlady, byť i starých (ale vždy 

po-atlantských) sanskrtských textů, zejm. pro export na Západ jsou plytké, pokleslé a 

zvulgarizované. Asi jediné původní, co tam zůstalo, jsou fyzické polohy, jejichž důležité 

energetické pozadí však není vysvětleno.  

Původní učení obsahovalo výklad ID fyziky Takeyonového Cyklu, generování energetických Klíčů, 

přístup k radonickým (Kundalini, Světelné Tělo) a edonickým (Umšadi, Raša Tělo) frekvencím a 

jejich rozmanité více-účelové použití, jedním z nichž byla také Posvátná Sexualita, jako nejčistší a 

nejpřímější cesta Člověka k Bohu (The Art of Divine Coupling). Bylo to o de-polarizaci ženské a 

mužské kvality (EirA + ManA) za dosažení a excitace společného rezonantního tónu ManU, což je 

nepolární kvalita Zdroje. Tím se na vyšší úrovní realizoval archetyp fázování Partiki částic, kdy jde 

o součinnost tří aspektů: Žena, Muž, Bůh. 

Původní fyzika pojednávala o energetické dynamice edonického Raša Těla. V určité fázi sexuální 

práce se v jeho kruhové struktuře ('kolečka') 15-ti Ringů a 15-ti Spanů začnou tvořit specifické 

útvary - gelové světelné krystaly. Vznikají na linii zvané Osa-9, což je šipka jdoucí ze středu 

kolečka vodorovně doleva ven, kde je na ciferníku číslice 9. Ty krystaly jsou tři. Jeden je na Spanu 

S7 a sluje Ma-Su-Ta Crystal, odpovídá krystalové předloze krve a polaritně souvisí s mužskou 

spermií. Druhý je na Spanu S8 a sluje Ka-Ma-Se-Da Crystal, odpovídá krystalové předloze kostí a 

polaritně souvisí s ženským vajíčkem. Třetí je na Spanu S12 a sluje Ka-La-Se-Ur Crystal a 

odpovídá krystalové předloze kůže. Takeyon Cyklus probíhá jako ručička po směru hodinek a v 

každé části ciferníku se něco jiného, ale důležitého, děje. Když se ručička blíží k číslu 9, tak 

dochází k nahromadění Klíčů na maximální hodnotu a k jejich aktivaci - zažehnutí (Flash Point). 

Tím se uvolní velká energie, která dokáže otevřít energetické brány různých průchodů, kudy může 

vědomí či bytost projít do jiných pásem (z Radonu do Edonu). Tato linie 9 se otevírá postupně od 

středu ven, s tím že ve středu je Prvotní Tvůrčí Bod (vstup do Zdroje, Na-Da-Or First Creation 

Point) a venku je Ring R-15, nejvyšší úroveň vědomí bytosti v dané vibrační škále. Tedy frekvence 

Zdroje vstoupí z centra nejprve do nejnižší úrovně vědomí R-1, kterou prodchnou a aktivují, pak do 

sousední R-2, atd. Pěkně postupně od těch nejhutnějších (R1), až po ty nejřidší (R15). Až se to 

dostane do R7 a jeho hranice S7, tak se aktivuje první Krystal, co tam leží. Ten se posune do 

sousedního R8, kde na jeho hranici S8 aktivuje druhý Krystal a spolu se tam spojí. Tento spojenec 

se posune na S12, kde aktivují třetí Krystal a spojí se tam s ním. Tím se celá 9-Line otevře od středu 

až po pásmo R14 jež sluje Tha. Této aktivaci se říká Ka-Ma-Su-Tha. Potom dojde k dalším 

procesům, které otevřou brány posledního Ringu R15 jež zove Ra. Tím se otevře celá 9-Line od 

Zdroje, přes všechny vibrační úrovně bytosti, až po tu nejvyšší, která je na Zdroj napojena jakoby z 

                                                                                                                                                                  
více manželek a neomezený počet sexuálních otrokyň; žena je vždy podřízena muži (otec, bratr, manžel, otrokář), který 

ji může trestat za neposlušnost (i smrtí); každý nemuslim má tyto čtyři volby: stát se muslimem, žít a platit za to daň, 

být otrokem muslima (žena sexuální otrokyní), být zabit; nemuslim nesmí vyslovit žádnou kritiku žádného aspektu 

islámu, i kdyby byla pravdivá; na kritiku islámu se vztahuje trest smrti; trest za porušení zákonů Šaría může vykonat 

kterýkoli pravověrný muslim, kdekoli, kdykoli, jakkoli. Ze Šaríi vychází Káhirská Deklarace lidských práv v islámu 

uznaná OSN. Šaría se dnes začleňuje do legislativy EU a v mnoha zemích již funguje. Brzy to bude i v Česku. Namasté! 
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druhé strany. Této aktivaci se říká Ka-Ma-Su-Tha-Ra. Nyní je bytost jako zářivka vložená do dvou 

konektorových patic napojených na Zdroj a ascenční zkušenost či přímo de-manifestace může začít. 

Podle kvality svých DNA předloh se může naředit či sbalit do orbu a projikovat tam, jak silnou 

vibrační kartu má. Tyto děje jsou vratné, pokud vše dobře funguje, tedy může se záměrem vrátit 

zpět (pokud zná mapu a umí tyto procesy vědomě řídit). Praktikovalo se to zejm. v párech žena-

muž, kdy díky doplňkové polarizaci jejich předloh dochází k masivní akceleraci společného 

sexuálního výkonu, prohloubení extáze a depolarizace a tím i prožitku Jednoty, což je vlastně smysl 

celé sexuality, stejně jako celého Bytí. Takže tohle byla původní nauka Káma-Sůtry. 

 

Dvoj-Plamen  

Každá věc ve Stvoření (světy i bytosti) se vyskytuje v několika variantách majících různou polaritu. 

Jsou to jakoby zrcadlové obrazy mající přehozené polarity. Každý člověk na naší Zemi má svého 

Dvojníka či Dvojče (Twin) na paralelní Zemi. Naše Země je v částicovém (PCM) Veca Kvadrantu 

(částicová strana našeho Časového Matrixu). Naše dvojčecí-twinová Země se nazývá paralelní 

Země a je v anti-částicovém (PKA) Veca Kvadrantu (anti-částicová strana našeho Časového 

Matrixu). Tedy PCM a PKA Veca Kvadranty jsou také svoji dvojníci na úrovni celých světů - 

vesmírů. To, co má u nás základní polaritu ManA (mužská), tak toho paralelní dvojník má polaritu 

EirA (ženská). Tedy náš pozemský kluk má za své dvojče anti-částicovou paralelní holku v anti-

světě a naopak. Je to proto, že zákony symetrie tvorby jsou dokonalé a vše vzniká polaritním 

štěpením neutrálního celku (ManU Pole Zdroje). Co se dá napravo, musí se dát i nalevo, v 

celkovém součtu nemůže žádná polarita (EirA či ManA) ani chybět ani přebývat. Proto vznikají 

tyto dvojčecí páry. Stejně jako my si myslíme, že jsme sestaveni z normální hmoty a o svém 

Dvojníku vůbec nevíme, tak ten náš dvojník si taky myslí, že je udělán z normální hmoty (neví, že 

jeho částice jsou pro nás anti-částice) a neví o nás. Dříve lidé měli schopnost vnímat oba své 

aspekty současně, to ale bylo zablokováno. Tato dvojnost souvisí i s ascencí. Pro vystoupení z 

Časového Matrixu je třeba si sklapnout tyhle dvě části do sebe a tím se depolarizovat. To platí i pro 

přechod mezi Hustotami. Není však třeba někoho fyzicky nahánět v paralelním světě, aby se s námi 

sklapl do jednoty, naše předlohy mají schopnost si svůj paralel emulovat (sami v sobě vytvořit). 

Celá naše anatomie je propojena s paralelním světem, viz např. čakry, jako interfejsy mezi naším a 

opačným světem (miniaturní soustava černá-bílá díra, propad-zřídlo), merkaba stahuje antičásticové 

frekvence (el. spirála) k nám a naše posílá k sousedům (mag. spirála), atd.  

Dvojníci se také vyskytují v časových cyklech. Naše Identita Duše (Soul Matrix v HU2) vrhne do 

HU1 současně 12 Inkarnátů, kteří jsou ukotveni do 6 časových vývojových cyklů v rámci většího 

Euiago cyklu, v každém jsou tedy 2 a mají opačnou polaritu (kluk, holka) a vyvíjí se současně na 6-

ti různých časových verzích dané planety. Každý vmasenec prožívá svůj vlastní život, ale přitom je 

jeho vědomí propojeno skrze Soul Matrix se všemi ostatními, aniž si to uvědomuje: dřív si toho byl 

plně vědom. Jejich prožitky pak vnímá jako své vlastní re-inkarnační zážitky, jak z minulosti, tak z 

budoucnosti. Ono se to ale děje všechno současně, akorát v jiných časo-prostorových vektorech.  

Také naše Vyšší Já v HU2,3,4 mají své Dvojníky na paralelní straně. Úroveň HU5 Riši je již 

nepolární. Obsahuje v sobě fyzikální sjednocení a jeho polaritním štěpením pak vytváří světy forem 

a tvarů v nižších vibračních úrovních HU4,3,2,1, které jsou paralelní a podléhají časovým 

proměnám. Kromě toho, že máme se svými Vyššími Já Dvojčata v paralelním světě (PKA Veca) 

máme je i jinde. Např. vše, co je na naší Etora straně Stvoření (před zrcadlem), má svůj duální obraz 

na Adora straně (za zrcadlem). Takže i tam jsou naše protikusy. Naše běžná Vyšší Já máme ve 

Vnějších Doménách (Radon). Avšak i v ostatních, vnitřních Doménách, máme svá Vnitřní Já 

(Edon, Adon, Eton). Struktura Bytosti, jako Identity a její evoluce je složitější, než se uvádí. 

Pojem Plamen je odvozen od původní formy naší Bytosti, což je Paprsek Vědomí (Ray of 

Consciousness). Je to zúžená a individuací obdařena část kolektivního pole vědomí vyšší úrovně - 

kolektivu zakládajících vesmírných ras např. z HU5, které takto vytváří světy a bytosti úrovně nižší. 

Vyrobí pro ně předlohy, manifestační programy, aby se mohly do realitních polích vesmírů 

promítnout, tam existovat a vyvíjet se. Těmto Paprskům vědomého živoucího světla naší 

Individuality se také někdy říká Plameny a bytostem Bytosti Plamenné (= světelné) (Flame Beings), 
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což poukazuje na naši původní světelnou či plamennou formu, než se ukotví do předloh a vibračně 

poklesne do hmoty pro biologickou manifestaci.  

S tím souvisí pojem Plamenné Tělo (Flame Body - FB), které se aktivuje při cestě opačné, kdy 

bytost ascenduje a vibračně se navyšuje, hmotu nařeďuje a vrací se do své přirozené světelné formy. 

Bytost v dané Hustotě existuje ve formě Hova Těla, což je osobní sféricko-eliptická holografická 

kapsule, co v sobě má koncentrické 3 sféry těl dimenzních a je obalena slupkou Radiálního Těla. 

Pokud se vše uvnitř depolarizuje, tak se Hova Tělo otevře do Těla Radiálního a to se začne 

aktivovat do Těla Plamenného. Bytost se sbalí do světelné formy, otevře se energetická bariéra do 

vyšší Hustoty a vzniklým průchodem (tzv. Hvězdná Brána) tam bytost ve formě orbu může projít. 

Podobně ascendují i celé vesmíry. Plamenná Těla vesmírů se někdy otevírají proto, aby vznikl 

energetický průchod přes všechny potřebné vibrační úrovně, až tam, odkud do nich má něco přitéct. 

Tak se např. otevírala FB našich Ecka-Veca soustav a jim nadřazených Božských Světů, až do 

úrovně Eukatharaista Těla, aby k nám odtud mohly sestoupit Rušej Pilíře a provést Kosmický Reset 

v r. 2003. Totéž se děje i na osobní úrovni, kvůli resetu osobních předloh. Plamenná Těla se aktivují 

pomocí Plamenných Kódů. Stejně jako vesmíry a jejich bytosti mají svá paralelní dvojčata, tak je 

mají také Božské Světy a jejich Centrální Jádrové Plameny (Center Core Flames), které po aktivaci 

způsobí zažehnutí Těl Plamenných.  

Pojem Dvoj-Plamen (Twin Flames) označuje fyzikální fakt, že každá bytost a každý vesmír má 

svého opačně polarizovaného paralelního dvojníka i ve světelné, plamenné formě. Stručně se 

každému Dvojníkovi říká Dvoj-Plamen, aniž by se poukazovalo na to, jaká forma se tím právě 

myslí (jsou to pouze různé strany téže mince). Níže je seznam těchto Dvoj-Plamenů pro vesmírné 

úrovně od Veca Hustot až do Ekaši (naše = PCM, paralelní = PKA). Plameny mají svá jména 

(tonální signatury - lze se na ně vyladit) a nesou různá energetická kvanta a vibrační kvality. 

Plameny nižší úrovně vznikly polarizačním štěpením Plamenů vyšší úrovně při tvorbě vesmírů. Ty 

dva rozštíplé kusy jsou Dvojníci či Dvojčata označovaní jako Dvoj-Plamen. Při otevírání průchodů 

se depolarizují a spojí do jednoho původního, čímž vznikne ascenční průchod skrze nitro spojeného 

Plamene. Např. při otevírání průchodu Ecka → Eckasha, se aktivuje Dvoj-Plamen Leetora-Leadora 

za vzniku spojeného ekatického Plamene Adondraea, který je jedním aspektem ekašického 

Jádrového Plamene Adondra 360. Např. náš PCM Veca Kvadrant má centrální Semenný Plamen 

Shaddum Sha-LA-a o vibračním náboji Q = 11+(2/3) a jeho parťák pro PKA Kvadrant je Dvoj-

Plamen Shaddhi Sha-LA-a, Q = 33+(1/3). Jejich depolarizací vzniká původní Shalaa Q45, jako 

aspekt ekatického Plamene Leetora, jehož štěpným produktem jest. Viz Obrázek Dvoj-Plamenů. 

 

 

Vesmírná úroveň Plamen Vibrační kvalita 

 

Eckasha  Adondra Q360 

Ecka nepolární Adondraea Q90 

Ecka naše   Leetora Q45 Tri-Veca 

Ecka paralelní  Leadora  Q45 Tri-Veca 

Veca naše   Shalaa   Q45 Bi-Veca 

Veca paralelní  Shalaa   Q45 Bi-Veca 

Hustoty naše   Shaddum  Q11+2/3 

Hustoty paralelní Shaddhi  Q33+1/3 
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Nauka o Dvoj-Plamenech byla překroucena a zneužita. Současný komerční výklad je takový, že 

každý člověk má tady na Zemi svůj Dvoj-Plamen, což je všestranně ideální životní partner (např. 

dobře zavedený milionář, nádherný mladý zdravý krasavec, hluboce duchovně založený člověk, 

pudově vyhaslý asketa, brýzitariján, absolutně věrný a pouze mě milující nadstandardně šukézní 

eufalický poživačný nad-samec, a to všechno navíc v jedné osobě). Je životní nutností a duchovním 

cílem každého z nás, si svůj Dvoj-Plamen najít a začít s ním žít dokonalý, zcela harmonický a 

naplněný život bez hádek a problémů. Ascence pak přijde sama od sebe. Probuzení, Osvícení a 

Nirvána jsou již za dveřmi. To však je obrovský blud. Není pravidlem, že by se Dvoj-Plameny 

současně inkarnovaly na tutéž planetu. I kdyby, vůbec to neznamená, že mezi nimi může vzniknout 

nějaký pěkný romantický vztah. Někdo by svého Dvoj-Plamena radši nikdy nepotkal. Pokud se to 

má z nějakého důvodu stát (což je možné, v rámci inkarnačního Kontraktu Duše, který vymezuje 

náplň každé její inkarnační mise - Soul Contract), tak se to stane automaticky a bez hledání. 

Výsledkem tohoto cíleně spuštěného mejnstrýmového ezoterického humbuku je uvržení hledajících 

do vztahového chaosu a destabilizace jejich vztahové ukotvenosti, která je důležitá pro ascenční 

praxi (emoční stabilita). Dobrý důvod, proč současná partnerství a rodiny rozbíjet a pídit se za 

chimérami, které neexistují. Falešná teze, že životní problémy nejsou potřebné evoluční lekce, ale 

chyby ve výběru partnera, které lze rychle odstranit jeho vhodnou výměnou. Pod pláštíkem dvoj-

plamenné duchovnosti skrývat své charakterové vady či nezvladatelnou promiskuitu. Dokonce i 

Obrázek. Schema Dvoj-Plamenů od Eckasha Božských Světů níže. 
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účastníci seminářů Nauky, kde se teorie Dvoj-Plamenů začala vyučovat, tomuto svodu podlehli a 

začali blbnout. Strážci polkli další trpkou pilulku stran toho, v jak zbědovaném stavu současné 

Lidstvo je a přestali sem tyto informace předávat. Zkuste se na svého současného partnera začít 

dívat, jako na váš milovaný Dvoj-Plamen, jako na druhou půlku rozlomené pečeti vaší Jednoty. A 

třeba se jím opravdu stane. Třeba jen proto, že se to společně naučíte. S tím souvisí otázka věrnosti.  

 

Věrnost 

Věrnost je vysoká pozitivní kvalita a znamená dodržování smlouvy. Dokud člověk nemá závazek, 

může se svobodně chovat a prozkoumávat různé vztahové roviny a sexuální zkušenosti, tak, aby 

neubližoval sobě ani jiným. Když má závazek ve formě partnerského vztahu či rodinného svazku, je 

to jistý společný kontrakt (společný projekt), který je třeba respektovat. Takový Hlavní Kontrakt 

(Main Contract) bývá součástí inkarnačního plánu Duše a má mít prioritu. Neznamená to však, že to 

musí být celoživotní utrpení, vězení, ze kterého se nesmí odejít. Je třeba zjistit, kdy přirozený čas 

takového kontraktu vypršel a je třeba ho slušným způsobem společně ukončit (řešení takových 

obtížných situací může být součástí inkarnační lekce). Kromě Kontraktu Hlavního zde mohou být i 

Kontrakty Vedlejší (Minor Contracts), které někdy lidé vnímají jako 'osudová setkání', neodolatelná 

přitažlivost a souznění, apod. To se skutečně děje a je to součástí života. Zpravidla se jedná o 

setkání dvou velice blízkých Duší (nejedná se ale o Dvoj-Plamen), které spolu měly co do činění v 

minulých vmaseních (např. hluboký vztah, rodina, přátelství, společná mise, duchovní hledání, 

apod.). Za ty desetitisíce inkarnací tady mají lidé hodně přátel. A někdy se s nimi 'náhodou' setkají i 

v těle. Může to být i v jejich životním plánu, kdy Avataři takové 'náhody' přichystají, aby se jejich 

svěřenci spolu sešli, něco posdíleli a něco potřebného si předali (např. předlohové kódy). Aby 

zjistili, že k sobě nějak patří (ev. se třeba i poznali) a podobně začali vnímat i ostatní spolu-lidi, jako 

součást jednoho celku. Taková setkání (pokud vůbec) se dějí zcela spontánně (tj. nelze je vyhledat 

či vynutit, ona se prostě stanou), na základě vibrační ko-rezonance obou Bytostí. Nesou v sobě 

prvek transcendence. Nezbývá po nich pocit viny či výčitka svědomí, spíše naopak. Bůh nežárlí. 

Bůh miluje. 

 

Reverzní postoje k sexualitě 

Všechna po-atlantská Dravčí kontrolní dogmata SVS, ideologická, náboženská, se snažila lidskou 

sexualitu zdegradovat a pervertovat, protože dobře znali její čistotu, její sílu, její ascenční potenciál, 

její schopnost dostat lidi do jednoty sami se sebou, s vesmírem, kosmem i Bohem. Spiritualita a 

sexualita se staví do příkrého protikladu (ve skutečnosti to jsou dva aspekty téhož). Tělo je hnusné a 

opovržení hodné (tělo je ve skutečnosti posvátné a je zahuštěné Vědomí Boha Zdroje). Tělo se musí 

týrat (ve skutečnosti je třeba tělo milovat a pečovat o něj). Sex je hnusný a jediný jeho účel je plodit 

děti: hodně hodných a poslušných oveček a vojáčků pro naše ET bůžky, aby z nich vydojili hodně 

životní šťávy (viz planetární juicer BEAST) a pobili ovečky nepřátelských bůžků. Zákaz 

antikoncepce. Zákaz potratů. Zákaz homosexuálů (nevyrábí vojáčky). Vytvořili nepřirozené 

polaritní stereotypy a mužské a ženské role, které lidi svazují a omezují (existují však i přirozené 

role dané různým obsahem kvalit EirA a ManA). Silné brojení proti auto-sexualitě: je to zcela 

základní dovednost (unární mód pohlavního chování, singulární soulož), která je nezbytná pro další 

rozvoj, kde se nabízí mnohá generická rozšíření tohoto triviálního řešení (párová interakce, 

kolektivní dynamika větších souborů). Zákaz předmanželské sexuality: lidé se ale musí dobře 

sexuálně poznat před uzavřením dlouhodobého vztahového kontraktu (nejdřív postel, potom kostel). 

Potlačování společenské sexuální seberealizace člověka: nezdravá cudnost a sexuální upejpavost 

(náboženství: potlačení a reverze). Druhý extrém je nezřízená promiskuita a organizovaný zločin 

prostituce spojená s násilím a drogami (demokracie: propagace a perverze). Vkládání prostředníků 

mezi Člověka a Boha ve věcech sexuálních: nikdy nikomu nedovol, aby se tam postavil, různé 

podvodné bytosti světla a lásky, andělé apod., umí napáchat obrovské škody (tyto entity dokáží 

způsobit i energetické otěhotnění). Černo-magické sexuální hrátky jsou nebezpečné, pracují s 

reverzovanými živlovými poli (poškozené životní síly) a též se sexuálními démony. Totéž platí o 

astrálním sexu v New Age a jiných podobných pokleslostech. Skupinové seance (magické či 
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komerční): používají se k produkci velkého kvanta živlové energie, kterou je možno násilím otevřít 

různé brány a portály, k nimž poškozenci nemají přirozený přístup (okultní techniky, např. 

pentagram aktivuje poškozené frekvence tzv. Kasha Keys), dojení energie z lidí za jejich 

současného reverzování.  

Zde je ukázka, jak se na Posvátnou Sexualitu dívají tzv. 'nanebevzatí mistři', démonické dravčí 

kolektivy z Hibernačních Zón (HU1-2) ve svém učení 'Hovory o Já JSEM' (Saint Germain, Projev 

XII, str. 64-65). 

"Lidé všeobecně, zvláště lékaři, věci žalostně překroutili. Jednotlivá bytost, která se chce 

pozdvihnout do té 'Boží Přítomnosti' a zkouší v ní žít, potřebuje tu sílu, kterou plýtvá...nechává 

pokračující plýtvání (sexuální) silou vědomí lidí stále více vysychat. Lékaři jsou v mnohém 

odpovědni za tento strašný stav, protože se přimlouvají za uspokojování pohlavního pudu. Tento 

přináší největší zpustošení sil, proti němuž se lidé musí hledět bránit! Toto zpustošení sil 

znemožňuje dostatečně dlouho udržet Boží Přítomnost ve vědomí a dosáhnout mistrovství. Je z 

95% příčinou sešlosti, ztráty síly zraku, sluchu a paměti, protože tyto schopnosti nejprve poleví a 

zmizí, když již neproudí tato životní energie...jedna z nejnešťastnějších událostí v životě člověka 

vychází z té skutečnosti, že může jeden člověk druhého zavázat k sexuální povinnosti přes oddací 

úřad, i když se ten nucený chce nad to pozdvihnout...Ta Čistá Láska Boží nejde do oblastí, které leží 

pod srdcem. Pravá láska nikdy nevyžaduje pohlavní spojení jakéhokoliv druhu...".  

Je to pěkný příklad poškození původní Nauky. Tvrdí se, že sexualita životní energii Kundalini 

vyplýtvává, ale ona ji ve skutečnosti produkuje (sex je generátorem tělesných životních sil). Že 

sexualita způsobuje vysychání mozku: možná tak u St. Germaina a jeho padlých pacholků. Že 

sexualita způsobuje zpustošení sil (jakých?), ztrátu zraku, sluchu a paměti a že brání ascenci. 

Důležitý je klam, že duchovno začíná od srdeční čakry nahoru a zcela ignoruje spodní čakry a jejich 

vibrační pásma. Skutečná ascence začíná úplně zdola a spočívá v integraci všech pásem zdola 

nahoru, prolehčení těla a jeho přeměně do světla. Tento špinavý trik uplatňuje i New Age. 

Výsledkem je dokonalé zablokování bio-spirituální ascence a vytrhávání vyšších aspektů vědomí z 

těla, což se považuje za projev duchovnosti (neukotvenost, ulítavost, těkavost). A jestli 'pravá láska' 

nikdy nepotřebuje fyzické milování, to ať si každý vyzkouší sám. 

Téma Posvátné Sexuality je v Nauce zpracováno ve třech seminářích Sacred Sexuality Part 1,2,3 z 

r. 2006. Upozornění: v těchto materiálech zájemce nenajde nic z toho, co by čekal. Je to náročný 

výklad Kreační Fyziky, zejm. geneze Raša Těla (úvodní kurz do First Creation Mechanics), jejíž 

některé aspekty mají vztah k sexualitě. Pokud si někdo chce zlepšit svou fyzickou sexualitu, ať si 

nejdříve zlepší svůj vztah s Bohem. Až se dokonale zarovná se všemi poli Krystovských Sil, tak 

bude mít dokonalost ve všem, čeho činí, a to i na fyzické úrovni, jako přirozený stav Bytí.  

 

---------------  Kreační Mechanika I: Předlohy a Manifestace  --------------- 

 

Co to je tvoření? 

Kreační Mechanika je Nauka o tom, jak Bůh tvoří své Stvoření. Je to jasná a logická věda, které 

může každý aspoň trochu porozumět. Je to vlastně ID Fyzika (jemno-hmotná fyzika), která popisuje 

zákony vzájemných vztahů a působení mezi Hmotou, Energií a Vědomím. Je to jenom trochu 

rozšířená pozemská hrubo-hmotná fyzika, která se zabývá pouze hmotou a energií a to pouze na 

naší nízké vibrační úrovni. Největší rozdíl je v tom, že se do toho zahrne také Vědomí. Je to fyzika 

budoucnosti, která sem teprve přijde.  

Funguje to jako člověk, když něco dělá. Vytvoří si svůj záměr, tedy tzv. PŘEDLOHU, pro to, co 

chce udělat. Je to energetický obraz na úrovni vědomí: obsahuje stránku informační - mentální 

(představa, vize, obraz, D3 mentální tělo) a stránku energetickou - emoční (silovou, volní, účinnou, 

D2 emoční tělo). Vytvoří si postup, jak ten záměr realizovat: procedura (návod, recept, 

technologický postup), kdy pomocí znalosti fyzikálních zákonů přeměňuje ten záměr do hmoty, aby 

se uskutečnil, zrealizoval, aby se ZMANIFESTOVAL. Aby se promítl do jeho hologramu jako 

percepčně (smyslově, prožitkově) hmatatelná realita. 
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Jak Člověk tvoří? 

Člověk pojme záměr postavit dům. Vytvoří si jeho vizi, jak má vypadat: obrázek v hlavě 

(Manifestační Předloha 1º). Pak to nakreslí a má projekt: obrázek na papíře (Manifestační Předloha 

2º). Pak použije stavební postupy a dům postaví (Manifestační Sekvence, proces manifestace). Dům 

se skutečně fyzicky zmanifestuje v jeho Hologramu a je pro něj zcela reálný (Manifestovaná realita, 

hmatatelná realita). Ten dům současně existuje na všech úrovních: v hlavě, na papíře, ve hmotě. 

Cesta jeho realizace vede vibračně dolů: z vědomé vize (morfogenetické pole) až do hutné hmoty z 

cihel (atomická úroveň). Těm před-hmotným obrázkům se říká Předlohy. Tomu hmotnému 

výsledku se říká Manifestace či Realizace (uskutečnění) Předloh. Člověk je velice výkonný 

Manifestační Stroj: dokáže přeměňovat své záměry na skutečnost. Když se narodí, je na nule, nemá 

vůbec nic. Když odchází, tak za sebou zanechává obrovská díla (jak v dobrém, tak špatném, dle 

kvality své volby). Kde se to vzalo? Inu, akorát přeměnil své vědomí na hmotu. A to samé dělá 

Bůh, akorát v trochu větším měřítku. 

 

Tvoření jako počítač 

Je to jako s počítačem. Někdo pojme záměr vytvořit obrázek zajíce. V grafickém prostředí na 

počítači si ho nakreslí, nebo si ho ve vyšším jazyce naprogramuje. Tyto tvůrčí programy (kreační 

softvér) se přeloží do řady různých jiných kódových instrukcí na různých úrovních. Ty se pak 

pošlou do tiskárny a ta je přemění na sadu barevných teček na papíře. A zajíc je na světě. Mezi 

prvotní vizí jakožto stavem vědomí zajícova stvořitele a její konečnou hmotnou podobou je dlouhá 

řada dílčích kroků: říká se jí Manifestační Sekvence (Manifestation Transduction Sequence, 

vibračně transdukční posloupnost). Obsahuje celou vibrační hierarchii předloh, které na sebe 

navazují a spolu komunikují, aby se záměr dostal z vědomí do hmoty. Tyto předlohy jsou ID 

energetické konstrukty, struktury schopné vykonávat různé funkce.  

 

Spojení Tvůrce a jeho Díla 

Manifestační Sekvence začíná u Tvůrce a končí u jeho finálního produktu. Představuje trvalé 

energetické propojení a pouto mezi nimi. Tvůrce a jeho Dílo jsou navždy spolu. Každé dílo nese 

energetický otisk svého Tvůrce, který obsahuje 2 věci: jeho adresu a jeho kvalitu. Jednak nese jeho 

jedinečné Božské Rodné Číslo, podle kterého ho lze vždy dohledat. Druhak nese přesný záznam 

jeho vibračního stavu, v němž své dílo uskutečnil: jeho nejniternější postoje, motivy, záměry, 

emoce, které nelze skrýt a které z jeho díle neustále vyzařují a energeticky ho kódují. Hlídejme se 

proto převelice, kdykoli tvoříme (což se děje neustále!), zejm. pokud se jedná o tvorbu s delší 

dobou trvání, např. plození potomstva, zakládání říší, záměry soustavných meditací a modliteb, 

utkvělé představy a přání. Ono se to totiž opravdu jednou může stát. Ve všem co stvoříme, je kus 

nás samých, je nám to podobno, vlastně je to pouze výsledek našeho tvůrčího projevu, kdy navenek 

manifestujeme část svého nitra a pak v tomto divadélku musíme žít. Není nic didaktičtějšího, než 

mus žití ve mnou vytvořeném světě (co chystám ostatním si prožiju sám).  

To vše se ukládá do tvůrcovy karmické banky, což jsou paměťové matrixy, které jsou součástí jeho 

vlastní ID anatomie. To vše jednou uvidí jak rychlý film své autobiografie, až jeho vědomí 

dostatečně expanduje. Bohužel to bývá až během Bardo procesu, kdy už je dost pozdě na nějakou 

rychlou nápravnou akci, kterou umožňuje právě pobyt v těle a ve hmotě. Tím se to všechno časově 

táhne a celá evoluce se velice zpomaluje. Zavedení inkarnačního mechanizmu je zcela nepřirozené 

a jeho záměrem je zpomalit vývoj Lidstva, aby nemohlo dosáhnout vyšších vibračních úrovní a tím 

i sil, které jim odpovídají.  

V jistém smyslu vše, co člověk vytvoří, se stává jeho součástí. Je zřejmé, že nikdo sám před sebou 

neuteče. Všichni jsme spolu-tvůrci našeho společného Hologramu, ve kterém žijeme, na všech jeho 

úrovních: osobní, partnerský, přátelský, kamarádský, pracovní, rodinný, rodový, národní, druhový 

vše-lidský, planetární, galaktický, vesmírný, kosmický. Co uděláme, to budeme mít. Co neuděláme, 

to mít nebudeme, protože se to naší vinou nemohlo stát. Tedy nezříkejme se zodpovědnosti za své 

konání, ono to totiž nelze.  
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Podle Zákonů Kosmu je každá stvořená věc navždy a napořád přímo spojena se svým tvůrcem a je 

jeho součástí a podobenstvím. Neboť Bůh je ten nejzazší Tvůrce všech existujících věcí, tak jsou 

všechny věci jeho součástí a jsou s ním v trvalém propojení. Na toto spojení lze zapomenout, lze ho 

odmítnout a ignorovat, lze ho zreverzovat, ale nelze ho zničit. Proto se říká, že Člověk je Bohu 

podoben. Vše co se snaží dostat mezi Člověka a Boha je pochybené. Tam není místo, kam se dostat.  

 

Důsledky existence Předloh 

NIC se neděje nahodile. VŠE co pozorujeme je manifestací něčího záměru. V tomto fyzikálním 

faktu spočívá síla učení o předlohách. Jak nahoře, tak dole. I když nevidíme energetické předlohy 

(stav nahoře) a vnímáme pouze jejich manifestace (stav dole), tak z pozorování a pochopení toho, 

co se fyzicky projeví v našem hologramu, můžeme velice přesně určit, kdo za tím stojí na vyšších 

úrovních a čí záměry se tady realizují. Nic se neděje nahodile. Vše se děje zcela záměrně, tisíckrát 

úmyslněji, než si kdo dokáže představit (i ten největší fantasta). Pokud se někde objeví nějaká věc, 

tak je projevem svých předloh. Např. takový virus, neživý parazitický útvar, který napadá a zabíjí 

buňky. Předtím je využije pro svou replikaci a přeprogramuje je pro své potřeby. Jak vůbec vznikl 

tento genetický granát obalený bílkovinou? Odkud a jak se dostal do země či do vzduchu? Jak to 

přišlo, že jeho bílkovina obsahuje přesné molekulární klíče k buněčné membráně, která buňku 

chrání a jeho genom obsahuje klíče ke genetickému aparátu buňky, který překóduje? Věda říká, že 

to všechno vzniklo jen tak 'náhodou'. Lidé tomu věří, protože to říká věda, jako externí autorita, 

jako kontrolní dogma. Prostě někde v zemi, ve hroudě hlíny, se náhodou sešly atomy. Uhlík, vodík, 

kyslík a dusík, maličké kousky mrtvé hmoty, která o existenci člověka a lidech na Zemi vůbec nic 

neví. Pak do nich uhodil blesk a tím vznikl smrtící molekulární stroj, přesně kalibrovaný na 

rozstřelení lidského imunitního systému, na vyvolání rakoviny, apod. Jak se ale ten vir o člověku 

vůbec dozvěděl? Kdo mu předal ty přesné molekulární klíče k proniknutí do lidských buněk a 

reverzi jejich genomu? Takhle vznikl v amerických laboratořích virus HIV a otestoval se na části 

africké populace (nemoc AIDS). Byl rozšířen za pomoci Světové Zdravotnické Organizace (World 

Health Organization - WHO), která je zdravotnickou obdobou Mezinárodního Měnového Fondu 

(International Monetary Fund - IMF), který to samé dělá v oblasti finanční. Výsledky byly slibné, 

takže je zařazen do arzenálu SVS. Stejně tak Ebola, Zika, atd. S tím souvisí jev zvaný Chemtrails. 

Jedná se o tzv. chemické očkování atmosféry (chemical seeding). Do místních oblastí atmosféry v 

cílových regionech se rozpráší směsi určitých chemických sloučenin, které mají schopnost aktivovat 

daný virus, poté, co je tam zaveden (Voyagers II, str. 252).  

 

---------------  Kreační Mechanika Ia: Předlohy  --------------- 

 

Předlohy a anatomie 

Celá ID anatomie dané Věci-Bytosti v jistém smyslu funguje jako její manifestační předloha či 

program. Obsahuje v sobě informace o její Identitě, na základě kterých se vytváří složitá konstrukce 

energetických polí a útvarů na všech vibračních úrovních, do kterých je ukotvena. Tyto energetické 

konstrukty, např. ve formě skalárních vln, pak slouží jako optické prvky v promítačce. Když skrze 

ně prochází proudy životních sil, tak se tam různě filtrují, ohýbají, polarizují a míchají. Přitom se ty 

proudy zahušťují, až nakonec vytvoří polo-hmotné a hmotné částice, které se promítnou do 

prostoru, čímž tam vznikne fyzicky (atomárně) zmanifestovaná věc. Je to jako když světlo prochází 

skrze optickou lavici, kde jsou různě poskládány filtry, čočky, mřížky, štěrbiny apod. Když nakonec 

dopadne na promítací plátno, vytvoří tam obrázek, který můžeme fyzicky vnímat. 

 

Chyby v předlohách  

Je jasné, že pokud je chyba v předlohách (v programech) a vytištěný obrázek je defektní (zajíc má 

např. ohnuté ucho), tak to, že mu ho tužkou na papíře opravíme (něco vygumujeme a něco 

dokreslíme), nic neřeší. Při dalším tisku bude obrázek zase vadný. Je třeba opravit předlohy 

(manifestační programy) a ne jejich výsledný produkt. Je třeba léčit příčiny a ne jejich důsledky či 

následky. Důsledky se totiž neléčí, to není fyzikálně možné. Důsledky se pouze potlačují. Na tomto 
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záměrném omylu funguje celá hrubo-hmotná medicína. Nastane organický problém, tzv. ne-moc. 

Rozsvítí se červená varovka. Vyšší Já mi dávají najevo, že už toho bylo dost a že jsou připravena 

zakročit, pokud nezměním způsob života a kurz svého vývoje. Zajdu si za doktorem a dostanu 

pilulku. Kladivo, které rozbije jednu varovnou žárovku, aby se jich zanedlouho rozsvítilo mnohem 

víc, což je záměrem. To jsou reverzní programy vložené do současných medikací.  

 

Jak léčit předlohy 

Léčit předlohy může pouze ten, kdo jim rozumí. Musí znát původní vzory zdraví a vidět jejich 

poškozeniny, aby je mohl vyléčit. Do příslušných vibračních úrovní, kde se tyto defekty nacházejí, 

vkládá (implantuje) původní energetické enkrypce ve formě obrazů a vizí, které musí dokonale 

ovládat. Pracuje se totiž v říši příčin. Pracuje se s obrazy či před-obrazy zdraví, s Božskými Vzory 

Zdraví (Divine Imprint for Health). Musí mít souhlas dotčené osoby (člověka + jeho Vyšších Já) a 

také své Bytosti (svých Vyšších Já). Zásah do zdraví někoho jiného je velký energetický proces a je 

nutno mít svolení. Jinak je to energetické násilí. Léčení se odehrává skrze Boží Milost, kdy to Zdroj 

skrze Vyšší Já dovolí. Pak zapůjčí své Stvořitelské Síly danému terapeutovi či léčiteli a umožní, aby 

se pacient mohl uzdravit. Aby mu mohly být aktivovány jeho vlastní životní síly a jeho vlastní 

napojení na Zdroj mohlo být obnoveno. Je zcela v pořádku, že se pacient i léčitel snaží, ale poslední 

slovo má vždy Vyšší Princip. Dávejte si proto pozor na to, do čích rukou se svěříte a jaké 'léčebné 

energie' ten váš dobrodinec používá a z jakých pekel si je stáhl či zkanáloval (důrazné varování 

před čenelingem!). On vůbec koncept vnějšího lékaře je podivný. Každá Bytost má přímé napojení 

na Zdroj a žádného lékaře v zásadě nepotřebuje. Ten pouze supluje chybějící vztah mezi Člověkem 

a Bohem a také lidskou nevědomost o své vlastní energetické konstrukci a péči o ni. Pokud se lidé 

začnou starat o své zdraví sami, tak se osvobodí od celých legií samozvaných léčitelů, kteří byli 

svedeni na scestí svým samaritánským komplexem a škodí sobě i jiným (ne všichni). Současně tím 

očistí naši planetu od masy dravčích parazitů, kteří záměrně lidské zdraví ničí skrze falešné názory 

a potravinářsko-farmaceutické koncerny.  

Dobře naprogramovaná planeta by měla mít veškeré potřebné léčebné prostředky v přírodě. Známá 

je léčivá síla rostlin, které obsahují pomoc snad pro všechny neduhy lidské i zvířecí. Tyto možnosti 

jsou vloženy do jejich předloh jako energetické enkrypce (programy) a manifestují se jako účinné 

chemické látky. Jelikož obsah předloh se promítá do fyzické formy, tak podle vnějších znaků 

rostlinné bytosti lze usoudit na její vnitřní léčebný potenciál (celkové vzezření, tvar, barva, 

stanoviště, zvyky, způsob života, aj.). Kdo se na rostliny dokáže nacítit (vyladit), může v tomto 

energetickém herbáři číst, aniž ho musel mučit fyzikálně-chemickými postupy a rozbory. Na tom je 

založena přirozená spagyrická medicina, pěstovaná v rámci hermetických nauk. Někdy je možné 

pracovat přímo na úrovni předloh, tedy úrovni energetické, kdy se léčivé programy rostlin přenášejí 

přímo do biopolí léčence. Stačí navázat vhodný meditační kontakt a požádat rostlinu o pomoc. 

Častěji se to však děje skrze prostředníka, léčitele a pomocí nějakého 'vodivého prostředí'. Např. 

voda má úžasné schopnosti do sebe nabrat, uchovat a předat energetické enkrypce. Proto je na ní 

vystavěn náš planetární život. Toho se využívá např. v homeopatii, kde není třeba fyzické 

přítomnosti léčivých látek, nebo jenom v maličkém množství, aby roztok nakódovaly. Vedle rostlin 

mají velké schopnosti také příslušníci říše minerální. Je známá energetická síla kamenů a krystalů 

(hornin a minerálů), které navíc fungují jako zahuštěná a zakoncentrovaná voda, protože si umí 

udržet svou matematicko-geometrickou strukturu a jí nesené kódy. Hned tak se neroztečou a 

neutečou, jejich tvar je trvalejší než tvar vodní či větrný: mají malý dosah ale velkou sílu (tekuté 

živly to mají naopak).  

Smyslem existence vibrační hierarchie životních polí a forem na planetě je, stejně jako u rozdílných 

lidských ras, pochopit vzájemnou jednotu a plnou rovnocennost z hlediska Stvoření. Naučit se 

vzájemně respektovat, chovat se k sobě jako rovný k rovnému a spolupracovat na společném 

vývoji. Člověk, jako nejvyšší biologický druh na Zemi, má na starosti všechny (vibračně) nižší 

životní formy a má za ně také ascenční zodpovědnost. Musí udržovat Chrámový Komplex své 

planety v perfektním stavu a energetické průchody plně funkční, aby všechny jeho spolu-bytosti z 

(vibračně) nižších říší, světů minerálních, elementálních, rostlinných, zvířecích, mohly dojít 
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přirozeného vzestupu. Jsou to jen různé aspekty Kosmického Vědomí, které se rozhodlo 

manifestovat se v těchto maličkých formách, aby si vyzkoušelo, jaké to je (protože je hravé), 

posloužilo planetě k jejímu oživení (udělalo něco užitečného) a dalo člověku možnost učit se 

Jednotě (aspekt didaktický). Tyto nižší formy potřebují lidskou dopomoc, aby se dostaly do míst, 

kde spočívají jejich Kolektivní Duše. Nemají ještě schopnost být plně Individualizované Identity. 

Člověk nemusí studovat jejich ascenční mechanizmus (beztak není z čeho). Děje se to automaticky 

skrze pozitivní emoční vazbu. Úplně stačí náš láskyplný přístup a lidské biopole pak dokáže 

potřebné spojení zprostředkovat. Takto např. pomáhá člověk rostlinám a ony mu na oplátku 

poskytují věci potřebné pro jeho život (materiál svých těl a programy svých předloh). A to je další 

cesta léčení nás všech, neb svým konáním a jeho záměry a motivy si programujeme naše předlohy. 

Jak dnes myslíme, tak se zítra zmanifestujeme. A všechno, co jsme si vymysleli, si pěkně v reálu 

prožijeme.  

 

Jak si chránit předlohy  

Staří mudrci dobře věděli, že silou vůle a dokonalou znalostí jemno-hmotné anatomie je možné 

přímo zasahovat do genetického kódu, opravovat ho a měnit jeho funkci. Kromě toho je možné 

svou genetiku ovládat zcela nevinným způsobem, tím (i) jak se chováme: jak myslíme, cítíme, 

konáme (naše volba) a (ii) čemu dovolíme, aby do nás zvenčí vstoupilo (vliv okolí). Vše co 

dýcháme, pijeme, jíme, smyslově vnímáme, cítíme a prožíváme, jak reagujeme. Veškeré vnější 

stimuly a vlivy, co do nás vstupují nás ovlivňují a transformují. Stávají se naší součástí, součástí 

našich biopolí, naší anatomie, skrze niž se pak sami promítáme. Všechno to jsou pouze formy 

energie nabité určitou enkrypcí: kódováním, programem, záměrem, informací. My jsme také jenom 

nějaká forma energie. Je to interakce energií, o které ale vůbec nemáme ponětí. Byliny, potravní 

doplňky, homeopatika, apod. jsou velice silné skalární technologie, které pracují přímo s Prvotními 

Proudy Životních Sil a Energiemi Elementů (Tvůrčích Živlů). Voda je úžasná bytost, která do sebe 

dokáže nabrat a v sobě podržet velké kvantum programů a záznamů. Dá se snadno lecčíms 

nakódovat. Do svých předloh umí nasát léčebné programy různých preparátů, viz homeopatie. Ale 

také je možno ji nakódovat reverzně. Označení živá voda a mrtvá voda odrážejí tuto fyzikální 

realitu. Energetické pozadí rozdílu mezi Živou a Mrtvou vodou je načrtnuto např. v semináři 

Sliders-1 (viz jeho manuál, str. 8). 

Energetické procesy na úrovni předloh probíhají velice jemně, nepozorovatelně, že se to ani nezdá. 

Právě proto tyto velice efektivní postupy oficiální dravčí věda neuznává, zesměšňuje je a vytrvale je 

potírá. Má z nich tak velký strach, že je dokonce zakazuje zákonem. Démoni se už tak moc bojí 

zdravého a silného Krystovského Člověka (tělesné zdraví, funkční imunita, silný nervový systém, 

pevný charakter, hluboká víra ve skutečného Boha), že mu zákonem zakazují i bylinky a doplňky 

stravy. Asi se tady opravdu něco děje. Chraňme si tedy svoje předlohy před vším, co je poškozuje. 

A to jak zevnitř tak zvenčí. Zevnitř jsou to naše chybné názory, postoje, emoce, vnitřní stavy a 

reakce. Zvenčí je to téměř vše, v čem žijeme, co se fyzicky manifestuje v našem reverzovaném 

planetárním hologramu. Zkusme se vyvázat z tohoto démonického matrixu naší poškozené 

planetární reality a začněme ho společně zevnitř rozkládat svou čistotou a prací na sobě.  

 

Předlohy pro Manifestaci a Vývoj  

Předlohy jsou skalární programy pro (i) manifestace a (ii) vývoj všech věcí. Můžeme si představit, 

že manifestace odpovídá současné struktuře dané věci v daném okamžiku, tedy v daném bodě jejího 

časového vývoje, promítne se do hmoty právě tak, jak teď vypadá. Vývoj představuje změnu věci 

při jejím putování Hologramem Bytí a proto se pokaždé promítá trochu jinak. S tím souvisí pojmy 

Manifestační Předloha a Evoluční Předloha (či Templát). Můžeme si představit, že Evoluční 

předloha je ten největší program pro existenci a vývoj dané věci, který obsahuje všechny možnosti 

jejích proměn a ascence. Manifestační předloha pak je pouze malý podprogram, který umožňuje 

fyzický projev jejího aktuálního stavu, tedy pouze ta část Evoluční předlohy, kde se ta věc právě 

nachází, kam se na své cestě právě dobrala. Pokud věc zvládne určité vývojové (= výukové) lekce v 

rámci nějaké malé omezené části Evoluční předlohy (projde správně v Bludišti Bytí po kvalitní 
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cestě evolučního horizontu mající vysokou krystovskou hodnotu), tak kvalitou svého konání navýší 

své vlastní vibrace a tím se jí otevřou energetické pečetní zámky v její ID anatomii a získá přístup k 

větší části své Evoluční předlohy, která je její součástí. Tím dostane k dispozici více schopností, sil 

a možností, jak je realizovat. Pokud to opět zvládne, tak její evoluční potenciál expanduje dál. 

Milníky na cestě malých kvantitativních změn jsou změny kvalitativní, kdy dojde k výrazným 

událostem (akrece potřebného kritického množství frekvencí do předloh aktivuje různá centra či 

zámky). Kromě přirozeného samo-vývoje je možné vnějšími zásahy vývoj urychlit či zbrzdit. Vyšší 

Já se snaží náš osobní vývoj maximálně urychlit a různě nám v tom pomáhají, protože za něj s námi 

mají spolu-zodpovědnost. Strážcovské Rasy dělají totéž a snaží se urychlit vývoj celých jim 

svěřených ras a druhů a vesmírných regionů a proto provádí akcelerační zásahy do jejich 

Evolučních Templátů (vibrační a evoluční apgrejd). Jak se tedy chovat, aby nám to šlo rychle? 

Neustále být ve vibračně kvalitním stavu, nejen při večerní chvilce meditace. Jak zmínil Ladislav 

Klíma, 'Bůh nebo prase: toť alternativa dneška' (celý den jako prase a večer hodinku jako světec). 

 

Předlohy a Vyšší Já 

S vývojovým aspektem předloh souvisí pojem Vyšší Já. Jeden pohled je statický, z hlediska 

vibrační struktury mé Bytosti, kdy tato moje Já jsou různé části či lépe aspekty mé vlastní ID 

Identity ukotvené v jiných (vyšších) vibračních úrovních (HU2,3,4,5): jsou to moje Těla Hustotní 

(Duše, NadDuše, Avatar, Riši). Je to analogické s Těly Dimenzními, kdy moje Hustotní Tělo v HU1 

(část mé Identity zvaná Inkarnát) obsahuje 3 různé vibrační aspekty: Tělo atomické v D1, Tělo 

emoční v D2, Tělo mentální v D3, která dohromady dávají jeden integrovaný životaschopný celek, 

já, malý český člověk, jak právě dneska vypadám. Druhý pohled je dynamický, z hlediska 

vibračního vývoje mé Bytosti, kdy tato moje Já jsou moje různé budoucí formy, verze, do kterých 

se časem vyvinu a vyascenduji. Jsou to moje Starší Já. Je to podobné, jako kdyby se malé dítě 

dívalo po časové koleji svého budoucího růstu a vývoje a jeho různé etapy si nějak rozškatulkovalo 

a pojmenovalo, např. jako se etapizuje postnatální vývoj člověka, který se dělí do 12 stádií: 

novorozenecké období (0-28 dnů), kojenecké období (29 dnů-1 rok), batolecí období (1-3 roky), 

předškolní věk (3-6 let), mladší školní věk (6-10 let), starší školní věk (11-14 let), dorostové období 

(14-18 let), dospělost (18-30 let), zralost (30-45 let), střední věk (45-60 let), stáří (60-75 let), vysoké 

stáří (nad 75 let), kmetský věk (nad 90 let). Akorát že tady se ty etapy poměřují pozemským časem, 

ale v ascenčním vývoji se měří dosaženou vibrační úrovní. Tedy na naše Vyšší Já se můžeme 

podívat jako na naše Starší Já. Jsem to tedy pořád jenom Já a nikdo cizí. Tato moje Starší Já již 

prošla vývojem, který já mám teprve před sebou a získala příslušné zkušenosti. A proto mi mohou 

poradit. Proto se komunikačně a energeticky napojujeme na naše Vyšší-Starší Já, pro pomoc, 

ochranu, učení, vedení, léčení, sdílíme s nimi radost i strast, jsou to naši starší a zkušenější 

kamarádi, naši milující rodiče. Nauka začínala technikou Maharická Pečeť, která nás propojuje s 

naším Vyšším Já z HU4, což je Krystovský Avatar (používala se k tomu D12 Maharická 

frekvence). V dalším se vytvořil Tří-Plamenný Frekvenční Most k našemu Rišimu v HU5 a 

následně i zapečetěná chráněná komunikační linka s touto naší Rišiovskou Identitou.  

 

Všechno má svoje předlohy 

Všechno manifestované má svoje předlohy, energetické předobrazy, kreační programy pro svou 

manifestaci a vývoj. Všechno, co si je nějak podobné na úrovni manifestace (reálné fyzické 

existence), si je také podobné na úrovni předloh: je si to programově blízké, sdílí společné části 

předloh. Jsou také předlohy skupinové, týmové či kolektivní. Lidé, kteří jsou spolu v kontaktu, 

vytváří společný energetický štít (jedna forma předloh). Čím je kontakt delší a intenzivnější, tím je 

společný štít silnější. Existence společného štítu vytváří energetickou bázi společné identity. Osobní 

štíty jsou částečně zapojeny do štítu společného, až se někdy ztrácí osobní identita a převládá 

identita kolektivní, či vzájemná podobnost zúčastněných, kteří zpočátku byli více rozdílní (dlouho 

spolu-žijící manželé). Známé jsou štíty příslušnosti žáků k dané školní třídě, které trvají a aktivují 

se třídními srazy (trvalé vazby, old school tie). Podobně setkání lidí, co spolu byli na vojně, prošli 

společným kurzem, něco sdíleli, něco spolu zažili, apod. Tyto kolektivní štíty se tvoří zdola nahoru 
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(↑). Tím, že manifestovaní lidé jsou spolu, tak překryvem jejich biopolí (naše vnější aurická pole 

pro D-13,14,15 sahají přes celý vesmír a vyplňují ho) a interakcí jejich osobních předloh, vzniká 

nová předloha kolektivní. Jsou však také kolektivní štíty již dopředu hotové a skrze ně 

manifestovaní lidé (či cokoli jiného) mají společné znaky, mají něco společného (rody, národy). 

Tyto štíty fungují shora dolů (↓).  

* Nejsnazším příkladem je dítě, které si nabírá část předloh svých rodičů a proto je s nimi v něčem 

podobné. Sdílí část jejich genetických templátů a část si přináší svojí vlastní, což jsou programy 

jeho vlastní identity obsažené v jeho úrovni Duše. Je to směr ↓ (vliv genetický). Fyzická podobnost 

je obsažena v kódující DNA (ne-Junk) a nefyzické aspekty (tj. všechny ostatní) jsou v nekódující 

DNA (Junk DNA), kde je třeba vzít v potaz všech 12 vláken lidské DNA na úrovni energetické. 

Intenzivním soužitím pak vzniká i společný štít rodinný, tedy směr ↑ (vliv prostředí). Tento vliv je 

ne-genetický (znaky získané, nikoli zděděné) a má 2 složky. První je vliv vnějšího prostředí, tedy 

okolí, které jedince ovlivňuje, je to vliv jiných lidí a kontextu. Druhý je vliv vnitřního prostředí 

jedince, kvalita jeho vnitřního světa, tedy jeho způsob chování, rozhodování a věci vytvořené jeho 

svobodnou vůlí a volbou. Oba vlivy, vnější i vnitřní, formátují jeho ID anatomii a získané prožitky, 

zkušenosti a paměti se zapisují do osobních štítů. Podle dominance vlivů může převážit buď vliv 

genetický nebo ne-genetický. To je uděláno schválně, aby člověk byl flexibilní věc a podle svého 

konání se sám mohl (v jistém rámci) proměňovat a vyvíjet, což je úžasná možnost. Rozhoduje se 

dle své svobodné vůle a sám na sobě prožívá důsledky své volby, čímž se učí (je to auto-didakt).  

* To platí i pro kolektivy. Pokud se genetický aspekt důkladně podporuje vlivem prostředí, tak se 

předlohy posilují a vydrží dlouho funkční. Typickým příkladem je elitní hebrejská rasa (národ), 

která sice žije rozptýleně po celém světě, což je pro udržení celistvosti rasového štítu obrovský 

hendikep, ale tak úporně drží své původní hodnoty a tradice, jazyk a učení, zvyky a chování, že 

dokázala uchovat svoji rasovou identitu (= funkční rasový štít, rasové předlohy) po mnoho století. 

To dokládá schopnost člověka ovlivňovat své předlohy svým chováním nejen na úrovni osobní, ale 

také na úrovni kolektivní. Je jasné, že rasová genetika se musí zachovat v naprosté čistotě, není 

možno se pářit s příslušníky jiných ras a národů a vše cizorodé se musí rychle odmísit, což je v 

tradičním judaizmu tvrdě vyžadováno. Tato přirozená strategie zachování vlastní identity (právo 

jedince i národa na sebeurčení) je v dnešní zvrácené době klasifikována jako: rasizmus, 

nacionalizmus a xenofóbie, což je trestné. Přitom je to zcela pragmatická svobodná volba, pomocí 

které se geneticky chrání a udržují všechny Strážcovské Rasy, aby si svůj genom neznečistily ničím 

cizorodým a mohly plnit své mise. Takovou rasou Hebrejci kdysi byli (Voyagers II, hesla: Hibiru, 

Hebrew). Stejně tak, jako se policejní útvar nesmí znečistit infiltrací zločinců, tak se na vyšší úrovni 

nesmí znečistit policejní předlohy genomem Dravců (opak je dnes pravdou). Cílem Dravců je 

všechny úrovně předloh zlikvidovat, aby mezi Pastýřem (SVS) a jeho Ovcemi (bio-roboti) již nic 

nestálo, kromě operativního interfejsu (NWO). Dalším cílem je, aby se krystovské kódování lidstva 

co nejvíce naředilo a zkontaminovalo pomocí nucených globálních hybridizačních kampaní. A aby 

se hybridní produkty automaticky infikovaly ideologiemi smrti (viz islámský zákon Šaría: muslim 

se může oženit s nemuslimkou a jejich děti jsou automaticky muslimové). 

* Dalšími příklady jsou vyšší celky, kde je jedinců více, jako jsou rody, národnosti, národy, etnika, 

rasy, biologické druhy, vesmírné genetické linie a také jejich produkty jako je kultura, civilizace, 

tradice, hodnoty, náboženství, duchovní školy, apod. Všechny tyto útvary mají své kolektivní štíty, 

skrze které se jejich jedinci inkarnují a jejichž programy si z nich přitom do svých osobních předloh 

nabírají a kopírují. To jim také dává kvalitu zvanou 'kolektivní charakter'. Např. každý národ má 

svoje specifické předlohy, které ho činí jedinečným. Je možné definovat sadu všech možných 

relevantních znaků, které popisují a určují 'národní charakter'. Různé národy se v hodnotách těchto 

parametrů liší a proto je možné je vzájemně poměřovat a porovnávat. V mnoha-rozměrném n-

parametrickém prostoru těchto znaků má každý národ svoji niku (domeček, kde bydlí). Tedy 

takovou sestavu hodnot těchto parametrů, které ho určují a charakterizují. Každý národ by se tam 

dal geometricky zobrazit jedním bodem (bod v Rn) či polohovým vektorem mířícím do středu niky. 

Její rozsah pak ukazuje variaci a rozptyl parametrů kolem středu (velikost domečku). Snadno se 
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tedy dá určit podobnost různých národů jako jejich geometrická blízkost v tomto prostoru (National 

Location Hyperspace).  

* Podobně je možno formalizovat a kvantifikovat různé abstraktní koncepty podobnosti a 

rozdílnosti, ať je to lidská typologie (kartézské osy s mírou příslušnosti k danému typu), lingvistika 

(sémantický diferenciál) či míry vzájemné rozpustnosti chemických látek (Hansenovy koeficienty). 

Pomocí toho je pak možné odhadnout pravděpodobnost (blízkost nik, míra překryvu nik) pro 

možnost či nemožnost mírového soužití různých národů vedle sebe. Také lze odhadnout ty oblasti, 

kde problémy patrně nebudou (větší blízkost v daném směru) a kde nejspíš budou vznikat (menší 

blízkost). Velký rozdíl v nějakém parametru nemusí vždy mít konfliktní vliv, může být i neutrální, 

např. typu: 'jsou v tomhle sice úplně jiní, ale mě je to jedno'. Tím lze také odhadnout podobnost 

různých národních předloh, neboť předlohy a manifestace jsou dvě strany téže mince. Tyto 

podobnostní prostory (Proximity Spaces) je možné konstruovat pro všechny kolektivní úrovně, od 

vhodnosti dvou partnerů pro manželství (obv. se dělá pomocí horoskopů, aj. nástrojů), přes 

personalistiku v zaměstnání, přijetí členů do společností, až po rasovou podobnost.  

* Bylo by zajímavé vidět takový Racial (In-)Compatibility Hyperspace a v něm rozmístění 

současných lidských ras a také porovnání jimi vytvořených kultur, civilizací, náboženství, ideologií, 

obsahujících hodnotové žebříčky svých původců. A dát tato data do souvislosti se vztahy a soužitím 

různých ras v historickém kontextu. A udělat prognózy, jak by asi taková soužití mohla vypadat v 

budoucnu. A podle toho udělat uspořádání světa, aby se zabránilo střetu civilizací, neboť konec 

dějin se nekoná (to byl opravdu hloupý nápad) a poslední člověk je pouze předzvěst a příslib 

příchodu Nad-Člověka: plně realizované Krystovské Bytosti, jakou je např. J12. Tím by se 

zabránilo smrti Západu a tím i nás všech. Otevřela by se možnost pokračovat v rozvoji regionálních 

kultur a jejich mírové spolupráce, jak tomu bylo u původních Lidských Kmenů, aby se po dlouhé 

době pádu zase mohl konat Vzestup Člověka. Pokud to neuděláme, tak přijde Pod-Člověk, démon 

na slovo vzatý a vykoná pravý opak. On už tady ale je, je všude kolem nás, ale je nám bráněno ho 

vidět, abychom se mu nemohli bránit. Ďábel je vždy pár kroků před Andělem. Nemusí totiž 

respektovat žádná pravidla a proto jeho cesta je rychlejší. Proto také Zlo svou dokonalostí a 

rychlostí účinku mnoho lidí fascinuje. Mít tak silné nástroje, které během pár vteřin porazí strom, 

který rostl sto let. Vteřina člověka proti sto rokům Přírody: To jsem silák, co? (postoj těžce 

nemocné bytosti). Ničení jako adrenalinový sport. Stromem to začíná, civilizací a planetou to končí.  

* Je fyzikálním faktem, že vyšší kolektivní úrovně mají různé znaky, protože mají různé předlohy. 

Pokud jsou stejné předlohy, jsou stejné i jejich (= skrze ně) manifestované formy (vztah program-

tiskárna-obrázek). Na úrovni národní to cítí každý jeho příslušník, vnímá svou Národní Identitu 

(humor je toho dobrým barometrem). Tématika národní odlišnosti je pěkně zpracovaná např. v 

knižní sérii Xenofobův Národnostní Průvodce (The Xenophobe's Guides, Oval Books). Existence 

těchto přirozených a žádoucích národních a rasových odlišností je však ze strany SVS tvrdě 

potlačována a kriminalizována, protože jim brání v zavedení NWO. Je třeba všechny rozdíly 

vymazat a udělat z lidstva jednu jednolitou a unifikovaně myslící a cítící otrockou služebnou rasu, 

bez vlastní identity - ta jí bude implantována, pro ET Dravčí nájezdníky. Proto jsou pojmy jako 

rasizmus a xenofóbie tak silně zneužity. Dnešní politika a její nástroj sociologie ve své zvrhlosti 

tvrdí, že lidské rasy neexistují, ale jedním dechem dodávají, že poukazovat na rasové rozdíly je 

trestné. Pokud by rasy neexistovaly, tak by mezi nimi nemohly být žádné rozdíly. Této triviální 

úvahy je dnes schopen i jedinec mdlého úsudku. Zítra však již nebude, díky protažením nových 

generací skrze perverzní vzdělávací systém, který je cíleně odnaučuje myslet a implantuje je 

dogmaty. Není žádoucí, aby bioroboti mysleli a navíc individuálně a svobodně a pídili se po 

příčinách věcí. Jedinou otázku, co je dovoleno položit, je JAK? Je to popisná úroveň poznání, jak 

věci jsou. Správné odpovědi jsou již Systémem dopředu dány. Pasivní mechanické biflování, cvičí 

paměť pro ukládání a udržování kontrolních dogmat pro sebe-programování a předávání dál, což je 

žádoucí. Otázka PROČ? je nežádoucí, protože je nebezpečná. Je to kauzální úroveň poznání, cvičí 

rozum a intelekt, aktivní tvůrčí forma práce s informacemi a kontextem, může vést ke zpochybnění 

dogmat-axiomů, což je zlé. Když se změní axiom, tak se předefinuje celý logický systém a jeho 

hodnoty, což může vést k prolomení matrixu, to však není dovoleno. 
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* Efekt Sté Opice. Důsledkem existence Kolektivních Předloh je i Efekt Sté Opice. Jde o to, že 

pokud se v nějaké skupině kryté společným štítem nahromadí kritické množství frekvencí určité 

kvality, tak jimi nesené informace jsou dostupné pro celý kolektiv (osobní štíty jsou ponořeny do 

štítů kolektivních a předávají jim své obsahy). Pokud si dostatečně velká skupina opic (symbolicky: 

100 opic) osvojí nějakou novou dovednost, tak se skrze společný štít dostane ke všem dalším 

opicím, které ji nikdy netrénovaly. Je to jako free-ware/share-ware volně stažitelný z kolektivního 

opičího serveru. Tak funguje i kolektivní Lidský Štít. Analogem opic je současný a nezávislý 

vědecký objev téže věci různými badateli na různých místech světa. Pokud se do našeho společného 

Štítu, skrze kritické množství zmanipulovaných mas, dostanou negativní programy, tak začnou 

působit na celé lidstvo (takhle se zadělává na nesmyslné války, pro které není žádný pádný politický 

důvod). Proto je tak důležitá ideologie, propaganda a kontrola mysli, k čemuž klíčem je vlastnictví 

médií a omezení svobody projevu jak výchovou (auto-cenzura) tak umlčovacími zákony (jedna 

varianta zákonů odzbrojovacích). Stejně tak působí programy pozitivní, které se do Štítu implantují 

duchovní prací jedinců i kolektivů (osobní energetická práce, skupinové meditace s jasným 

záměrem). To vše má obrovskou sílu, myšlenky jsou mocné skalární technologie, která programují 

manifestační předlohy. Myšlenky (názory, postoje, ideje, vize) generují Skalární Morfogenetická 

Pole (struktury Partiki Mřížek), která, byv vložena do Planetárních Štítů, se prostě musí jednou 

zmanifestovat v Planetárním Realitním Hologramu, pokud dosáhnou kritického náboje. Je to čistá 

fyzika (tedy žádná 'pavěda'): Skalární Štítová Mechanika. Meditující týmy pokročilých mnichů v 

horských jeskyních opravdu mohou zabránit globálním katastrofám. Proto byla Nauka o Předlohách 

Lidstvu odebrána, aby lidé vůbec nevěděli, jak obrovskou tvůrčí silou vládnou. Namísto aktivní 

projekce našich krystovských vizí za účelem spolu-tvorby společného Planetárního Hologramu, 

jsme nuceni do sebe pasivně přijímat manipulativní reverzní programy k jeho destrukci. Myslíte si, 

že kdyby hnutí New Age nesloužilo dravčím účelům, že by tady mohlo řadu desetiletí v klidu 

existovat a proliferovat? Ovládá desítky miliónů hledajících obětí, slušně navibrovaných čistých 

naivních bytostí, které zneužívá jako bio-vodiče pro své prasácké frekvence, ke gumování zbytků 

Krystovských Kódů v jejich osobních a planetárních předlohách. Tohle žádné vládě nevadí, protože 

je to chráněno SVS. Zkuste si však založit praxi či kliniku posilující přirozenou imunitu, pracující s 

homeopatií a tradiční východní medicínou (Indie, Čína). Okamžitě jste v konfliktu se zákonem a 

zničí vás mediálně (Bludné Balvany vto), finančně, trestně. Zvrácený stát okamžitě pozná, kdo chce 

lidem opravdu pomáhat a tvrdě zakročí. Zato Paní Kačenka, která kosí lidi po stovkách 

metatronickou frekvencí BEASTu (Modrý Meč AA Michaela), ta požívá generózní imunity a 

popularity. 

  

Boj o předlohy 

Veškeré neviditelné energetické boje jsou o předlohách. Veškeré viditelné hmotné boje (lidské 

války) jsou o planetárních předlohách. O ovládnutí geografických regionů, kde jsou důležitá 

energetická centra Chrámového Komplexu Země, portály a brány. O získání energetických klíčů a 

přístupových kódů k nim, které jsou vloženy do lidské genetiky tamních obyvatel. O likvidaci 

Lidské strážcovské rasy. Kam jsou nasměrovány předlohy, tam skrze ně tečou energie Zdroje a tam 

se také manifestují biologické formy. Dravci kradou předlohy krystovských životních polí a 

nasměrovávají je jako energovody do svých padlých vesmírů. Předlohy mají 2 energetické hodnoty: 

statickou a dynamickou. Statická hodnota je dána samotnou strukturou a konstrukcí předloh, což 

jsou energetické útvary vystavěné z čisté energie Zdroje: cena jejich materiálu. Dynamická hodnota 

je dána funkcí předloh, kterou mohou vykonávat, stahovat energie Zdroje a manifestovat své 

obsahy: cena jejich užitečnosti. Různé příklady jsou zřejmé. Cena telefonního drátu a hodnota 

telefonního spojení. Cena železa kolejnice a hodnota možnosti po ní cestovat. Cena plátna obrazu a 

jeho umělecká hodnota. Cena biomasy narozeného dítěte a jeho hodnota jako člověka či avatara.  

1. Dynamika. Prvním krokem je pomocí reverzů ohýbat předlohy od Zdroje do Černých děr, až kam 

to lze, dokud neprasknou. Je to jako když se ohýbá okapová roura ze střechy, pořád skrze ni něco 

teče. Celkový průtok je stále menší, ale podíl do Děr je stále větší. Takhle se dlouhodobě vycucávají 

předlohy našich vesmírů a jejich manifestovaná realitní a životní pole.  
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2. Statika. Druhým krokem je, že když se to moc ohne, tak se to ulomí a předlohy se od Zdroje 

odpojí. Teď už skrze ně nic neteče a začne se požírat jejich potrubí. Např. energetická výživná 

hodnota předloh a manifestovaného obsahu (tj. biomasy zabitého zvířete) našeho Veca systému, 

který byl stahován do černých děr WeseDaku a WeseDraku pomocí BEASTu, by jim zajistila 

existenci na mnoho miliard let pozemského času. Jsme tedy tučné sousto.  

Všechna velká náboženství jsou velké Dravčí podvody, jejichž cílem je po tisíce let soustavně 

masově reverzovat planetární a lidské předlohy (zejm. posledních asi 20 tis. let po pádu Atlantidy). 

Křesťané mají své metatronické chrámy napájené pomocí BEASTu. Muslimové mají své mešity a 

minarety navázané na podstatně silnější technologie (Time Rip, Threshold aj.), centrálně 

distribuované skrze Mekku. New Age to má skoro všechno. Modrý Plamen ArciDémona Michaela 

je nosná frekvence BEASTu, D-13-Reverz. Fialový Paprsek Nanebevzatých Mistrů (Descended 

Masters) je část reverzovaného spektra původního D-15 Fialového/Ametystového Plamene pole 

Keerasha. Merkaba Drunvala Melchizedeka je metatronicky kódovaná a jede na anti-krystovském 

spinu. Dále všechny možné léčivé a transformační energie zkanálované od celé galerky místních i 

vzdálených padlých ras. Většina lidí, kteří jsou do těchto démonických tenat zachyceni jsou nic 

netušící oběti a vůbec neví, o čem to je. Narodili se do regionu ovládaného danou ideologií a byli jí 

naprogramováni, bez vědomí si svého zotročení a bez možnosti se osvobodit. Nebo si ji sami našli, 

ve víře, že je to čistá cesta k duchovní realizaci. 

 

Boj o předlohy 1: Hyperdimenzní Kužel 

Pěkným příkladem boje o reverzi předloh je metoda Inter-Dimenzionálního ID Kužele (IDK) 

popisovaná na str. 168-9 v knížce "Plejádská světelná terapie" autorky-bohyně Amorah Quan Yin 

(Fontána, 2009). Člověk má otevřít své předlohy 'plejádským léčitelům světla a lásky', což jsou 

Samjase Luciferiánští Anunnaci z Plejád, hybridní rasa padlých Annu-Serafimů z Lyry-Aveyonu. 

Nejlépe v noci, kdy člověk pozbývá vědomé kontroly nad tím, co se s ním děje. Oni na něm 

provedou 'delfíní převzorkování mozku'. Delfíní Lidé (Bipedal Dolphin People) je padlá rasa Annu-

Elohim Anyu. V bojích s dalšími dravci (hmyzí linie Serafimů, můří linie Omikronu, plazí linie 

Odedikronu) přivedla náš Časový Matrix na pokraj kolapsu v době před cca 570 mil. let. Byla 

aktivní při pádu Atlantidy. Bytuje na padlém Siriu-A a Arkturu ve Fantomovém Matrixu našeho 

Veca systému. Metoda IDK je prý 'očista' a 'zapojení božské osy'. 

Hyperdimenzní Kužel (Hyperdimensional Cone-HDC, IDK) je pokročilá vesmírná dobyvačná 

skalární technologie padlých ras Jehoviánských Anunnaků založená na principu externí reverzní 

merkaby. Na planetární úrovni byla soustava obřích IDK implantována do planetárních štítů skrze 

selenitové a křemenné krystalové matrixy v období rané Atlantidy, aby po své plné aktivaci 

plánované na rok 22 326 BC (minulý Hvězdný Aktivační Cyklus, SAC) a přepólování předloh a tím 

i el-mag. pole, jim zajistila nadvládu nad Zemí. IDK funguje jako interfejs (rozhraní) mezi naším 

živoucím matrixem a naším padlým Fantomovým matrixem, do kterého naše předlohy stahuje. Jak 

na úrovni planetární, tak na úrovni osobní. IDK se používá na více způsobů, viz body (i-iii) níže.  

 (i) IDK dokáže do sebe nasát předlohy a jejich manifestované aspekty a buď je přenést 

někam jinam nebo je zničit. První aplikace slouží k přetahování životních polí do Fantomu. Podle 

své velikosti a síly, IDK dokáže pojmout osoby, předměty, města či celé kontinenty. IDK je možno 

frekvenčně modulovat, aby se dostaly do vibračního pásma naší percepce, kde je vnímáme od 

světelných objektů (krásné zářící protáhlé plazmové lodi z živoucího světla) až po plně 

zmanifestované fyzické předměty (stříbrné metalické vesmírné lodě nesoucí posádky 

Jehoviánských dravců z Fantomu).  

 (ii) Další aplikace slouží k destrukci a drcení krystovských předloh (mřížek, štítů) a jejich 

reverzování, aby se staly kompatibilní s předlohami Fantomu, kam poté bez větší námahy samy 

sklouznou. To se také děje při 'plejádském léčení'. Extrémním případem destrukce je imploze 

předloh a okamžitá de-manifestace fyzické formy: pokud zmizí předlohy, zmizí i jimi 

vyprodukovaná manifestovaná forma. Když se z promítačky vyndá diapozitiv, tak obrázek z plátna 

zmizí. Na osobní úrovni tomu odpovídají pozorované případy samo-vznícení či samo-shoření (Self 

Combustion). Je to reálný ID fenomén, kdy se IDK naváže na merkabické pole oběti pomocí 
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fázového zámku (phase-lock) a prudce ho akceleruje, což předlohy nevydrží a rozsypou se. 

Bezprizorní kvantum energie zahuštěné do fyzické formy (biologické tělo) se vyzáří ve formě 

spektra interdimenzních frekvencí (vypaří se), ze kterého lidé vnímají jen malou část, co jim 

připadá jako světlo či oheň. Popsané případy samo-shoření jsou pouze testováním metod IDK 

takříkajíc v terénu (v plenéru), zdali jsou parametry externí merkaby řádně nastaveny na současné 

parametry lidských biopolí a je možno je v případě potřeby použít na masovou likvidaci 

nepřizpůsobivého krystovského obyvatelstva. Základní vyladění a kalibrace IDH probíhá v 

laboratořích, kde mají lidského materiálu dost (asi jako lidští vědci mušek octomilek).  

 (iii) IDK dokáže přijímat, zesilovat a zaměřeně vysílat pulzy ID energií, ve formě 

neviditelných sub-sonických polí skalárních vln, které ničí předlohy cílových objektů. IDK fungují 

na podobném principu jako tzv. Trumpety (Trumpet Technology). Vytvoří se přesná kopie 

skalárního pole předloh oběti, sbalí se do malého uzlíku, projikuje se na cíl, po jeho dosažení se 

rozbalí, přilepí se na předlohy, rezonančně ukotví do jejich pulzního rytmu, který pak prudce 

zrychlí: skalární pole předloh se okamžitě rozsype a hmotná forma objektu se minimálně rozpadne, 

ev. částečně či zcela demanifestuje. Tyto pulzy mají tvar trumpety, kdy se kuželovitě rozšiřují od 

zdroje směrem k cíli. Po jeho dosažení expandují do tvaru kužele či rozšířeného ústí trubky 

(trychtýře alias nálevky) a shora se na objekt posadí a do sebe ho zabalí či zahalí. Fyzikálně jsou 

tyto konstrukty vytvořeny z částic pod-prostorových meionových polí. Jsou to ID částice z D-4 

pásma, které oficiální věda nezná. Tyto technologie jsou na Zemi instalovány již po desetitisíce let a 

jsou historické záznamy o jejich použití. Např. zničení zdí Jericha, pád babylonské věže, likvidace 

dvou krystovských měst - Sodomy a Gomory bylo provedeno tímto způsobem. V Démony psané 

bibli je toto jejich zločinné konání podáno obrazně, že 'andělé hrají na trumpety'. Nedávnou známou 

aplikací těchto 'andělských trumpet' bylo sestřelení dvou mrakodrapů, dvojčat WTC v New Yorku, 

v září 2001. Stejně jako tyto 2 ID antény, tak i další klíčové budovy americké vlády, sloužící témuž 

účelu, jsou umístěny na energetických centrech PIN-ových dravčích sítí obalujících planetu 

(Phoenix, Phi-Ex, Falcon, Montauk Matrix a mnoho dalších). Pokud je třeba tato centra - ohniskové 

body sítí (Spike Sites) z nějakého důvodu překotně aktivovat, tak to může způsobit destrukci na 

nich umístěných fyzických antén (budov, staveb). To byl také případ WTC a oblasti poblíž 

Pentagonu, která seděla na energetických koridorech skalárních trumpetových sítí. Bylo zřejmé, že 

hmotné aspekty budov aktivaci nepřežjí a bylo nutno provést zastírací manévr před veřejností. 

Lidem by totiž bylo divné, proč zničehožnic, bez zjevné vnější příčiny, se zřítí mrakodrapy a začali 

by do toho šťourat. Dravčí UIR, pod vedením Galaktické Federace Světla, aktivoval Iluminátské 

členy SVS, aby skrze vládu USA, kterou vlastní, objednali teroristický útok od svého 

spolupracovníka Bin Ladina, jehož sami vycvičili a jehož činnosti sponzorují a kryjí (ve spolupráci 

se Saudskou Arábií). Manévr se podařil. Za plného vědomí americké vlády a dalších složek této 

planetární chobotnice (bezpečnostní, informační, vojenské, teroristické, aj.). Nikomu nevadí, že 

stavební experti tvrdí, že způsob destrukce těch staveb, analyzovaný podle video záznamů, odporuje 

našim fyzikálním zákonům, je hračkou je umlčet. Pozadí tzv. 'války proti terorizmu' je zmíněno 

např. na str. 376-378 ve Voyagers II. 

Kromě 'trumpet' andělé také 'hrají na harfy', viz interdimenzní HAARP System s centrem na 

Aljašce, který byl důležitým prvkem v aktivaci PIN-sítě Fénix s důsledkem pádu WTC (více o 

tomto tématu: kniha Voyagers II, kap. 20, skripta APIN Systems). Další zúčastněnou známou 

reverzní PIN-ovou sítí je Had (Serpent), někdy též: Had Zlatý či Bílý, působící např. skrze 

selenitovou krystalovou bázi v Chihuahua, Mexiko. Pěkné svědectví o aktivaci této sítě patřící 

kolektivům Thoth-Enkhi-Zeta Nibiruánských Anunnaků, podle jejich instrukcí, podal ve své knize 

"Had Světla" (Rybka, 2007) prominent New Age Drunvalo Melchizedek. K aktivaci těchto sítí je 

někdy třeba povrchové energetické práce, kdy lidská těla slouží jako bio-elektrické vodiče ID 

frekvencí, které skrze sebe ukotvují do planetárních předloh, jejichž jsou součástí. Jedná se o přesné 

energetické rituály, obv. kolektivní, v dané době na daném místě.  

 

Boj o předlohy 2: Jádrová Mantra JÁ JSEM 
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Dalším pěkným příkladem boje o předlohy je tzv. 'Učení o Já Jsem'. Je šířené osobně mezi českou 

ezoterickou duchovní elitou skrze manuskriptní samizdatové veřejně neprodejné texty: "Hovory o 

JÁ JSEM Nanebevzatého Mistra Saint Germaina" a "Meditace". Toto učení bylo lidem předáno tzv. 

'na-nebe-vzestoupeným mistrem' Saint Germainem a jeho kamarádem Ježíšem ve 30. letech v USA, 

v době, kdy americké vlády začaly navazovat kontakty s Dravčími Rasami v přípravě na definitivní 

ovládnutí planety během SAC-2012 a umožnily jim přímé působení na obyvatelstvo. Tito 'mistři' 

patrně patří ke kolektivu Nekromitonů z Andromedy, hybridní rasa padlých Annu-Serafimů z 

Andromedy, zakladatelé UIR. Své vysílací stanice mají zřejmě umístěny ve spodní části 3. 

Hibernační Zóny, v oblasti reverzního Van Allenova elektronového pásu. Učení předali americké 

skupince nábožensky založených osob, s vazbami na teosofické hnutí a zednářské kruhy, spojené s 

různými pochybnostmi a podvody, kteří ho ochraňovali, aby se pak ve vhodnou dobu mohlo veřejně 

uvolnit a vykonat své dílo zkázy.  

 (i) Prvním základním nástrojem tohoto učení je zneužití posvátné mantry JÁ-JSEM (I AM), 

která člověka dostává do stavu hluboké vibrační rezonance s Jádrovou Energetickou Enkrypcí jeho 

Identity. Tato enkrypce je na úrovni osobní anatomie keylonových Vnějších Domén Externího 

Stvoření uložena do jeho D-8 Monadického Jádra. Na úrovních vyšších, v plazmových vibračních 

pásmech Vnitřního Stvoření, je jako Plazmová Enkrypce Trhuah-Já uložena v Poli EFFI, v jeho 

energetických prostorech Effiyah, též zvaných Jeskyně Stvoření, kde jsou vytvářeny programy 

identit všech stvořených věcí. Každá věc se stane Sebe-Vědomou Bytostí s jedinečným Božským 

rodným číslem, tím, že se v polích Effiyah spojí dohromady 2 složky (energie + informace): (i) 

kvantum čisté nepojmenované Vědomé Energie Pole Vědomí Boha-Zdroje (Pole Ah-Yah) (ii) 

energetická enkrypce-program, kódující novou identitu, definující její individualitu, její JÁ schopné 

sebe-reflexe a sebe-uvědomění si sebe-sama, skrze jádrovou mantru JÁ JSEM. Pokud Bytost 

vyřkne tuto mantru, automaticky se navazuje skrze své předlohy na celou svoji hierarchii svých 

Krystovských Vyšších Já. Pokud navíc má povědomí o těchto vyšších aspektech sama sebe a ví na 

co se navazuje, tak je to velmi silný nástroj se na ně vyladit a získat od nich pomoc, podporu, 

ochranu, vedení, léčení, učení aj. Pokud vůbec nemá tušení, že něco takového je a jsou jí podstrčeny 

falešné vzory, tak své předlohy navazuje na ně. To je také principem učení o Já Jsem. Např. na str. 

5: "...Tyto Vysoké Bytosti...Jenom ony samy mají schopnost zprostředkovat...co se použitím těch 

dvou slov 'JÁ JSEM' stane...". Zde je zajímavé, že nějaké cizorodé ET dravčí entity se staví mezi 

mě a moje Vyšší Já, rozhodují o tom, co se stane, když se na svá Já obrátím a v tomto konání mají 

dokonce exkluzivitu (výlučnost). Ony se tam nejen staví, ale ony se za moje Vyšší Já dokonce 

vydávají, str. 19: "...Jestliže někdy žák pochopí, že NANEBEVZATÍ MISTŘI nejsou ničím jiným, 

než jeho vlastní vědomí na vyšším stupni vývoje...".  

V celém textu Hovorů není nikde vysvětleno, co to vlastně je, to 'já jsem' a proč je to tak důležité, 

že se to musí omílat furt dokola. Odpověď je nasnadě. Celý text je pouhou manifestací jeho 

předloh, které jsou reverzní. Něco se musí číst, něco se musí vokalizovat. Čtením textu ho do sebe 

necháme vstupovat a na sebe působit. Děje se to přes Jazykový Matrix, který je v nás kódován do 

těch nejhlubších úrovní. Je to zvuková podstata naší bytosti. Ať je slovo mluvené nebo čtené, má 

velikou sílu. Všechny deriváty mluvených jazyků v našem vesmíru jsou odvozeny z Posvátného 

Anuhazi. Mluvení je silnější, protože hlas je generován na úrovni krční čakry a tedy nese i D-5 

frekvence. Čtení je vibračně slabší, protože vizuální obrazy písmen jdou skrze zrak do D-3 

mentálního těla, kde se logicky interpretují na jejich obsahy-významy, jde to oklikou přes hlavu. 

Účinnější je používat D-6 Třetí Oko (6. čakra) pro opto-pineální indukci, zejm. při práci se 

symboly. Proto tento mistrně nakódovaný text Hovorů působí integrálně a je pěkným příkladem 

použití skalárních technologií. Jaké konkrétní enkrypce jsou vloženy do mantrování 'já jsem' v 

každé jedné kapitole textu není na první pohled zřejmé, ale je možné je analyzovat. 

Více napoví rozbor textu Meditace, kde jsou záměry démonů již jasnější. Symptomatická je věta na 

str. 10: "Také vibracemi této knihy, které ty, milované lidské dítě, aktivuješ čtením, ti pomáháme, 

abys našlo cestu zpět k ukrytému božskému bytí ve svém nitru, k JÁ JSEM". Kromě výroků typu, 

že Lucifer je brácha Krista aj. (str. 6: "Tu se uvolnil z vědomí Boha Krista a z vědomí Boha 

Lucifera zvláštní paprsek..."), je tento text cenným materiálem, který dokumentuje jak vysoce 
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účinné technologie tito Dravci používají. Nosné frekvence jsou D-13-Rev Modrý paprsek a D-15-

Rev Fialový paprsek. Soustava 7 Paprsků (7 Andělů, 7 Šípů, apod.) je standardní ansatz, používaný 

např. křesťanskou mystikou. V původní konfiguraci Božského Semene (God Seed) Prvotního 

Krystovského Stvoření je klastr 15 buněk, 7 vnitřních je světelných a 8 vnějších je zvukových, které 

ty světelné propojují se Zdrojem. Pokud tu vnitřní sedmici vykrojíme jako jádřinec z jablka 

(oddělíme od Zdroje) a její původní krystovské kódování přeprogramujeme, tak dostaneme 

druhotné stvoření a zdroje reverzních světelných polí padlých matrixů: 7 paprsků Mrtvého Světla. 

Že cílem učení je přepólování předloh planetárních i osobních není nutno zdůrazňovat (= plná 

reverze mřížek a štítů pro jejich export do padlých polí). Jejich pokročilé techniky se v běžných 

textech New Age totiž nevyskytují. Např. překódování programů epifýzy a hypofýzy, blokace 

center v oblasti Medula Oblongata, metatronická triangulace Adhrana centra a manifestační Letheua 

čočky, jařmové pole na klastru Eiradonových buněk, přepólování biopole, zachycení duchovní 

esence v Hibernačních zónách během Bardo cyklu, reverze vtělených živlů, atd. Je to opravdu učení 

pro pokročilé duchovní mistry a mistry-žáčky, kteří již dosáhli jisté vibrační úrovně, že skrze ně 

tyto reverze vyššího řádu mohou volně proudit a oni to cítí. Na rozdíl od jejich tupějších žáků, kteří 

se řídí selským rozumem a pokud po přečtení pár stránek ničemu nerozumí, tak to, ku své spáse, 

raději odloží. Takže takhle fungují ty pastičky na předlohy, které jsou nastražené na všech 

vibračních úrovních.  

 (ii) Druhým základním nástrojem tohoto učení je zneužití posvátného stavu zvaného BOŽÍ-

PŘÍTOMNOST. V energetickém smyslu je to stav dokonalé harmonické vibrační ko-rezonance 

mezi Bytostí a Zdrojem, skrze její ID anatomii, vedoucí skrze Vyšší Já. V každé úrovni naší 

anatomie jsou dvířka vedoucí přímo k Bohu. V celém textu Hovorů není nikde vysvětleno, co to 

vlastně je, ta 'boží přítomnost' a proč je to tak důležité, že se to musí omílat pořád dokola. Odpověď 

je nasnadě. Celý text je pouhou manifestací jeho předloh, které jsou reverzní. Občas, mezi řádky, 

lze číst, že ta jejich 'boží přítomnost' je stav napojení se na dravčí kolektivy 'na-nebe-vzatých 

mistrů', kteří toto učení lidem předávají. Např. na str. 84 dole: "...před tou 'Přítomností JÁ JSEM', 

kterou tito Nanebevzatí - bez jakékoli překážky - jsou. ...". Ve skutečnosti je tato 'boží přítomnost' 

vstupenkou do matrixu falešného 'Vědomí Krista' kolem Země.  

 V obou případech (i) a (ii) jde o zneužití stavu vibrační rezonance, tohoto přirozeného 

energetického napojení každé Bytosti na svá Vyšší Já a na Zdroj-Boha a jeho přesměrování na 

systém černých děr. Děje se tak skrze padlá pole Hibernačních Zón umístěných v planetárním 

Rasha-Těle, jehož uchvácením a poškozením vznikly. V tomto případě se Dravci prozradili sami. 

Např. na str. 18: "St. Germain: Můj dnešní projev posílám z říše záření velkého Elektronového 

pásma...". Tato 'říše záření' je Hibernační Zóna č. 3, která je umístěna v oblasti Van Allenova 

elektronového pásu (Electron Belt), což je cizorodý konstrukt implantovaný do anatomie Země, do 

kterého se kotví Pentagonální Matrix (falešná Síť Kristova Vědomí). Pokora a skromnost těchto 

'mistrů' je vskutku leninská, např. na str. 5: "...Nanebevzatí Mistři představují pro lidstvo této Země 

jediný neomylný pramen poučení...", na str. 6: "...Lidstvo vděčí za všechno DOBRO Velkým 

Nanebevzatým Mistrům ...", píše autor.  

 Způsob implementace reverzních technik má vliv na jejich účinek na naše předlohy. Pokud 

se např. metoda IDK používá jen tak, že si v nevědomosti koupíme nějaký duchovní seminář a tam 

nás na tohle svinstvo napojí, tak je to sice hodně špatně, ale ještě ne úplně nejhůř. Je to vnější akce a 

naše Vyšší Já nás mohou aspoň trochu ochránit. Pokud ale budeme svým vědomým záměrem žádat 

o to, aby to do nás vstoupilo skrze naše vnitřní cesty, skrze posvátné niterné stavy Já Jsem a Boží 

Přítomnost, tak už nám asi nikdo nepomůže. Je to nejvyšší projev naší svobodné vůle, do které ani 

Bůh nemůže zasahovat. V tomto smyslu je toto učení opravdu geniální. Nyní již konkrétní příklady 

na výskyt IDK v textu Meditace.  

Str. 76: ...zapaluji ve tvém temenním centru bílý plamen, který se pomalu zvětšuje a vytváří nad 

tvým temenem bílou světelnou jímku, podobnou trychtýři... .  

Str. 115: ...Energie tvého světelného těla...se pokládají nyní jako plášť s kapucí okolo tvého 

fyzického těla. Spirálovitě proudí nyní láska Krista...všemi tvými jemněhmotnými okruhy... . 



Nauka 127/241 

Str. 116: ...Ach, ty milovaná lidská bytosti, halíme tě. Když vyslovíme tuto větu, věz, že v tobě žhne 

Světlo Krista a ty jsi v něm celý zahalen. Také řekni sám: 'Halím se'... . 

Str. 118: ...Tvůj anděl strážce pokládá nyní okolo tvé hlavy transparentní energetický plášť ze 

Světla a hrne jej přes tvé tělo. Tak jsi zahalen do speciálního ochranného pole... .  

Str. 120: ...Přijmi náš dík za to, že jsme směli provést také toto nastavení. V našich dimenzích 

vládne velká radost... . [Není divu, že v Hibernačních Zónách je veselo!] 

 

Boj o předlohy 3: Otevři své srdce! 

Dalším pěkným příkladem boje o předlohy je taktika 'Jen otevři své srdce, ty naše malé lidské dítě'. 

Je to jedna z nejčastějších agresivních energetických manipulací ezoterického mejnstrýmu šířená 

zejm. skrze New Age (Just open your heart!). Jsou to nebezpečné názory, které šíří nebezpečné 

bytosti: srdíčkáři. Jejich aplikace vede až k plnému obsazení těla člověka démonickou entitou 

(Body Snatch) a plnému reverzu jeho předloh. Tato Dravčí skalární technologie je založena na Síle 

Slova, o čemž dnešní člověk nemá ponětí. Slovní povel je příkaz, kterým člověk ovládá svou ID 

anatomii. Pokud řekne 'Otevírám své srdce' tak okamžitě padnou energetické bariéry v osobních 

biopolích, které chrání naši D-4 astrální úroveň (4. aurickou vrstvu a její čakru), nad kterou nemáme 

vědomou kontrolu. Tím do nás může z astrálu vstoupit cokoli a že tam toho je hodně, co na tuto 

příležitost čeká.  

 Funguje to asi takto. Lidské srdce je energeticky spojeno se srdeční čakrou (hlavní čakra č. 

4, střed hrudi). Srdeční čakra je ukotvena do frekvenčního pásma Dimenze D-4, zvaného jako 

'astrál'. Propojuje naši osobní D-4 úroveň (osobní astrální tělo) s D-4 astrální úrovní jiných a větších 

entit a celků, tj. s planetárním astrálním polem, s bytostmi tam existujícími, atd. přes další celky a 

kolektivy. V současné době je astrál zóna špíny a nepřehledné bojiště různých dravčích frakcí, 

odkud vedou cílené útoky na lidská biopole. Mají tam k tomu dobře vycvičené monitorovací a 

útočné týmy. Pro běžného člověka je tato nám nejbližší vyšší zóna percepčně nedosažitelná, díky 

mutacím v předloze naší DNA. Dnešní člověk, který má aktivována asi první 3-3.5 vlákna, tedy 

může vnímat frekvenční pásma dimenzí D3-3.5. Pokud se tam někdo přesto dostane, musí počítat s 

astrálním holografickým divadlem, které mu tam budou předvádět. Bezpečné cesty do astrálu, tedy 

do jeho krystovských částí, vedou skrze chráněné energetické průchody, které jsou součástí naší 

přirozené ID anatomie. A to za předpokladu, že máme podporu a souhlas našich Vyšších Já, které 

nám tyto zkušenosti umožňují. Je samozřejmé, že máme plně aktivované své energetické ochrany, 

aspoň na úrovni D-12 Maharické Pečeti, pole vědomí našeho Avatara. Tedy málokdo z dnešních 

lidí se do astrálu samovolně dostane, aby tam byl odchycen a nakódován. Proto se to dělá jinak: 

člověk se donutí k tomu, aby si sám zevnitř své astrální pole otevřel. 

 Stejně jako naše hrubohmotné (fyzické, biologické) tělo má svůj ochranný imunitní systém, 

tak ho mají i naše těla jemnohmotná (energetická). Tyto obrany před poškozením jsou přirozenou 

součástí naší anatomie a fungují automaticky a spolehlivě. Do jejich autonomních funkcí je možno 

manuálně zasahovat, protože člověk má plnou vládu nad všemi svými aspekty (síla vědomí). Jejich 

chování řídí svým záměrem: představou a vůlí. Zde se používá Síla Slova. Pokud člověk pojme 

záměr a vtělí ho do myšlenky (vize, představy), tak tím vytvoří skalární morfogenetické pole v 

mentální vrstvě D-3. To slouží jako manifestační předloha pro uskutečnění záměru této vize. Pokud 

tato světelná předloha (vize) je ještě podpořena zvukovým vyjádřením (slovo), děje se to velice 

rychle. Pokud je to navíc podpořeno emočně (vůle, chtění), tak se do toho vrhají mocné živlové 

energie z jeho D-2 emočního těla a záměr se manifestuje téměř okamžitě. Pokud tedy někdo pojme 

nadšený záměr a vydá povel: 'Otevírám své srdce!', tak tento zhoubný příkaz vytvoří v jeho 

anatomii elektro-magnetický energetický pulz, kterým se okamžitě otevřou všechny bariéry chránící 

jeho D-4 astrální pole. Pes je otráven, cesta je volná.  

 Nedosti tomu, vstup pro reverzní implanty a entity se ještě usnadňuje. Srdíčkář to navíc 

posílí afirmací typu: 'Otevírám se všemu a čemukoli'. A chci, aby to do mě vstoupilo. Sice vůbec 

nevím co, protože jsem úplně vypatlan-ý/á, ale vůbec mi to nevadí, protože správný 'duchovní 

člověk' již vůbec nepřemýšlí: vše se totiž děje automaticky nebo to za něj udělají andělé. A chci, 

abych se dostal se vším do jednoty. Sice vůbec nevím, co to znamená, ale tím se netrápím: trápit se 
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otázkami totiž není 'duchovní'. No, do někam se dostane, ale Jednota to jistě nebude. Pokud to ještě 

posílí příkazem 'Já jsem součástí všeho a miluji vše a chci se se vším spojit', tak si podepíše ortel 

smrti, protože se automaticky napojuje na padlá pole vědomí a stává se jejich součástí.  

 Důležitou roli tady hrají falešní andělé a podobný vesmírný dobytek. Podsouvají lidem 

falešný názor, že za ně něco udělají. Že vyřeší všechny jejich problémy, že je vyléčí, že je uzdraví, 

že je ochrání, že jim otevřou mimosmysly, že jim dají ID schopnosti, že jim zprostředkují ascenci, 

že se za ně u boha přimluví, že jim u něj sjednají audienci, apod. Lidi jim tedy dobrovolně předají 

svou moc nad sebou a čekají, že to bude rychle a levně. Tyto padlé ET entity se svévolně staví do 

nadřazené role patronů lidstva (viz 'ty naše malé milované lidské dítě') a lživě předstírají, že jsou 

jeho stvořitelé, ochránci, kustodi apod. a že lidi je musí poslouchat jako vyšší autority, které za nás i 

naši planetu a celý vývoj mají zodpovědnost. Podsouvají nám falešné názory, že se nemusíme trápit 

nějakým učením duchovních nauk, že je to již přežité, že nemusíme trápit náš malý zmutovaný 

mozeček otázkami po struktuře naší ID anatomie, že to všechno za nás zařídí. Stejně tak chirurg se 

nemusí trápit obtížným studiem anatomie: on se jenom 'nacítí' a jistě řízne správně. Stačí jen, 

abychom otevřeli svá srdce a pak to půjde samo. Andělé nás převzorkují, přeladí, zarovnají s 

božskou osou, atd. Jo, to teda fakt půjde a velmi rychle.  

 Nezodpovědným otevíráním svých D-4 bariér, nebezpeční srdíčkáři poškozují nejen sebe, 

ale i vyšší celky a své okolí, s nimiž jsou energeticky propojeni. Jeden takový magor, který 'otevře 

své srdce', dokáže metatronicky překódovat celou svoji rodinu a poslat to po genetických 

templátech na řadu generací dopředu. Tady by děti měly uplatnit své právo na energetické sebe-

určení a měly by se striktně odříznout od svých pomýlených rodičů, kteří tímto škodlivým 

způsobem duchovně pracují. Krystovská bytost se ničemu vnějšímu a cizímu neotevírá a nechce se 

se vším spojit. Chrání si svoje čakry a biopole a nikoho do nich nepouští. Je velice opatrná na to, 

koho si k sobě energeticky připustí a s kým zkříží své předlohy (vztah, sex). Nikdy se nezbavuje své 

moci nad sebou a nikomu ji nepředává. Nechce, aby někdo cizí za ni dělal věci, které má udělat 

sama. Nikomu cizímu nedovolí, aby do ní vstoupil a v ní se hrabal, dělal zásahy v její ID anatomii, 

něco tam šteloval a přenastavoval a převzorkovával. Každá krystovská bytost ví, že se sama musí 

dobře naučit znát svou vlastní anatomii a naučit se ji ovládat, řídit a opravovat. Musí se to naučit 

svým rozumem, mentálním D-3 aspektem a intelektem, skrze který se Nauka integruje do předloh, 

čímž se stává součástí její Bytosti. Pokud v ní může někdo dělat nějaké energetické zásahy, tak jsou 

to její Vyšší Já, která ji mají na starosti asi tak, jako matka plod ve svém těle. Někdy je možné 

energeticky interagovat s příslušníky Strážcovských Ras během navigovaných meditací, když se 

dělají projekce do realitních polí, která oni spravují. Tyto zásahy jsou však předem vysvětleny a 

teoreticky objasněny a každý se může rozhodnout, zdali takovou techniku provést chce či nikoli.  

 Na závěr, pár ukázek z 'Učení o Já Jsem', jaké jsou invazivní zásahy Dravců do lidské 

energetické anatomie. Citace z textu 'Meditace'. 

Str. 25-27: (meditace Přepólování I.) ...hovoříme my, bytosti Světla, ze sfér Venuše k tobě, milé 

lidské dítě. Zdraví tě Bůh!...Chceme...tvá vědomí opět napojit na energetické zdroje přírody...jsou 

tyto jemněhmotné bytosti energetickými nosiči gnomů, elfů, všech přírodních duchů...je nyní doba 

zralá pro to, aby nechaly své formy energie přes matku Zemi přímo proudit k lidem...Proto 

otevíráme nyní zelenou formou energie obě čakry v (tvých) nohách, takže magneticky přitahují 

elektrické vibrace těchto bytostí, skryté v nitru Země...Vmysli se nyní do svých čaker v nohou a 

modli se:... Radostně a vděčně přijímám...energie, které proudí od těch bytostí z nitra Země...My, 

Boží výtvory nejčistší lásky... Nepokoušej se však chápat tyto události svým rozumem. Jak bys také 

mohl pochopit nějaký duchovní pochod, tedy jej podržet ve svém vnějším Já? Spíše přijmi naše 

poselství...Přes nás, světelné bytosti, jako kanály proudí do tvého života věčné vědomí...Nyní jsme 

tvé éterické tělo rozšířili až do astrální dimenze tak, jak to také činíme v hlubokém spánku u mnoha 

lidí... . 

Str. 64-68: (meditace Nižší Já) ...Vibracemi těchto slov jsme nyní znovu položili elektrickou 

kabelovou síť do tvých jemněhmotných oblastí a můžeme zvýšit frekvenci tvého éterického těla... 

smíme dokonce přepólovat určité energetické proudy...Těšíme se na to...když jednoho dne bude 

moci být přepólováno tvé celé éterické tělo...Pokud energii našich slov přijmeš otevřeným 
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srdcem...určíme ti speciálního anděla Světla... [tento anděl pak provede léčení lidské elementární 

bytosti v břiše] ...Utrpení není trest, nýbrž úkol...Nyní jsme změnili energetickou strukturu tvého 

nižšího Já...Andělé lásky zakotvili nyní své nádherné energie ve tvém lidském bytí...že ses...stal 

součástí andělů lásky...  

Str. 75-76: (meditace Zdroj útěchy) ...I když se tvůj rozum pokusí ti namluvit, že nejsi pro tento text 

ještě zralý, čti jej přesto s plnou důvěrou a poddej se jeho vibracím... můžeš...prosit světelné bytosti 

a anděle, aby k tobě nechali proudit v následujících nocích duchovní pomoc, pokud ti nebrání žádné 

rozumové blokády...JÁ JSEM hlídač třetího zdroje praenergie a přes energetickou formu růžovo 

žlutého paprsku hovořím poprvé z tohoto zdroje k lidem na planetě Zemi...Tak mohou, milovaná 

lidská bytosti, nejen moje slova, nýbrž i jejich energetické vibrace...dospět do tvých 

vědomí...Růžovo žlutou formou energie tvořím ve tvém srdečním centru energetickou bránu. 

Otevírám ji doširoka...vedu tvá vědomí, která se vyvíjejí jako učni na planetě Zemi...Tavím mnoho 

forem energie tvého vnějšího Já...Nechť tedy tvá vědomí vstoupí do mého vědomí...Otevírám tvé 

kořenové centrum a zažíhám v něm fialový plamen...Následující myšlenkovou energií otevřeš 

všechny brány a čakry ve všech energetických tělech. Prosím, opakuj po mně v myšlenkách:...tyto 

děti smutku a bolesti, které vypadají jako bytosti, které se právě zrodily z vody, zcela mokré...V 

tisících vystupují z elementu vody, děti smutku a bolesti,...cítí se být přitahovány kouzlem lásky a 

Světla. Zvyšuji ještě dále frekvenci tvého srdečního centra, které svou silou lásky a Světla tyto 

truchlící bytosti magneticky přitahuje. Tvoří dlouhou šedou kolonu ze středu tvého těla až do středu 

tvého srdce...Brána tvého srdce se rozšiřuje ještě více...ve...oblastech tvé duše...oceán, do kterého se 

noří ten šedý proud plačících dětí...V následujících nocích budou andělské bytosti pokračovat v 

tomto čištění. Elektrickou silou mého bytí vtahuji nyní určitá nejvýš vyvinutá vědomí tvého 

astrálního těla do svých energetických drah...zapaluji ve tvém temenním centru bílý plamen, který 

se pomalu zvětšuje a vytváří nad tvým temenem bílou světelnou jímku, podobnou trychtýři...Z 

kolektivního vědomí lidstva nyní odnímám energetické formy o nízké frekvenci či zvyšuji jejich 

vibrace. Takové čištění lidských myšlenek, které jsou Světlem nepropustné, často způsobí, že se 

Země lehce chvěje. Někdy se dokonce tyto otřesy objeví na škále měřících přístrojů...  

 

Astrál: zóna špíny a bojů 

Astrální úroveň D-4 je místo, kde prodlévají duševní esence (Duše, HU-2), které se pak vtělují do 

naší Hustoty (HU-1). Je to hustě obydlená sféra a je tam leccos. Jsou tam týmy Dravců, speciálně 

trénované na manipulaci s lidským vědomím a na likvidaci lidských předloh. Dokáží se skrze 

nechráněné a otevřené D-4 lidské biopole dostat do fyzického těla, ukotvit tam své dravčí vědomí a 

postupně vymazávat z našich manifestačních předloh krystovské kódy. Výsledkem pak je nucená 

záměna duší, jako vrcholný projev spirituálního terorizmu. Démon se zcela integruje do lidské 

biologie a má tak v plném nepoznání přímý vliv na vývoj planetární situace. Toto je vyvrcholení 

post-atlantských hybridizačních programů, kdy se během asi 20 tisíc let vyladila lidská a dravčí 

genetika natolik, aby se démoni mohli inkarnovat přímo do lidských těl. Tyto entity dnes tvoří 

temnou sílu ovládající naši planetu, ve všech aspektech. Přes otevřený astrál se do lidí dostávají 

různé věci. Jen pár příkladů. Stínový Tanečník (Shadow Dancer) je vysoce inteligentní speciálně 

trénovaná Dravčí entita používaná pro likvidaci krystovského lidstva. Stínový Elementál (Elemental 

Attachment) je reverzovaný živlový přívažek, který se implantuje do lidských biopolí, paralyzuje je, 

vysává z nich energii a posílá ji do černých děr, odkud pochází. Stínové Figmenty (Shadow 

Figments) jsou autonomní bytosti ve tvaru myšlenkových forem, které vznikají mentální činností 

všech bytostí, jako jejich názory, utkvělé představy, záměry, umanutí, apod. Jsou to energetické 

vampirické útvary, které se přilepí na cokoli a vysávají energii.  

Astrální úroveň D-4 je místo, které je silně kontaminované a nedoporučuje se, se tam bez ochrany 

vydávat. Jsou tam silné bojové jednotky, které čekají na příchod těch výše vibrujících lidiček (zejm. 

tzv. samozvaných duchovních učitelů), kteří mají to štěstí (nebo smůlu), se do astrálu dostat. Jen pár 

příkladů z Dravčího arzenálu. 

* RIT Teams (Remote Interactive Teams). Organizované čety dravčích entit pocházejících ze 

systémů Černých děr (náš Fantom + cizí Wesedak) a jejich pozemských Iluminátských 
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spolupracovníků, speciálně vytrénovaných pro práci v astrálu, zejm. služba Remote Viewing, tedy 

bezkontaktní špionáž. Do těchto složek jsou verbovány i běžné lidské bytosti, které mají 

dostatečnou astrální mobilitu a schopnost sloužit zlu. Např. v Rusku je veřejně známá škola, kam se 

takto nadaní žáci stahují a trénují pro vojenské účely. V Česku byly psychotronické aktivity rázně 

zlikvidovány po státním převratu, protože ani prodávající (Moskva) ani kupující (Washington) 

strana si nepřály, aby jim do jejich špinavých karet někdo viděl. A měly k tomu dobrý důvod. V 

Česku ty schopnosti byly. 

* Tag Teams (Tagovací Týmy). Jedna divize RITu, specializovaná na implantové označování 

(tagování) vybraných živých cílů. Jedná se o příslušníky Dravčích ras a vycvičených Iluminátských 

lidských inkarnátů pocházejících z matrixu Černých děr, kteří slouží jako implantovací týmy. Jsou 

schopni projekce do meziprostoru (void) oddělujícího náš živoucí matrix a padlý matrix černých 

děr. Je to el-mag bariéra v rámci Reion pole. Cílem je, aby tam zasazovali virové reverzní implanty 

do Radiálních těl a aurických polí vybraných živých cílů. Jsou to energetické štěnice vytvořené z 

krystalických forem zvuku, napojené na reverzní pole PIN-ových sítí NET. Tyto NET-štěnice slouží 

k dálkovému monitorování lidských a zvířecích bytostí a k zesílení transmisí psycho-tronické a bio-

tronické manipulace a kontrole jejich radiálních těl.  

Dalším cílem jsou specifické cílené energetické útoky na štítové předlohy vybraných osob, které 

způsobí monadický zvrat v jejich DNA (totální reverz). Do takto zvrácené identity se již mohou 

připojit příslušníci Dravčích ras z černých děr, neboť jsou s ní kompatibilní.  

Prvním stupněm je ovládnutí člověka pomocí jeho Stínové struktury, kdy Stínový Tanečník plně 

obsadí a ovládne Stínové tělo a tím získá kontrolu nad Radiálním tělem a tím nad celým Hova tělem 

a tedy nad chováním celé identity inkarnáta.  

Druhým stupněm je, když dravčí vědomí Stínového Tanečníka plně obsadí lidskou biologickou 

formu a vymýtí z jejích předloh veškeré krystovské kódování a zvrátí její duchovní esenci (full 

body possession, DNA take-over, body snatching). Toto je zcela reálné a skutečně se to děje.  

Je totiž fyzikálně možné obsadit cizí tělo a zlikvidovat jeho duši, která ho obývala.  

Je také možné vyměnit duchovní esenci (duši, identitu) v daném těle. Inkarnace metodou Walk-In, 

Soul-Exchange (záměna duší). Má se to dít na základě společné dohody. Různé Rasy mívají na 

Zemi řadu náhradních biologických nosičů pro jejich vědomí, pro případ potřeby. Tyto záměny jsou 

popsány v různých tradicích. 

Je také možné, že dvě rozdílné duše se inkarnují do jednoho těla. Např. Indigo typu 3: na základě 

duchovního kontraktu 2 duší o regeneraci dojde k tomu, že krystovská duše souhlasí s tím, že bude 

jedno tělo obývat společně s duší nějaké padlé entity /obv. Nephilim/, která má skutečný zájem o 

regeneraci svých předloh. Pak se společně inkarnují do téhož těla a začnou zjišťovat, že to, co si 

slíbily 'tam nahoře' někde v Astrálu, se jeví a prožívá úplně jinak 'tady dole' ve hmotě a na Zemi v 

HU1. Zde je kořen schizmatických a schizoidních typologií (Mr. Džekyl x Dr. Hajd), které často 

končí prohrou krystovského aspektu a jeho reverzem. Doporučuje se tedy pro ty, kteří budou stát 

před touto inkarnační volbou, aby důrazně požádali svá Vyšší Já o jejich názor a ten plně 

respektovali. Ona totiž vidí všechny Pravděpodobnostní událostní horizonty možného vývoje 

takovéhoto 'manželství' (dvoj-domek) a moudře posoudí, zdali krystovská složka je natolik silná, 

moudrá a nezištná (tj. je zcela prosta démonického samaritánského komplexu typu 'já ti pomůžu') 

aby tuto roli zvládla. Také posoudí, zdali touha padlé bytosti po regeneraci je opravdu bytostná 

('myslím to upřímně'), nebo je to jen úhybný manévr jak se vyhnout tvrdým karmickým sankcím. 

* Hit Teams (zásahové skupiny, úderné jednotky). Je to součást RIT Teams a fungují jako 

nadřízená výkonná složka Tag Teams. Jsou to pokročilé sestavy entit z Černých děr a dobře 

vycvičených lidských Iluminátů, s dobrým vibračním vybavením. Jsou schopni nejen astrální 

projekce, ale i trvalého přebývání v meziprostoru, tj. Void poli (Reion Field) mezi naším a 

reverzním matrixem. Jsou zacíleni na vybrané lidi, živočichy a důležité environmentální cíle: 

energetické prostorové lokality. Jsou rozmístěni na klíčových energetických ID průchodech. Když 

dojde k přirozené expanzi našeho vědomí do radiálních těl osobních či planetárních (aktivace DNA 

předlohy nebo průchod smrtí - Bardo cyklus), členové Hit Týmů číhají u vzestupných portálů a 

zachytávají nepoučené, nezkušené a nevědomé duchovní esence do svých tenat. Napojují je na 
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systém NET, vtahují je do stínového těla a následně je násilně unášejí do Fantomového matrixu. 

Členové Hit Týmů mají úžasné schopnosti a dokáží ve svých obětech vytvořit hologramy falešných 

vzpomínek a fantaskních zážitků na různé úrovni: Radiální těla, D3 mentální těla, D2 emočně-

živlová těla. Typické podvody jsou různé vize, že jsem či jsem byl: ježíšem, apoštolem, 

veleknězem, bohyní, faraonem, dalajlámou, na-nebe vzestoupeným mistrem, apod. Tím, že oběť 

přijme tyto vize za své, tak vnitřně souhlasí s jejich vnitřním reverzním energetickým kódováním a 

dostává se do stavu plně submisivní bez-odporové vibrační rezonance s frekvencemi černých děr, 

kam je také díky této vibrační shodě plně vtahována.  

Členové Hit Týmů často vytvářejí holografická divadla pro umírající lidi. Promítají je do jejich 

Radiálních těl, jak to po smrti v tom nebi vypadá. Děje se to za pomoci jejich vlastních falešných a 

utkvělých náboženských představ, které jsou do nich záměrně a nekompromisně vštěpovány po 

tisíciletí. Nevědomé lidské oběti pak slepě následují tyto vize a jdou přímo do chřtánu černých děr. 

Hit Týmy rovněž pravidelně sklízejí vědomí nižších životních polí, kdy vtahují bytosti zvířecí, 

rostlinné a elementální do Černých děr, pomocí pole NET. Někdy je možné bytosti padlé do Černé 

díry vytáhnout zpět, pokud je lze za něco chytit: za pevný kus krystovského kódování v jejich 

štítech.  

 Jsou zde i Strážcovské Týmy pracující v astrálu. Jen pro představu jedna ukázka.  

* SWAT Teams (Special Wisdom and Tactics). Jsou to skupiny Strážcovských ras, z mnoha 

různých vesmírných lokalit (naše Ecka-Veca a Eckasha), kteří ve své současné etapě vývoje slouží 

jako Strážci Chrámového Komplexu a Hvězdných Bran, ve všech vibračních úrovních. Mají plně 

aktivovanou D-12 Božskou předlohu. Mají speciální výcvik, který jim umožňuje pomáhat různým 

živoucím entitám, aby nepadly do pasti NET a nebyly vtaženy do Černých děr. SWAT týmy slouží 

také jako strážci hvězdných bran a portálů. Slouží také jako strážci NET reverzního pole a pomáhají 

těm, kteří do něj byli chyceni se z něho osvobodit. V současné době jsou SWAT týmy nasazeny 

také na planetu Zemi, kde hlídkují a stráží lidskou populaci. Díky přívalu mocných krystovských 

frekvencí dochází ke spontánnímu probouzení se lidí v masovém měřítku. Ale lidé na to nejsou 

připraveni ani náležitě poučeni. SWAT ochraňují lidi před zachycením se ve dravčí síti NET během 

spánku, kdy v průběhu snového stavu dochází k výrazné expanzi vědomí do astrálu, kde v současné 

době není bezpečno. Pomáhají lidem při průchodu hvězdnými branami. Pracují s dušemi těch, kteří 

zemřeli, aby přirozeně prošli Bardo cyklem. Pomáhají mentálnímu tělu (D-3 Ego), aby se bezpečně 

přesunulo do radiálního těla a jeho expanzí se vyhouplo do astrálních úrovní, kde po shlédnutí a 

zhodnocení své předešlé životní zkušenosti bude dále pokračovat ve svých inkarnačních 

povinnostech dle svého evolučního záměru a doporučení Vyšších Já. Pomáhají také těm, kteří se z 

různých důvodů inkarnují do vysoce rizikových zón (např. oblasti pokryté NET sítí - to je planeta 

Země od r. 25 500 BC, apod.), aby se jejich duše bezpečně integrovala do plodu (embrya) a nebyla 

během tohoto klíčového citlivého kroku zachycena do NET sítě. Právě zde číhají dravčí vědomí na 

možnost zvrácení procesu fetální integrace a obsazení a uchvácení nové biologické formy plodu. 

Během důležitých evolučních období se členové SWAT týmů často fyzicky inkarnují přímo na 

danou planetu a slouží tam stejně jako ve své netělesné formě a navíc ochraňují planetární 

chrámový komplex.  

 

---------------  Kreační Mechanika Ib: Manifestace  --------------- 

 

Manifestační Sekvence: 3D tiskárna 

Manifestační Sekvence je něco jako optická sestava, sada optických prvků řazených za sebou, tzv. 

optická lavice. Jsou zde tři hlavní věci: zdroj světla, soustava optických prvků, výsledný obrázek 

promítnutý na plátno (stínítko).  

1. Zdroj je jasný, to je Bůh-Zdroj a jeho Prvotní Proudy Životních Sil - Energie Života.  

2. Obrázek je také jasný, to je zmanifestovaná vize tvůrčího záměru tvořící Bytosti.  

3. Optická soustava je zajímavá věc. Je to totiž celá ID anatomie, soustava předloh Bytosti, (a) která 

se skrze ně takto sama manifestuje nebo (b) skrze sebe něco jiného tvoří. Živoucí Božské Světlo 

projde od Zdroje dolů přes všechny nadřazené úrovně Stvoření a vstoupí do předloh dané Bytosti, 
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projde skrze ně a nabere si jejich programy a enkrypce. Podle nich se naformátuje a zahustí a do 

našeho troj-rozměrného prostoru vytiskne její hmotnou formu. Předlohy té Bytosti, které se 

promítnou na plátno, zmanifestují se fyzicky. Takhle dneska fungují i naše počítačové 3D tiskárny, 

které již netisknou jen naplacato inkoust na papír, ale tisknou hmotné objekty do prostoru. 

 Vždy to jde skrze předlohy manifestované věci. Všechno se to děje podle velice přísných 

Zákonů Symetrie, ze kterých my vidíme pouze velmi malou část a ten větší zbytek musíme hádat. 

Je to jako když někdo vezme kus zcela neurčené nepolární substance (Pole Vědomí Boha Zdroje) a 

začne si s ním hrát. Co dá napravo, musí dát i nalevo, aby polarity seděly. Proto tady jsou světy a 

anti-světy, světy a paralelní-světy, světy a přilehlé-světy, světy a duální-světy, atd. To nejsou 

synonyma, ale různé pojmy vyjadřující různé aspekty symetrie. Např. štěpením a fázováním 

původní krystovské Monády se generují různé úrovně deflexních polí (typicky 4 deflexe). Jsou 

přesně polaritně a nábojově vyvážené a vzájemně propojené, aby mohly fungovat věčně.  

 

Manifestační Sekvence: Země 

Námi hmatatelná iluze planety Země, našeho životního prostředí, se vytváří tak, že skrze její 

planetární předlohy, energetická těla, která někdo vyšší vytvořil (naprogramoval) a která skrze vyšší 

celky sahají až ke Zdroji, protéká Energie. Protéká od Zdroje většími celky, které v sobě, ve svých 

energetických útrobách Zemi obsahují, jako do nich vnořenou entitu: naším kosmem, vesmírem, 

galaxií a solárním systémem. Protéká skrze jejich ID anatomii, skrze jejich obrovské předlohy, do 

kterých jsou také ukotveny maličké předlohy naší maličké Země. Paprsek Energie se zaostřuje (z 

větších celků na menší) a zahušťuje (vibračně klesá). Energie se po cestě polarizuje, ohýbá, láme, 

filtruje, kóduje. Jemnohmotné proudy z vyšších úrovní se postupně zahušťují a strukturují podle 

manifestačních programů v planetárních předlohách (templátech). Ve své hutné formě se prolínají 

do lidsky vnímatelné percepční oblasti v naší nízké vibrační úrovni (Hustota HU-1). Jeví se nám 

jako špičky ledovce vyčuhující z oceánu kvantového vakua, jako různé ID polo-manifestované 

formy (dnešní hmotaři tomu říkají např. 'struny' apod.). Prosakují a proskakují sem jako různé 

uzlíky těkavé energie. Podle přesných pravidel symetrie se sráží, zdrcávají a zahušťují na kvarky. 

Ty se objevují, shromažďují a kombinují na přesných místech v časo-prostorovém kontinuu a 

vytvářejí tam sub-atomární částice, atomy, molekuly a vyšší hmotné struktury planetárního těla.  

Stejným způsobem jsou tvořeny celky hierarchicky vyšší (nad-planetární) i nižší (pod-planetární). 

Všechny věci (vesmíry i obyvatelé) jsou tvořeny podle stejného principu. Vždy to jde směrem shora 

dolů, jak vibračně (frekvenční pásma Tvůrčích Sil) tak i rozměrově (velikost, rozsah celků). Je to 

podobné, jako skláři. Vezmou roztavené sklo (tvůrčí energie), nalijí ho do formy (předlohy, kadlub) 

a tam to ztuhne (zmanifestuje se záměr).  

 

Manifestační Sekvence: Člověk  

Námi hmatatelná iluze sebe sama, obyvatele planety Země, se vytváří stejným způsobem. Předlohy 

pro všechna životní pole a jejich formy jsou součástí manifestačního programu planety. Jsou to její 

pod-programy a jejich projekce jsou součástí planetárního Hologramu. Stejně jako planeta, i člověk 

má svou osobní anatomii nataženou nahoru až ke Zdroji, skrze svá Vyšší Já a své stvořitelské rasy. 

Ta anatomie je složitá a obsahuje mnoho prvků. Celá naše bytost slouží jako energetická čočka, 

skrze niž prochází světlo Zdroje. Tam se polarizuje, ohýbá, láme, filtruje, kóduje, aby nakonec 

vysmahlo těch pár kvarků naší fyzické formy do místa, kde se právě nacházíme, jako nejhutnější 

části našeho vědomí, které prožíváme jako své biologické tělo, nosič našeho vědomí.  

Je zde řada vibračních úrovní, v nichž máme ukotveny různé části své anatomie. Od Zdroje dolů 

jsou první Plazmové úrovně Interního Stvoření, kde jsou naše plazmové předlohy a těla. Níže pak 

jsou Keylontické oblasti Externího Stvoření, kde od kosmické úrovně Yunasai dolů jsou 4 Domény. 

První 3 z nich obsahují naše Raša předlohy a těla (Domény to Jádrové/Semenné, Vnitřní, Střední). 

Poslední nejhutnější a nejvíce zranitelná je Doména Vnější, která má řadu pod-vrstev (tzv. Schody 

do Nebe). V každé z nich máme ukotveny další svoje části: předlohy a těla Světelná a Krystalová. V 

nejnižším patře této Domény (nejdále od Zdroje) se nachází náš poškozený Veca systém mající 4 
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Hustoty (HU 1-4). V té poslední, nejtemnější a nejchladnější Hustotě (HU-1) se nachází náš hmotný 

vesmír, galaxie, solární systém, planeta Země a na ní my fyzicky zmanifestovaní lidé.  

Naše předlohy tedy máme zejm. v Hustotách vyšších (HU 2-4), které z našeho stanoviště vnímáme 

jako nehmotné, neviditelné, či trochu jakoby světelné, podle toho kam až vibračně dohlédneme a 

jak čistý zrak máme. Každá Hustota má 3 Dimenze, tedy je 3x4=12 Dimenzí ve Veca anatomii, 

skrze kterou jsme napojeni na vyšší úrovně (Ecka, Eckasha, Eckasha-A, Eckasha-Aah, Eu-Kathara-

Ista, Yunasai). Je důležité mít přístup ke všem 12 frekvenčním pásmům naší vlastní Bytosti, kvůli 

napojení na Zdroj. Např. skutečný Strom Života (tzv. Kathara Mřížka) má 12 Sefir (co sefira, to 

dimenze, to hlavní čakra) a plnou symetrii (poměr 2:1). Obsahuje klíčovou Dimenzi-12, která naše 

Veca-Já (Kryst-Avatar) napojuje na kvalitativně vyšší úroveň Ecka-Já (Riši). Z tohoto důvodu má 

reverzovaný kabalistický Strom Smrti pouze 10-11 Sefir a zborcenou symetrii, aby nás od Zdroje 

odpojil (chybí monadická Sefira 8-Daat a krystovská Sefira 12-EjnSof) a zpřeházel energetické toky 

čaker (deformace tvaru mřížky a polohy a propojení Sefir).  

Jen pro představu jsou zde uvedeny některé části naší osobní anatomie, skrze které se vytváří naše 

biologická forma. Tyto energetické konstrukty se také označují jako Osobní Předlohy. Můžeme se 

na ně také dívat jako na funkční prvky (energetické-optické součástky) naší osobní Manifestační 

Sekvence. Do této sestavy patří např. tyto věci (řazeno vibračně dolů): Kathara Mřížka (Strom 

Života), Skalární Štíty, Světelné Krystalové Tělo (Skalární Keylonové Morfogenetické Pole), 

Merkabické Pole, Templát (Předloha) Axiom Linií, DNA Templát, Hustotní Hova Tělo, Vortexy 

(Čakry), Ley/Meridian Linie, Radiální Tělo (po aktivaci je to tzv. Plamenné Tělo), Radiální Linie 

(Radis), Nadiální Linie (Nadis), Manifestovaná DNA, Biologické Tělo. Viz text Kathara-1.  

Je zřejmé, že takové věci jako čakry a běžné energetické linie (meridiány a nádis) jsou na hodně 

nízké úrovni předloh a jsou tedy dosti blízko hmotě. Práce s nimi je jistě užitečná a dává tělu 

poměrně rychlou odezvu a dočasnou úlevu. Avšak z hlediska ascence je to námaha globálně 

sisyfovská, protože neodstraňuje chyby ve vyšších úrovních naší anatomie. Právě tyto chyby 

způsobují vadnou funkci čaker a linií a skrze ně další distorze. Naše anatomie je totiž poškozená až 

do spodních oblastí Plazmového spektra, což je dost vysoko. Proto sem teď také přichází Plazmové 

Léčebné Technologie. Plazmové reverzy prostě nepřemodlíme. Viz Obrázek Manifestační 

Sekvence planetární a personální.  

 

DNA 

DNA je důležitá věc. Je to jedna z posledních instancí v celé Sekvenci. Má poslední slovo při 

tvorbě hologramu a také je částečně manifestovaná ve hmotě, jako špička ledovce, co je vidět nad 

vodou. Je tedy z hmotné strany nejsnáze dosažitelná a ovlivnitelná, což má svá pro a proti. 

Počet vláken DNA. Lidská Rasa má ve své základní verzi 12 vláken DNA (plných dvou-šroubovic). 

Počet dnes manifestovaných vláken je 4 ks. Nejde o tu jednu hmotnou dvou-šroubovici (2 spojená 

duální vlákna DNA) co se ukazuje v biologických knížkách, ale o počet 4 manifestovaných 

dusíkatých bází (adenin, guanin, cytosin, thymin). Při ascenčním postupu (dle dosažené a vtělené 

vibrace) se začnou z předloh manifestovat další vlákna. Tedy vaše DNA se bude lišit od té běžně 

uznávané. Pokud se vám to přihodí, tak s tím hlavně nechoďte k doktorovi: seberou vám občanku, 

že nejste člověk a půjdete na genetické pozorování jako muška Drozofila. Nakonec dostanete 

taková psychofarmaka (za tím účelem šitá na míru), že vám totálně zablokují aktivaci dalších sub-

harmonik v předloze vašeho 3. ev. 4. vlákna. Každé z 12 vláken, která odpovídají 12 Dimenzím 

(úsekům vibračního spektra základních 4 Hustot) má ještě jemnou strukturu, 12 podvláken (sub-

frekvenčních pásem). Jsou zde i jiné vyšší s Lidmi příbuzné strážcovské rasové linie s pokročilejší 

předlohou DNA, která má 24-48 vláken. Jejich příslušníci zvaní Indigo Děti (Indigo Children) mají 

již při porodu aktivovánu předlohu pro prvních 6 vláken (Dimenze D-6 má modrou indigovou 

barvu, odtud název). Velké množství (stovky tisíc) Indig Typu 1 a 2 se na Zemi inkarnovali během 

posledních 100 let, v přesných počtech a časových vlnách, kvůli zajištění procesu SAC-2012. Jejich 

fyzická přítomnost na planetě je pro to nutná. Tyto čisté a výše vibrující bytosti mají často velké 

problémy ustát vmasení do těžce poškozené reality padající Země a mají z toho různé psychické  
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poruchy, např. stažení se dovnitř a nekomunikace se světem bolesti, který neobsahuje lásku - různé 

projevy autizmu. Někdy také mají psycho-energetické problémy při aktivacích templátu DNA, což 

se může navenek projevit. Na to však již místní Dravci čekají a vědecky to kvalifikují jako 

psychiatrickou diagnózu, na kterou je nutné nasadit psychofarmaka. Ta jsou záměrně vyrobena tak, 

aby tyto aktivace zcela zablokovala a tím působení Indig zničila. Více o Indigách je např. v knihách 

Voyagers I, II a semináři Architects of Light and Secrets of the Indigo Children.  

Junk DNA. To je název pro ty části manifestovaného genomu (molekuly), které nekódují protein. 

Tedy nemají přímé hrubohmotné vyjádření ve formě bílkovin, jako stavebních částic těla. Tyto 

zbytečné (odpadní) části však tvoří většinu našeho genetického programu (u člověka asi 97 %) a 

kódují vyšší psychické a spirituální schopnosti lidského druhu a jeho ascenční potenciál. Jejich 

Obrázek Manifestační Sekvence planetární a personální. Miasmy jsou energetické poškozeniny předloh. 
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exprese (vyjádření) je záměrně mutačně zablokována, aby lidé žili na úrovni zvířat. Citace z 

Wikipedie: "...pro většinu oblastí nekódující DNA však funkce není známá, v takovém případě se 

často označuje jako junk DNA (z angličtiny „odpadní DNA“) ... Nicméně platí, že sice často není 

funkce nekódující DNA známa, ale její odstranění z genomu má obvykle závažné negativní 

následky...". Takže k tomuto cíli směřuje současné lidské genové inženýrství, aby dokázalo z naší 

genetiky vymazat ten zbytečný balast, který nás zatěžuje a vložit tam nové užitečnější programy, co 

z nás udělají bio-roboty. 

GMO. Na energetické úrovni, na úrovni předloh, se útoky na naši DNA provádí pomocí GMO 

technologií (geneticky manipulované organizmy). Potraviny, které jíme, mají řadu vibračních 

úrovní, stejně jako člověk a každá jiná věc. My vnímáme pouze hmotnou úroveň, kde to není moc 

poznat. Avšak geneticky zmanipulované a reverzované předlohy rostlinných a živočišných bytostí, 

které ve své zvrhlosti požíráme, jsou pohlcovány našimi předlohami a vnášejí do nich své 

poškozené programy. Je to neviditelná genetická válka na úrovni předloh. Právě proto byla nauka o 

předlohách na naší planetě důkladně zlikvidována. Ale teď se sem opět vrací.  

Epigenetika. Je to 'měkký' způsob působení na genetický kód. Jde o to, že se do DNA makro-

molekuly nezasahuje přímo na úrovni její struktury, ale pomocí běžných nízko-molekulárních látek 

v jejím okolí (buněčném prostředí) se reguluje její aktivita a exprese, tedy to, co genetický kód dělá. 

Je daleko snazší vytvořit příznivé poměry v rámci těchto malých regulačních sloučenin, než natvrdo 

měnit sekvence v DNA (to už vyžaduje Mistra). Tyto běžné látky lze ovlivnit právě bylinami, 

stravou, půsty, psycho-somatikou, sebe-ovládáním, správným myšlením a cítěním a meditacemi. 

Každý náš mentálně-emoční stav je promítnut do chemického obrazu našeho fyziologického stavu. 

 

Merkaba  

Merkaba je důležitý energetický konstrukt ID anatomie. Má 2 hlavní funkce. Jednak v sobě vytváří 

energetický prostor pro vznik manifestovaných forem, hologramů bytí. Druhak funguje jako 

energetický motor či čerpadlo, které prohání skrze manifestované stvoření energie Zdroje, čímž to 

vše udržuje při životě.  

Ve své nejjednodušší formě pro naši nízkou Hustotu se může představit jako 2 do sebe zaklesnuté a 

proti-sobě rotující čtyř-stěny či spirály opačné polarity. Horní spirála je elektrická a stahuje energii 

od Zdroje shora dolů, kde ji expanduje. Dolní spirála je magnetická a vytahuje energii ze Země 

zdola nahoru, kde ji expanduje. Ve skutečnosti je to složitý cirkulační okruh mezi naším a 

paralelním světem. V našem částicovém vesmíru elektrická polarita rotuje po směru hodinek (CW) 

a magnetická proti směru hodinek (CCW). V našem paralelním anti-částicovém vesmíru je tomu 

naopak. V průseku (průniku) rotujících spirál se vytváří důležité energetické pole či prostor zvaný 

Tvarová Konstanta (Form Constant). Jsou tam obě polarity vyváženy a proto tam mohou vznikat 

stabilní struktury. Veškeré manifestované útvary (projevené, hmotné) se realizují právě v tomto 

prostoru. Např. člověk má svoji osobní merkabu, planeta má svoji planetární merkabu, stejně tak 

solární systém, galaxie, vesmír, apod. Jsou to vířící spirální, vůči sobě rotující a do sebe zasunuté 

energetické útvary, přes všechny velikosti a úrovně Stvoření. V jejich nitru, v útrobách Tvarové 

Konstanty, jsou uloženy manifestované Hologramy bytí: realitní pole se svými obyvateli. Jednou za 

čas, v pravidelných cyklech (Hvězdný Aktivační Cyklus, u nás asi 22 tis. let), se rotační osy těchto 

merkab vůči sobě zarovnají do rovnoběžné polohy, čímž se otevírají energetické průchody mezi 

různými Hologramy. Jsou to ascenční průchody či Hvězdné Brány, skrze které se dá procházet do 

vyšších úrovní a ascendovat. Je to veliký vesmírný svátek a bytosti čekají fronty, aby se v tomto 

období mohly inkarnovat. V současné době to právě probíhá: 2000-2022, s vrcholem v 2017. 

 

Manifestační Sekvence: tam a zpátky 

Běžná lidská promítačka promítá jen jedním směrem, od světelného zdroje na plátno. Božská 

promítačka má zpětnou vazbu: promítané paprsky se z plátna zase vrací zpět. Tak se potkávají 

paprsky nové, co nesou vizi budoucnosti a paprsky staré, co nesou paměť minulosti. To má dva 

důležité důsledky. 

1. Možnost korekce a cílený vývoj. 
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2. Možnost setrvání v přítomnosti. 

Ad 1. Oboje protichůdné paprsky se spolu po cestě potkávají a povídají si o tom, co už bylo a co 

teprve bude. Funguje to jako diferenciální regulátor. Vyšlu do světa nějaký záměr, on se 

zmanifestuje a já ten výsledek prožiju. Z toho se poučím a rozhodnu se pro další záměr, třeba trochu 

jiný. Takhle si postupnou iterací tvořím svůj vývoj. Tak člověk prožívá dojem pohybu v čase, 

změny a vývoje svého i věcí kolem sebe.  

Ad 2. Oboje protichůdné paprsky se spolu po cestě někde protínají, čímž vzniká silový bod zvaný 

Přítomnost. Tento stav má zvláštní energetické vlastnosti. Pokud se v něm vědomí dokáže udržet a 

expandovat se na obě strany promítačky, tak se smazává rozdíl mezi tím, co už bylo a tím, co teprve 

bude. Jakoby se přímo natvrdo (zkratem) propojil paprsek tam a zpět. Tedy je propojen záměr s 

manifestací a obě tyto jinak oddělené věci se současně stanou dvěma stranami téže mince. To má 2 

důsledky. Jednak mizí vjem změny a pohybu, tedy zaniká pojem času (prožitek bez-časovosti). 

Druhak se jakýkoli záměr okamžitě realizuje, stává se manifestací. Někdy se to nazývá Síla 

Přítomného Okamžiku.  

 

Manifestační Sekvence: rychlost tisku 

Běžná lidská promítačka obnovuje promítaný obraz s frekvencí asi 50 Hz. Božská promítačka je 

trochu rychlejší, tam totiž rychlost přepisování obrázků na plátně manifestovaného Hologramu 

taktuje příslušná Merkaba (to plátno je sférické Radiální Tělo do jehož nitra se to promítá a ten 

hologram se nazývá Hova Tělo). Pro naši nízkou hutnou a pomalou Hustotu HU-1 jsou to frekvence 

~ 1021 Hz (hrubý řádový odhad). Což je dost na to, abychom si toho svými smysly nevšimli. Takhle 

rychle tedy pro-blikáváme. Za každou 1 vteřinu asi 1021-krát zmizíme a znovu se objevíme. To je 

rychlost manifestace a de-manifestace všech kvarků, atomů a molekul, ze kterých se skládá naše 

fyzické tělo.  

Z toho mohou vznikat zajímavé fyziologické efekty. Např. naše rozhodnutí pohnout rukou se naším 

záměrem přenese do předloh. Tam se přenastaví programy pro další vytištění našich atomů do 

našeho časo-prostoru. Ta ruka se teď promítne kousek vedle, což se stane velice rychle (přímý 

paprsek). Reakcí na to je informace o provedené změně (zpětný paprsek), který předlohám řekne: 

Hele, tvému tělu se pohnula ruka, dělej s tím něco. No a předlohy začnou do percepčního systému 

těla vysílat signály o tom, co se stalo, aby si to člověk uvědomil. Nervy v pohnuté ruce pošlou do 

mozku zprávu a vyvolá se psycho-somatická reakce, svalový tonus a vše další, aby to vypadalo, že 

tou rukou hýbe mozek. Ale ono to může být i naopak. Mozek ničím nehýbe. Mozek pouze 

zprostředkovává komunikaci mezi předlohami a tělem. 

Vše to se řídí podle dosažené vibrační úrovně jedince. Pokud vědomí je vysoko, biologická forma je 

čistá a produchovnělá, nervový systém je silný a zdravý a předlohy jsou v pořádku, tak není 

problém modulovat svou vlastní tiskací frekvenci tak, abychom byli různě naředění, částečně či 

zcela neviditelní, bi-lokovaní, kdy část svého kvanta projikujeme na různá místa v prostoru, pak i v 

čase a pak i do jiných frekvenčních pásem, atd. (promítáme se současně na dva různé monitory).  

 

Manifestační Sekvence: paměť 

Paměťové záznamy vznikají a uchovávají se jako polarizované elektro-magnetické struktury 

skalárních keylonových polí (krystaly vědomé energie) v různých vibračních vrstvách naší 

anatomie (počítačová paměť funguje podobně). V podstatě každá úroveň naší Bytosti, tj. každé naše 

Vyšší Já, má svůj vlastní krystalický paměťový matrix. Ten, kromě toho svého, obsahuje také 

všechny záznamy nižších úrovní. Přístup k těmto informacím je důležitý pro správné směrování 

našeho vývoje. Díky poškození přirozených polarit planetárních mřížek došlo k vygumování našich 

pamětí a podsunutí falešných paměťových matrixů. Tím se navazujeme na padlá pole vědomí a 

jejich bytosti a stahujeme z nich zcela mylné a reverzně kódované informace o sobě, o smyslu své 

existence a pokřivené duchovní nauky (viz otevírání umělých akašických záznamů apod.). 

Paměť na naší úrovni funguje asi takto (viz text Kathara-1). Neustále vysílané proti-směrné paprsky 

vědomí, nesoucí (i) budoucí záměr a (ii) zprávu o jeho minulé realizaci, procházejí tam a zpátky 

skrze celou Sekvenci. Někde uprostřed té optické soustavy je umístěno naše Radiální Tělo pro HU-
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1. Je to obal, kůra či slupka kolem našeho HU-1 Hustotního Hova Těla. Je to elektro-magnetická 

repulzní zóna, která od sebe odděluje sousední Hustoty a jejich Hova Těla, tedy naší HU1 od vyšší 

HU2. Každé Hustotní tělo má 3 vrstvy, 3 Dimenze. Naše HU-1 obsahuje (směrem ven) Dimenze D-

1,2,3. Radiální Tělo, které ho obaluje, má také tři vrstvy (směrem ven): magnetickou (EirA), 

elektrickou (ManA) a elektro-magnetickou (ManU), též zvaná jako pole: Meajhe, Trion, Reion. 

Jeho magnetická vrstva (Meajhe Pole) má přitažlivou (pasivní, podržující, absorbující) schopnost a 

proto je v ní umístěn osobní paměťový matrix na úrovni Inkarnáta. Radiální Tělo slouží jako 

polarizační čočka pro Životní Proudy, jako sférický diapozitiv, kterým se promítáme dovnitř našeho 

osobního hologramu, což je vnitřek Radiálního Těla. Magnetická vrstva Radiálního Těla je těsně 

nad D-3 vrstvou Hova Těla, kterou je Tělo Mentální (rozumové, racionální). Tam vznikají naše 

představy a vize, neboť náš mentál je naším nejsilnějším tvůrčím nástrojem. Na rozhraní těchto 2 

sousedících polí (zdola D3 Mentál - vršek Hova těla, shora Meajhe Pole - spodek Radiálního těla) 

se nachází tzv. Eiron/Eiros Bod, který slouží jako rozbočka pro protisměrné tam/zpět energetické 

proudy. Z obou proudů vytvoří jejich záložní kopie a odkloní je do své paměťové databáze, kde 

navěky zůstanou. Každý náš záměr, každé naše hnutí mysli, každý náš pocit z uskutečnění tohoto 

záměru, ať je to již pocit dobře vykonané práce nebo pocit viny a výčitek svědomí, jsou navždy 

uloženy v naší osobní paměti, paměťovém matrixu Meajhe pole Radiálního těla. Kopie osobní 

paměti jsou neustále zálohovány ve všech našich Vyšších Já, jejichž naše osobní paměť je pouhou 

pod-pamětí. Pročež: nelze zapomenout. Lze zapomenout pouze na to, že zapomenout nelze. A naše 

Paměť nás vždycky dostihne. A někdy chodí ve dvou: spolu se Zákonem Karmy. Viz Obrázek 

Eiron Bod. 

Zasahování do paměťových matrixů je velmi delikátní záležitost, protože to může ovlivnit strukturu 

naší Identity, jejíž je paměť záznamem. Pokud ti někdo řekne 'jsi to a to', máš tendenci tomu věřit. 

Tím, že to přijmeš, tak to začínáš vysílat do svých předloh a tím si je pře-programováváš. Když 

změníš svoji vizi (promítané diapozitivy sebe sama), tak se změní i tvoje manifestace (jaký budeš). 

Na místě je zdrženlivost a podpora a ochrana ze strany (skutečných) Vyšších Já. Někdy je lépe o 

sobě něco nevědět, než toto vědění neunést. Zbytečně nás to sráží, což brzdí vývoj. Prožili jsme zde 

tisíce svých inkarnací a dělali jsme leccos. Není moudré chtít tohle všechno hned vědět. Naše Vyšší 

Já nám uvolňují právě ty kousky paměti, které zrovna potřebujeme pro své současné životní poslání. 

 

 

 
Manifestační Sekvence: Božské Proudy 

Je vhodné vědět, jaké energie vlastně tečou skrze Manifestační Sekvenci. V běžné školní optické 

promítačce je to naše běžné světlo, obv. z nějaké silnější žárovky (elektro-magnetické pole naší 

Hustoty HU1, částice fotony, zejm. z pásma Dimenze D-2, kterou naše percepce vnímá jako 

fyzikální - hmatatelnou a měřitelnou). V Božské energetické promítačce je to Živoucí Božské 

Světlo, též zvané jako Prvotní Proudy Životních Sil Zdroje, Božské Síly, Životní Proudy, apod. (tzv. 

jemné či jemnohmotné energie). Věčné Živoucí Světlo je generované fázováním Tri-Veca Kódu a 

je tri-tonální, tj. má 3 polaritní aspekty: neutrální ManU, elektrický ManA a magnetický EirA. 

Obrázek Eiron Bod a  

průchod paprsku vědomí.  



Nauka 138/241 

Poškozené reverzní Mrtvé Světlo používané Dravci je pouze bi-tonální (chybí neutrální mód) a je 

produktem Bi-Veca Kódu zvaného Vesica Piscis, pomocí kterého se budují silně polarizované 

nepřirozené vesmíry odpojené od Zdroje (Bi-Veca nemůže fázovat, polarity jsou v ní 'zamrzlé'). Bi-

Veca Kód sám o sobě není ani dobrý ani špatný, je to posvátný Kreační Kód, je to nástroj, který je 

možno též zneužít.  

Energetický Matrix. Vnější Domény Energetického Matrixu jsou napájeny keylonovými energiemi 

(frekvencemi) z naší kosmické úrovně Yunasai. Je zde 8 Hustot (HU1-8), jako vrstev realitních polí 

(Harmonic Universe - HU) a jsou do sebe zastrčené jako matrjošky nebo jako slupky cibule. Tři 

nejvyšší slupky (HU8-6) jsou kontraktivní Před-Zvuková pole Khundaray, která náš lokální kosmos 

napojují na Zdroj. Jsou magnetické, podržující, stabilizující. Každá Hustota HU8-6 má 3 podvrstvy, 

které však nejsou dimenzionalizované (neříká se jim Dimenze). Každá tato podvrstva je napájena 

jedním Proudem Zdroje. Máme zde tedy 3x3=9 různých Proudů. Programy pro těchto 9 úrovní jsou 

uloženy v Kosmické Kathara Mřížce (Cosmic Kathara Grid), v Sefirách 4-12. Její zbývající tři 

Sefiry 1-3 kódují Pole Keerasha, HU5. Celkem tato Kathara nese program pro celý Primál. 

Časový Matrix. Dalších pět slupek (HU5-1) jsou expanzivní elektrická světelná pole, která se 

adiabatickou expanzí do vibračního vakua postupně ochlazují a zahušťují prvotní energie a vytváří 

Časový Matrix uvnitř Matrixu Energetického (jako žloutek uvnitř bílku vajíčka). Hustota HU-5 se 

nazývá Před-Světelné Pole Keerasha, které je zdrojem těch dalších (HU4-1). Programy pro tyto 4 

Hustoty HU1-4 Veca Kvadrantů jsou uloženy ve Vesmírné Kathara Mřížce (Universal Kathara 

Grid), v jejích dvanácti Sefirách 1-12 pro Dimenze D1-12. 

Každá Hustota Časového Matrixu (HU5-1) je samostatně existující vibrační pásmo, hmotně 

zmanifestované úrovně Bytí, kde jsou rozsáhlé vesmíry, mimozemské rasy a jejich civilizace. 

Každá Hustota HU5-1 má 3 energetické pod-vrstvy (frekvenční pod-pásma), kterým se říká 

Dimenze (Dimension - D). Máme tedy 5x3=15 Dimenzí D1-15. Každou Dimenzi vytváří a napájí 

jeden proud Energie Zdroje (energetické pole). Máme zde tedy 15 různých Proudů Zdroje (Prvotní 

Proudy Životních Sil). Těmto 15 Božským Proudům Vědomé Energie Zdroje se také říká 15 

Paprsků Ekaši (15 Rays of Eckasha). Každou Hustotu napájí 3 různé Dimenzní Proudy, které mají 

rozdílné vlastnosti. Každý Dimenzní Proud uvnitř Hustoty má jinou polaritu (vibračně dolů): 

neutrální (ManU, +/- či 0), elektrickou (ManA, +), magnetickou (EirA, -). Tyto 3 Proudy (pole) jsou 

fyzikální manifestací Boží Trinity, která je vyjádřena Tri-Veca Kódem Živoucího Světla. Tyto 

proudy se tam zahustí a zhmotní se do 3 typů částic: neutrony, elektrony, protony. Tyto částice se 

zovou Ionické Partikule (Ionic Particulates) a vytváří fyzikální svět v každé Hustotě, jejich slunce, 

planety a biologická těla jejich obyvatel, stejně jako u nás.  

Proudy Zdroje jsou Inteligentní Pole Vědomí Zdroje a mají svá jména (tonální signatury, posvátné 

slabiky, přístupové mantry). Jsou to slova Božského Jazyka Anuhazi. Skrze tyto jejich 'zvukové 

podpisy' se na ně lze vyladit a s nimi komunikovat. Zde je přehled Božských Proudů pro 

Energetický i Časový Matrix, jejich polaritní struktura, jméno, druh Ionických částic (původní 

názvy). 

 

15 Paprsků Ekaši (15 Rays of Eckasha) 

 

Ec-Ka-Sha (Ekaša) 

Božská úroveň - Eukatharaista, napájeno Zdrojem Yunasai skrze ManU pole  

ManU   Void (prázdno, nic, el-mag.)   Ec (jméno proudu) 

ManA   God Spark (jiskra, světlo, el.)  Ka 

EirA  God Seed (semeno, zvuk, mag.)  Sha  

 

Energetický Matrix 

HU 8-6, Před-Zvukové pole Khundaray, je napájeno Ekašou 

(K-Hu-Khu + D-Ha-Dha + Ra-E-Rea = Khundaray) 

 

HU-8 Reion pole  
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Eckatic-3  Rae  

Eckatic-2  E  

Eckatic-1  Ra 

 

HU -7 Trion pole  

Polaric-3  Dha  

Polaric-2  Ha  

Polaric-1  D 

 

HU-6 Meajhon pole  

Triadic-3  Khu  

Triadic-2  Hu  

Triadic-1  K 

 

Časový matrix  

 

HU-5  Před-Světelné pole KeeRaSha  Ionické částice (materiál proudu): 

D15 Fialový plamen  Sha    Meajhon + Trion  (EirA)  

D14 Zlatý plamen  Ra    Trion + Trion   (ManA)  

D13 Modrý plamen  Kee    Reion + Trion   (ManU) 

 

HU-4 Krystovské pole Maharata (polarita stejná pro HU4-1) 

D12 Ma'a      Reion    (ManU) 

D11 Hara      Trion    (ManA) 

D10 Ta'a      Meajhon  (EirA) 

 

HU-3 Vesmírná Kundalini Antahkarana HU3,2,1 

D9 Yana     Raeon 

D8 Maya      Ectron 

D7 Mira     Eiron 

 

HU-2 

D6 Traia     Ionon (= neutrony v HU2) 

D5 Mana     Dion (= elektrony v HU2) 

4 Prana     Mion* (= protony v HU2) 

 

HU-1 (naše Hustota)  

D3 Rei      Neutron  (ManU, electro-magnetic) 

D2 Ki      Electron (ManA, electric)  

D1 Chi      Proton  (EirA, magnetic) 

 

*Mion je interdimenzní částice, proton v HU2 (anglicky Mion, česky meion). Není to anglický 

Muon což je český mion, známá elementární částice v našem HU1. Meionová pole se používají v 

Trumpetových technologiích pro destrukci předloh cílových objektů (viz Hyperdimenzní Kužel). 

 

V Hustotách HU1-4 mají Dimenzní Proudy tuto polaritní strukturu: 

D_horní: ManU, neutrální, omnipolární, rezonanční tón, elektro-magnetická, neutrony (+/-, 0); 

D_střední: ManA, mužská, bipolární, svrchní tón, elektrická, elektrony (expanze +); 

D_dolní: EirA, ženská, tripolární, spodní tón, magnetická, protony (kontrakce -).  

 

Materiál biologických forem a těl  

Vnější Domény, Hustoty Časového Matrixu HU1-5. 
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HU1 uhlíková biologie, fyzická hmota, 

HU2 uhlíko-křemíková biologie, semi-éterická hmota,  

HU3 křemíková biologie, éterická hmota, 

HU4 krystalické kapalné světlo, před-hmota (Pre-Matter), 

HU5 plamenné tělo ve formě stojaté vlny, ante-hmota (Ante Matter), 

Tyto materiály a jejich předlohy ve Vnějších Doménách jsou vytvořené zahuštěním 15 Paprsků 

Ekaši do formy Prvotních Proudů Životních Sil a Ionických částic pro příslušné dimenze.  

Dříve jsme měli schopnost pomocí speciálních ID orgánů konvertovat energie Životních Proudů na 

hmotné částice svého těla a tím ho vyživovat a regenerovat. Nebylo třeba požírat vnější cizí 

manifestované hmotné formy, abychom z nich jejich energii uloupili.  

 

Uvedená sestava Prvotních Životních Proudů je pouze jedna z mnoha typů vibračních polí Zdroje, 

která je nám ale nejblíže, protože oživuje právě naše nízké úrovně a jejich hologramy. Další takové 

proudy jsou např. vysoké frekvence Helio-talické, Helio-chroické, Helio-elaisické, frekvence EFFI 

Pole: spektra Panakolara, Panakoaleta, Pankléra, aj. Některé z nich k nám přicházejí pouze ve 

speciálních obdobích. Např. Heliotalika emanuje z Ecka Jader Božských Světů během Hvězdných 

Aktivačních Cyklů (současný SAC-2012). Plazmové proudy jsou dostupné zcela výjimečně, když 

se otevírá propojení mezi Interním a Externím Stvořením skrze interfejs Dhayatei Plání, což se děje 

dnes díky procesu Fail Safe. V širším kontextu je přehled 12 kroků materializace, tj. přeměny 

vědomí na hmotu (The 1-st 12 Steps of Materialization) uveden např. v semináři Sliders-1, manuál, 

str. 6-7. 

 

Božské Proudy a Kundalini 

Některé z uvedených tonálních signatur (názvů, jmen) Proudů se v jisté formě dodneška udržely 

zejm. ve východních duchovních tradicích (Indie, Čína). Jejich kombinací lze získat názvy 

kompozitních Trinitních Proudů celé Hustoty, např. proud HU4 je Maharata = Maa+Hara+Taa, 

např. signatura Před-Světelného Pole Keerasha = Kee+Ra+Sha. Společně se sada prvních 9 proudů 

zdola (Dim D1-9) nazývá Vesmírná Kundalini (Antahkarana) a je tvořená třemi troj-spletenými 

provazci, po jednom tripletu pro každou hustotu HU-1,2,3. Díky našim mutacím máme dnes přístup 

pouze k malé části a to ještě silně reverzních proudů pro HU-1 (tedy pásma D1,2,3), která sotva 

stačí na udržení základních životních funkcí našich poškozených smrtelných biologických těl, po 

velice krátký čas. Délka života, trochu dříve 120 let a dnes kolem 80 let, byla Dravci záměrně 

mutačně nastavena v našem genomu, jak se s tím chlubí např. ve své propagační příručce jejich 

planetárního kontrolního dogmatu zvané bible. Souvisí to také s metatronickými implanty tzv. 

Jehoviánských Pečetí a jejich aktivací.  

S Kundalini energií jako s ohněm: dobrý sluha, ale zlý pán. Tyto výrazné proudy by se aktivovaly 

samovolně, pokud bychom byli energeticky zdraví a zarovnáni s Božími Zákony. To ale není náš 

případ. Proto je třeba tomu trochu pomoci. Jsou 2 cesty.  

První cesta je přirozená a je o nenásilném odstraňování bariér a blokací, které jsou této božské 

životní síle uměle postaveny do cesty. Pokud člověk sám, za pomoci a vedení svých Vyšších Já, 

tyto překážky odstraní, tak do něj Kundalini bude proudit zcela bezpečně. Uvědomme si, že to, co 

do nás shora teče, regulují právě naše Vyšší Já. Pokud se my, jako Já z HU-1 (Inkarnát), budeme 

slušně chovat, tak nám naše Já z HU-4 (Krystovský Avatar) jistou povzbudivou dávku energie asi 

neodepře. Popustí nám vibrační uzdu právě tak, nakolik ten energetický trysk zvládneme, abychom 

neporanili sebe i jiné. Pokud tuto didaktickou cestu s pokorou přijmeme, tak k Bohu půjdeme tou 

nejpomalejší, ale nejpřímější cestou: cestou pokory, lásky, odpuštění, přijetí a služby. Plně vědomě, 

řízeně, harmonicky.  

Druhá cesta je nepřirozená a je o násilném prolamování bariér či obcházení blokací, které jsou této 

božské životní síle postaveny do cesty, ať již uměle cizím zásahem, či naším vlastním 

neumětelstvím a vibrační nedostatečností. Je možné si různé věci na Stvoření vynutit, máme k tomu 

dost tvůrčí síly i nerozumu. Můžeme pomocí silových technik vyburcovat různé energie, které ale 

neumíme zvládnout a integrovat do své bio-spirituální anatomie. Děje se to živelně, mimo naši 
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kontrolu, je to chaos. Je to podobné jako jízda na koni. Někdo si myslí, že největší zážitek je, když 

se amatér oddá divoké jízdě na silném necvičeném zvířeti. Je to vzájemný boj a zvíře zpravidla 

zvítězí. Aktivace Kundalini není adrenalinový sport, jak se dnes v ezoterickém byznysu prodává. Je 

to velká zodpovědnost, kdy skrze své osobní energie obcujeme s Božstvím v nás a skrze něj s 

Božstvím Kosmickým. Je to akt posvátný.  

 

Božské Proudy a fyzika 

V rámci Světelných Polí Časového Matrixu máme 5 Hustot HU1-5, tedy 5x3=15 Dimenzí a také 15 

typů jejich ionických částic. Je to 15 typů či druhů ID frekvencí, majících přesné složení a 

nesoucích různé kvality a polaritní vlastnosti určené KRYST Kódem Prvotního Stvoření. Spadají do 

15 různých vibračních pásem, která svou přítomností oživují a umožňují jejich manifestaci v 

Hologramu Bytí. Jejich vibračním poklesem dochází k jejich fyzikálnímu projevu i v našem úzkém 

percepčním pásmu, které lidé vnímají jako hmotnou realitu. Např. polaritně neutrální frekvence 

typu ManU Pole stojí za těmito fyzikálními fenomény a hmotnými aspekty:  

Typ manifestované hmoty: ante-hmota, temná hmota (dark matter), 

Prvotní sub-atomické jednoty virtuálních polí: el-mag a neutrální, super-luminální, temná hmota, 

Spřažené manifestované elementy: fotony, leptony, miony, tauony, kalibrační bosony, fermiony, 

weakony (slabé W a Z bosony), neutrony, 

Prvotní síly: neutrální hmota-rychlost, aktivace neutronu, síla bodu nula, el-mag, fúze/štěpení, 

konverze částic, 

Spřažené manifestované síly: el-mag, slabé interakce, silné interakce, gravitace a vše co souvisí s 

pohybem času a projekcí hologramu prostoru. 

Oficiální věda se snaží odhalit zákony přírody svým typicky dravčím násilnickým a destruktivním 

způsobem (Reversed Metatronic Science). Pokud se chtějí něco dozvědět o nějaké částici - živé 

vesmírné bytosti, tak ji ve svých bestiálních urychlovačích roztluču na padrť, čímž jim toho asi moc 

nepoví. Pokud by se na ni vyladili a pokorně ji požádali o poučení, mohli by se dozvědět mnohem 

víc. Ono totiž skutečným účelem urychlovačů není se něco dozvědět, to jejich dravčí sponzoři a 

dyzajnéři už dávno ví. Jde o to poškodit časo-prostorové předlohy naší planety v určitých oblastech 

a potrhat energetické mřížky pro ID invaze. Kde už laboratoř nestačí, tak se to staví v 

kilometrových proporcích, za peníze lidí, kteří toho budou obětí.  

 

Božské Proudy a reverze 

Podle KRYST Kódu v naší HU-1 Hustotě existuje právě 144 chemických prvků (Periodická 

Tabulka, Mendělejevova soustava). Jsou to kombinace Proudů Zdroje, které se skrze Předlohy 

Temné Hmoty (Dark Matter Template) Planetárního Rasha Těla v D2 pásmu naší HU-1 manifestují 

jako prvky. Mnoho z nich je poškozeno a jejich deformovaná struktura se promítá do jejich 

reverzních funkcí. Vytváří takové reakční, biochemické a fyziologické podmínky, že naše 

biologické formy jsou poškozené, efemerní, silně smrtelné a od narození sebe-sama zabíjející. Řada 

z nich se zde ani nemůže trvaleji manifestovat, protože jim to metatronicky zvrácené el-mag 

planetární předlohy Země prostě nedovolí.  

 Např. jsou zde zcela zvrácené polarity. V našem Částicovém PCM Veca systému (base 

magnetic, EirA) by měl být proton záporný a elektron kladný. Místo toho máme polarity patřící do 

našeho Anti-částicového Paralelního PKA Veca systému (base electric, ManA). Nejde jen o nějaké 

formality a znaménkovou +/- konvenci našich vědců, jde o fyzikální fakt virtuálních deflexních 

polí. Přítomnost anti-částicových klastrů v našich částicových vesmírech způsobuje blokace v 

přirozeném fungování jejich předloh a vytváří různé typy reverzních Jařmových Polí. Známé jsou 

např. Sho-Na Transpoziční Filtry či Zamrzlé Mrtvé Světlo (Frozen Dead Light), které jsou 

implantované do Radiálních Těl planetárních i osobních. Jedná se o silná reverzní jařmová pole 

Pentagonálního Matrixu, která jako energetická pavučina obalují a vysávají Zemi a stahují ji do 

černoděrných systémů. Je to falešná Síť Kristova Vědomí Země, kterou dnes ezoterici a srdíčkáři 

mocně aktivují, aby uspíšili náš pád.  
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 Další drobností je chybějící neutron v atomu vodíku. Toto chybějící ManU pole z pilotního 

stavebního prvku celé chemické tabulky má obrovské následky. Náš planetární život je založen na 

vodě, což je úžasná Živlová Bytost. Vodík je klíčovým prvkem umožňujícím existenci životních 

forem, stabilitu a funkci buněčných struktur a prostředí. Tzv. vodíkové můstky jsou života-dárný 

fenomén. Dravcům se podařilo předlohy vodíku a vody zmrzačit. Díky chybějícímu neutronu není 

vodík schopen otevřít své ManU Okno, což je interfejs mezi hrubou a jemnou hmotou (mezi svou 

formou manifestovanou a ne-manifestovanou). Díky tomu není možno provést přirozenou 

demanifestaci lidského těla do jeho přirozené světelné formy. Pokud to budeme šponovat 

merkabou, tak si ho akorát potrháme. Problém je ve fyzice. Demanifestace začíná aktivací vláken 

DNA. Začíná to na úrovni předloh (DNA Templát) dle dosažené vibrační úrovně Duše. Pak se tyto 

frekvence vrací do těla a snaží se ho naředit skrze manifestovanou biologickou DNA. Pokud je tělo 

v pořádku, tak se molekulární dvou-šroubovice, které jsou spojené právě vodíkovými můstky, 

začnou de-manifestovat. Je to delikátní energetický proces, kdy během rychlé řetězové reakce 

vznikají různé ID (polo-hmotné) substance, jako např. prvek Celestalin. Děje se to skrze ManU 

Okno vodíkového neutronu. Protože manifestovaná forma je důsledkem biologické exprese DNA, 

tak s jejím zmizením (stažením se zpět do předloh) se tam stáhne i tělo. Veškeré molekuly 

vytvořené dle genetického kódu z našeho světa prostě zmizí. Je to jako kdyby promítačka do sebe 

zpátky vcucla obrázek, který předtím promítla na plátno a uložila ho zpátky do diapozitivu. Bytost 

se pak může zmanifestovat jinde, např. v jiné časo-prostorové koordinátě téže Hustoty. Nebo v 

Hustotě jiné, kde si může vytvořit tělo z tamějších stavebních částic, pro nás neviditelných, 

jemnějších forem atomů.  

Důvod těžkých mutací našich planetárních prvků je zablokovat lidem tuto přirozenou ID mobilitu. 

Proto nám ten neutron z vodíku sebrali, abychom jim z jejich pozemského gulagu neutekli a mohli 

nás pořád dokolečka těžit. Ale dnes sem přichází techniky, jak to zase dát do pořádku.  

 

Vědomý Tvůrčí Dech 

Na osobní úrovni energetické proudy Životních Sil úzce souvisí s dechem. Všechny fyziologické a 

životní funkce našeho těla totiž odráží základní plán Boží Tvorby a jeho polaritní aspekty. Jsou zde 

expanzivní a kontraktivní cykly, neboť pouze cykličnost zaručuje věčný pohyb, který nikdy 

nekončí. Dech souvisí se zvukem a zvuk souvisí se slovem a slovo stojí na počátku Tvorby. 

Vědomé dýchání má obrovskou tvůrčí moc a lze ho použít k účelům přímé manifestace: 

okamžitému zhmotňování záměrů a vizí. Z tohoto hlediska je vhodné rozlišit tyto 3 fáze dechu: 

nádech (vdech), zádrž (pauza), výdech a dát je do souvislosti s Manifestační Sekvencí: kontrakce, 

klid, expanze. Každé fázi dechu tedy odpovídá jeden stav Sekvence: nádech = EirA kontrakce, 

zádrž = ManU stav klidu, výdech = ManA expanze. Spojení dechu s Životními Proudy je prosté. 

Během každé fáze dechu vyslovíme posloupnost odpovídajících Posvátných Slabik, vždy směrem 

od Zdroje dolů (značka ). Tedy např. na nádechu se vokalizují (vyslovují, mantrují, tónují) 

signatury EirA Proudu přes všechny vibrační úrovně, což z HU4  HU1 zní: Ta'a-Mira-Prana-Chi 

(taa mira prana či). Předtím jsou ještě slabiky z HU85, kde jsou trochu složitější poměry. Např. v 

poli Keerasha HU-5 je D13 (Modrý Plamen) vibračně nejníže, ale má nejsilnější enkrypci a ovládá 

D14-15 (plamen Zlatý a Fialový). Rovněž ne-dimen-zio-nalizované hustoty HU8-6 mají svá 

specifika. Nicméně to vypadá takto:  

NÁDECH = DE-MANIFESTACE. Kontrakce Stvoření, stažení starého obrázku z plátna, vcucnutí 

Hologramu do Nicoty předloh. Probíhá to proti směru Manifestační Sekvence, zpětný tok Tvůrčí 

Síly z Manifestace zpět ke Zdroji. Vokalizuje se posloupnost EirA slabik. Vokalizace jde vždy 

vibračně shora dolů, od Zdroje do HU1.  

PAUZA = NE-MANIFESTACE. Tvůrčí Síla je zadržena dechem poté, co je celé Stvoření staženo z 

manifestace zpět do Zdroje, do jeho ManU pole Prvotní Příčiny. Během pauzy probíhá proces 

vzniku nového obrázku, který se bude následně promítat. Je to na/pře-formátování manifestačních 

předloh novým záměrem, úpravy v diapozitivu, zásahy do programu, který bude odeslán na 

tiskárnu. Vokalizuje se posloupnost ManU slabik. 
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VÝDECH = MANIFESTACE. Expanze Tvůrčí Síly probíhá po směru Manifestační Sekvence, od 

Zdroje dolů, skrze předlohy, do manifestace. Vokalizuje se posloupnost ManA slabik.  

Na tomto jednoduchém fyzikálním principu je založeno jedno cvičení ze souboru tzv. 

manifestačních technik jež sluje Vtělení Božího Dechu. Po vzoru Boha, Člověk byl sestrojen jako 

Vědomý Manifestační Stroj. Ve svém malém lidském tvůrčím rámci se mu výkonem může rovnat: 

co všechno dokázali lidé vytvořit. Kéž by se mu také rovnal svým záměrem, moudrostí a láskou.  

 

---------------  Kreační Mechanika II: Struktura a Funkce  --------------- 

 

Je mnoho možných pohledů na Stvoření. Podle toho, odkud se na něj koukáme, takové se nám jeví. 

Stvoření má holo-grafickou podstatu (holos = celý, grafos = obrázek). Je to mnoha-rozměrný plně 

vědomý energetický útvar, složený z různých vibračních pásem: Je to podobné jako vlny v rádiu: 

dlouhé, střední, krátké, aj. Jsou různé, jsou ve stejném prostoru a přitom si vůbec nevadí. Stačí se na 

ně jen vyladit. Jeden možný pohled na Kreační Mechaniku je např. v intencích 'předlohy-

manifestace'. V rámci tohoto pohledu již bylo naznačeno, jak funguje kosmická promítačka. Jak se 

skrze své předlohy, které někdo jiný vytvořil, manifestuje planeta Země a také její lidská bytost 

Člověk, její nejbližší přítel a pomocník. Dále bylo zmíněno, jak již někým jiným vytvořený Člověk, 

skrze sám sebe realizuje své tvůrčí záměry, když koná ve hmotě, ve své Hustotě HU1.  

Další takový možný pohled je v intencích 'struktura-funkce'. Jsou to dva aspekty Jednoty, dva 

projevy tvůrčí polarity. Struktura se vnímá jako spíše statická podržující kostra, která nese celé 

Stvoření a umožňuje jeho proměny. Funkce je vázána na strukturu a vnímá se jako dynamická 

možnost změn a vývoje v rámci této struktury, ale též tuto strukturu mění a rozvíjí (two-way 

coupling). Jsou to dvě strany téže mince. Je to podobné jako anatomie a fyziologie. Oba aspekty 

jsou vzájemně provázány. Toto rozdělení je pouhou pomůckou a je stejně tak iluzorní jako 

rozdělení Věcí ve Stvoření na dvě skupiny: Místa a Lidi. Je ale užitečné, protože nám pomůže věc 

snadněji pochopit. 

Pěkný příklad na vzájemnou provázanost mezi strukturou a funkcí je tvůrčí akt Boha-Zdroje, kdy 

dochází ke vzniku Vnějších Domén na naší Etora Straně ('před zrcadlem') při tvorbě jednoho 

Kosmického Matrixu (též: Energy Matrix, Eu-Ka-Tha-Ra-Ista Body, Yunasai, zkráceně jen 

'kosmos'). Tento malý kosmosek je pouhou jednou bublinkou v pěně větších celků. Pro nás je ale 

důležitý tím, že do něho patříme a jeho osud je i náš osud. Níže uvedený příklad "Jak vzniká 

Kosmos?" je názorný případ kosmické embryo-geneze, který ukazuje harmonii mezi strukturami a 

jejich funkcemi na této úrovni Stvoření. Je to konkrétní ukázka toho, jak funguje KRYST Kód v 

praxi. Výsledkem je kosmická hierarchie do sebe vložených Kathahra mřížek, jimi generovaných 

Štítů, jimi vytvářených Merkab, uvnitř kterých, v jejich útrobách, jsou Tvarové Konstanty, které 

fungují jako Radiální Těla a obsahují v sobě Hologramy Bytí všech vibračních úrovní, tj. Hustotní 

Hova Těla, jako svébytná Realitní Pole, pro všechny organizační úrovně složitosti Bytí: vesmíry, 

galaxie, solární soustavy, planety, jejich životní pole, biologické druhy, rasy, národy, rody, rodiny, 

jednotlivce. To vše je původně Božské a Krystovské.  

 

Jak vzniká Kosmos? 

 

Kosmické síly - Yunasai a Trinita  

Struktura a funkce projeveného Stvoření se plně řídí KRYST-Kódem. Začíná tím, že Bůh sestupuje 

sám v sobě a dolů a v bodě svého prvotního záměru stvoření vytváří první emanaci sama v sobě - 

Yunasai: bod veškeré jednoty, všeho co je, bod věčné božské identity. Yunasai v sobě obsahuje boží 

Trinitu: ManU, EirA, ManA. Jsou to tři vědomá pole věčné božské tvůrčí síly, vzniklé polarizací 

neutrálního pole ManU (rezonantní tón), na magnetický aspekt EirA (spodní tón, ženský princip) a 

elektrický aspekt ManA (svrchní tón, mužský princip).  

ManU - první Partiki částice božího vědomí, kosmické NIC, prvotní věčný pevný bod, prázdnota, 

dutina prvotního tvůrčího záměru, kosmická děloha, Duch Svatý. 
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EirA - první Particum částice božího vědomí, první předzvuková vibrace, kontraktivní, svíravá a 

zadržující/přijímací stvořitelská síla, (semínko, zrno, jádro, zárodek, vajíčko), Božská Matka.  

ManA - první Partika částice božího vědomí, první předsvětelná oscilace, expanzivní a 

vysílající/dávající stvořitelská síla, (jiskra, výboj, záblesk, semeno, sperma), Božský Otec. 

Tato tři prvotní SILOVÁ pole božího vědomí uvnitř Yunasai představují živoucí Krystal 

Kosmického Plánu, uvnitř něho se uskutečňuje veškeré stvoření.  

 

Kosmický Kryst - Božská předloha, Kosmická Kathara, Krystalla + Krystos  

Stvoření vzniká, jak navrženo Bohem, uvnitř Yunasai, podle specifického tvůrčího programu 

matematicko-geometrických vztahů polí vědomí, jež sluje Kathara předloha Božího plánu a je 

založena na čísle 12 ('božská dvanáctka'). Uvnitř MaU pole v Yunasai, 2 silová pole EirA a ManA 

vytváří každé svoji Kathara mřížku (původní Strom Života, 12 Sefir), nesoucí program jejich 

polaritního tvůrčího aspektu.  

Kathara mřížka EirA pole se nazývá Krystalla, což znamená: Bůh hodlá, míní, zamýšlí, chce, má v 

úmyslu, má v plánu. 

Kathara mřížka ManA pole se nazývá Krystos, což znamená: Bůh se vyjadřuje, vyslovuje, 

projevuje, ukazuje, činí, koná. 

Z našeho pohledu z Etora Strany (před zrcadlem), která je base-elektrická, je Krystalla mřížka malá 

a horizontální (božský ženský aspekt). Krystos mřížka je velká a vertikální (božský mužský aspekt). 

Jsou křížem položeny přes sebe, vloženy v sobě (malá ve velké) a mají společný geometrický 

Centrální středový bod (nulový bod, středo-bod). Je to střed spojnic Sefir 6-7 obou na sebe kolmých 

mřížek. Je to klíčové energetické centrum Azur-A. Spojením obou těchto mřížek vzniká Kosmická 

Kathara typu "Báze-12/24-bodů". Pojem Kathara: "Ka" - světlo, emanace, vyjádření; "Tha" - zvuk, 

záměr; "Ra" - jednota, Jediný Duch. Obě mřížky jsou zakresleny ve vodorovné rovině kolmo na 

sebe, jak na listu papíru ležícího na stole. Z pohledu z Adora Strany (za zrcadlem), což jsou naše 

duální vesmíry, base-magnetická, je to naopak. Polarity mřížek jsou přesně vyvážené. Symetrie je 

absolutní.  

 

Kosmické hodiny - 12 Reuche Pilířů  

Dvě polarizované síly boží trinity (EirA + ManA) promítnuté do Kosmické katary spolu vibračně 

interagují a během tří dalších vibračních poklesů vytvoří uvnitř této Katary, v Yunasai, sadu 12 ks 

stojatých válcových skalárních vln jež slují Se'-Ur sloupce či pilíře. Také se nazývají Reuche 

Žezlové pilíře (Reuchea Scepter Pillars), či jen Reuche pilíře. Tyto Rušej Pilíře jsou jako sloupce 

stojatých skalárních vln kolmé k rovině, v níž leží obě Kathara mřížky. Jsou uspořádané do dvou 

soustředných kruhů (vnitřní 4 ks a vnější 8 ks), je to středově symetrické. Mají společný 

geometrický Centrální středový bod (nulový bod), který splývá se středo-bodem Kosmické Kathary. 

Společně Pilíře vytvářejí prvotní skálární vlnové pole, nazývané Jádrový (prvotní, nejvyšší) Božský 

Svět stvoření. Probíhá to takto.  

Prvním vibračním poklesem se polarizuje středobod Kosmické katary za vzniku dvojice pilířů: č. 12 

ManA a č. 6 EirA. Vyběhnou ze středu ciferníku a repulzí se vzájemně odtlačí na opačné strany. Je 

to polarizace MaU Pole. Postaví se na pozice hodin 12 a 6 a vytvoří tak vertikální kompozici, svisle 

přes ciferník (12-6). 

Druhým vibračním poklesem pilíř č. 12 (ManA) vytvoří nový pilíř č. 3 (EirA) a také pilíř č. 6 

(EirA) vytvoří nový pilíř č. 9 (ManA). Je to sebe-polarizace a emanace deflexního pole. Tyto pilíře 

se postaví na pozice hodin 3 a 6 a vytvoří tak horizontální kompozici, vodorovně přes ciferník (3-9). 

Tím je vytvořem první vnitřní kruh 4 pilířů na pozicích 3,6,9,12.  

Třetím vibračním poklesem se polarizují všechny 4 stávající pilíře vnitřního kruhu. Z každého z 

nich vyběhne směrem ven jeden polaritní pár, jako pravoúhlá vidlice 90º. Je to sebe-polarizace a 

emanace deflexního pole. Dvojice nových pilířů je od projekční osy odkloněna o úhel +/- 45º. Tak 

se vytvoří druhý vnější kruh 8 pilířů, postavených zhruba ve směrech těchto hodin ciferníku: 1 (pilíř 

č. 11, ManA), 2 (pilíř č. 1, EirA), 4 (pilíř č. 2, ManA), 5 (pilíř č. 4, ManA), 7 (pilíř č. 5, EirA), 8 
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(pilíř č. 7, ManA), 10 (pilíř č. 8, EirA), 11 (pilíř č. 10, EirA). Tedy na každé pozici hodin ciferníku 

1-12 si můžeme představit jeden kolmo stojící Rušej Pilíř.  

 

Kosmické Srdce a Oheň: ManU Okno a Věčný Amoraea Plamen  

Podle božských programů KRYST-Kódu uložených v Kosmické Kataře, 12 Reuche pilířů spolu 

vibračně interaguje, uvnitř Yunasai, uvnitř Kathary. V místě, kde se nachází geometrický Centrální 

středový bod (nulový bod), jak Katary tak Pilířů, se tím vytvoří důležitý energetický otvor: ManU 

Okno. Je to přímé propojení do ManU silového pole Prvotního Stvoření a pole Věčného Živoucího 

Vědomí Zdroje - Boha. Skrze otevřené ManU Okno začne 12 Pilířů interagovat přímo s ManU 

polem (Zdrojem, Bohem), v důsledku čehož část energie Zdroje/Boha z jeho ManU pole projde 

skrze Okno ven ve formě vlnového pilíře, jež sluje Plamen Amoraea (Věčný Plamen Boží Lásky, 

Věčný Oheň Kosmického Krysta, Kosmický Oheň Věčného Krysta - postrach všech démonických 

entit). Tento božský Amoraea Plamen tam pak vytvoří centrální 13. Reuche Pilíř (13. Žezlo). Skrze 

ManU okno pak Amoraea Plamen cirkuluje pulzy Živoucího Božího Vědomí. Pulzuje to mezi (i) 

stvořitelským Zdrojem (Bůh, ManU pole) a (ii) jeho tvůrčími silovými poli Věčného Božského 

Vědomí (EirA, ManA), vše v Yunasai. Tím je uveden do chodu věčný a neustálý stále se opakující 

proces Stvoření Věčného Života. Proto se Amoraea plamen nazývá neustále tlukoucí Srdce Boha, 

neboť svými pulzy skrze ManU Okno cirkuluje Proud Věčného Života ze Zdroje do manifestace a z 

manifestace zpět do Zdroje. 

Terminologie (synonyma): Amoraea Plamen = Ecka ManU Věčný Plamen. ManU Okno = Nulový 

Bod, Manifestační Bod, (viz Azur-A bod/centrum, Semenný Atom, Monadické Jádro). 

 

Kosmické oblouky: 12 Reuche oblouků, Kosmický štít  

12 Reuche pilířů, uvnitř Kosmické katary, vše v Yunasai, vibračně interaguje s 13. Pilířem, 

Amoraea plamenem, čímž dojde k ohnutí válcových vlnových pilířů směrem do středu, k ManU 

oknu a k vytvoření 12 vlnových oblouků, 12 Reuche (Žezlové) Oblouků. 6 z nich nese EirA sílu a 6 

nese ManA sílu. Těchto 6+6 ohnutých oblouků společně projde skrze ManU okno v jejich středu do 

ManU pole Amoraea plamene, kde se tato 3 silová pole Boží Trinity (ManU, EirA, ManA) 

vzájemně promíchají a propojí. Tím ze sebe vytvoří 12 dílčích Reuche Štítů, které jsou vzájemně 

propojeny pomocí jednoho centrálního 13. Kosmického Štítu Amoraea, který je uvnitř Amoraea 

plamene. Všechny tyto štíty jsou vodorovné skalární vlnové disky, rotující kolem společné osy. 

Reuche štíty jsou vlny bi-polárního EirA-ManA vědomí. Kosmický štít je směsná vlna tri-polárního 

ManU-EirA-ManA vědomí. Reuche štíty vytvářejí živoucí okruhy božích tvůrčích sil. 6 štítů nese 

magnetickou EirA sílu a rotují proti směru hodinek, CCW. 6 štítů nese elektrickou ManA sílu a 

rotují po směru hodinek, CW.  

EirA štíty přijímají použitou energii z Reuche pilířů a z Yunasai pole, která byla stažená z 

manifestace a vrací ji skrze MaU okno zpět do Zdroje pro de-manifestaci (probíhá vibrační 

regenerace energie).  

ManA štíty přijímají čerstvou energii od Zdroje skrze MaU okno a předávají ji do Reuche pilířů a 

do Yunasai pole pro následnou manifestaci (probíhá vibrační degenerace energie).  

Synchronní protichůdná rotace 6+6 Reuche štítů, držených pohromadě pomocí 1 Kosmického štítu, 

vytváří první vyjádření se vědomé Božské Síly ve formě elektro-magnetické síly. Jako tzv. 

elektro-magnetické "Prvotní Proudy Životních Sil", z nichž vznikají veškeré projevené světy. 

 

Kosmická merkaba: Amoraea, Eckasha, Veca Merkabická pole 

Rotací 6+6 Reuche elektro-magnetických štítů na téže ose se vytváří 12 elektro-magnetických 

silových proudů. Silou Amoraea plamene jsou od sebe odděleny proudy protichůdných štítů za 

vzniku dvou protichůdných energetických spirál. Spodní a pomalejší spirála rotuje CCW sluje EirA 

spirála (ženská). Horní a rychlejší spirála rotuje CW a sluje ManA spirála (mužská). Je to 

Kosmická Merkaba, též Amoraea Merkaba. Tento název v Anuhazi znamená: "Mer" - pohyb Boží 

síly, "Ka" - vyjádření Boží síly, "Ba" - tělo, těleso, vozítko. Dvě spirály Kosmické merkaby mají 
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geometrický tvar vtištěný do dvou mřížek Kosmické katary a označují se jako merkaby typu: "12-

bodů/12-ploch". Celá Kosmická merkaba je pak typu "24-bodů/24-ploch/báze-48". 

Složitý proces vzniku Kosmické merkaby je replikován a zopakován během několika etap dalšího 

poklesu vibrací, za vzniku mnoha různých menších merkabických útvarů uvnitř těla Kosmické 

merkaby, jejichž Tvarové Konstanty slouží jako různé manifestační domény. Prvním poklesem 

uvnitř Kosmické merkaby vznikají 2 Eckasha merkaby typu "12-bodů/12-ploch/báze-24". Druhým 

poklesem uvnitř 2 Eckasha merkab vznikají 4 Bi-Veca merkaby typu "6-bodů/6-ploch/báze-12". 

Třetím poklesem uvnitř 4 Bi-Veca merkaby vzniká 8 Veca merkab typu "3-body/3-plochy/báze-6". 

Toto štěpení jde po faktoru 2, tj. 1+2+4+8 = 15. Máme tedy 15 merkab různého kalibru, jsou 

zasunuté jedna do druhé (jako matrjošky). 

 

Kosmické vejce: Radiální tělo, 15 Božských buněk - klastr Božího semene 

Rotací EirA a ManA spirál vzniká v centru Kosmické merkaby, uvnitř průniku obou jejích spirál, 

speciální prostor, tzv. Tvarová Konstanta, kde jsou přitažlivé a odpudivé síly přesně vyrovnány a 

může zde proto dojít ke vzniku relativně stabilních forem a manifestovaných tvarů. Udrží se tam 

pohromadě, nedojde ani k jejich implozi (převaha EirA) ani explozi (převaha ManA). Oblast 

Tvarové konstanty je rotující el-mag. silové pole ve tvaru eliptické sféry či elipticko-sférické 

domény. Tato oblast funguje jako Radiální Tělo (vrstevnatý obal, slupka, skořápka) obklopující 

realitu manifestovanou v určitém frekvenčním pásmu v jeho nitru (např. Harmonic Universe, Hova 

Body, Hustota HU). Odděluje ji od ostatních, aby se spolu nemíchaly a energeticky ji vyživuje. 

Tato oblast se nazývá různě: Tvarová konstanta, (holografické) Radiální tělo, Kosmická Sféra, 

Božská Buňka. 

Se vznikem výše 15 merkab (3 vibrační poklesy) vzniká současně (další 3 vibrační poklesy) i 15 

jejich Tvarových konstant, tedy 15 Radiálních těl pro různá realitní pole, tedy 15 Kosmických 

Božích buněk. Klastr (soubor, shluk, sada, sestava) těchto 15 buněk se souhrnně nazývá Kosmické 

Boží Semeno. První a největší buňka (č. 15), se zove První Boží Buňka či Amoraea Buňka, je to 

Kosmické radiální tělo, která obsahuje všechny ostatní buňky (č. 1-14).  

Vše toto se odehrává a vzniká uvnitř Amoraea plamene, který plane z MaU okna, v centru 

Kosmické katary a centru Reuche pilířů, vše v Yunasai. Růstem Božího Semene uvnitř Amoraea 

plamene dochází k jeho expanzi a roztažení, Plamen se zevnitř rozpíná a vytváří kolem vznikajících 

struktur ochrannou sférickou vlnu MaU energie, zvanou Kosmický Amoraea Krystal nebo Krystal 

Kosmického Plánu. Je to Kosmické radiální Tělo (zejm. jeho Trion pole), ve tvaru eliptické sféry či 

Kosmického Vejce. Viz Obrázek Božské Semeno. 

 

Vesmírné vejce: zmenšená replika kosmu  

Dalším procesem poklesu vibrace (6x) se v útrobách Kosmu rodí analogická struktura pro Vesmíry. 

Vznikají Vesmírná Boží Semena, obsahující klastry 15 Vesmírných Božích Buněk, které vytváří 

strukturu 15-dim Časových matrixů. Vesmíry jsou tvořeny uvnitř útrob Božských Světů, které 

vznikají na úrovni kosmické tvorby a líhnou se z Kosmického Božího Semene. 

 

Kosmos a jeho Božské Světy  

Kosmické semeno vytváří 3-mi vibračními poklesy 3 úrovně Božských světů (Jádrový, Vyšší, 

Střední): Eckasha-Aah (pokles 1), Eckasha-A (pokles 2), Eckasha (pokles 3). Celkem je to ale 3 

(merkaby) + 3 (tvarové konstanty) = 6 poklesů (pořadí 1-6). 

Vesmírné semeno vytváří dalšími 6 poklesy (pořadí 7-12) klastry (7 Vyšších Nebí + 7 Nižších 

Nebí) Nižších Božských Světů (Ecka úroveň), Vesmírných Veca-soustav, systémů Časových 

Matrixů.  

Tento pohled na Stvoření Vnějších Domén byl veden z hlediska struktury a funkce současně. Tedy 

jak jsou spolu tyto dva aspekty provázány.  

 



Nauka 147/241 

 
 

 

 

 

 

 

 

Obrázek Božské Semeno. Energetické pozadí úrovně Eckasha-Aah (Cosmic God Seed) 
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---------------  Kreační Mechanika IIa: Statika - Struktura Stvoření  --------------- 

 

Následující pohled na celou Boží Tvorbu je veden z hlediska Struktury Stvoření, tedy jeho statické 

a nehybné Konstrukce. Neomezuje se pouze na Vnější Domény, ale zobrazuje celé Stvoření v jeho 

celistvosti, dle současně dostupných informací. Asi jako když se v autoškole učíme, jak vypadá 

stojaté auto, které nikam nejede, z čeho se uvnitř skládá. V biologii by to odpovídalo ana-tomii (= 

rozřezati na kousky). Ukazuje na chvilku zastavenou mašinerii projeveného Stvoření, která se také 

nazývá Tělo Boha.  

 

Struktura Stvoření  

Celé Stvoření má přesnou matematicko-geometrickou strukturu vybudovanou na Zákonech Kreační 

Mechaniky, jak je obsažena v KRYST-Kódu. Vědomá Energie Zdroje (substance Boha) vibračně 

sestupuje a polarizuje se a vytváří různé úrovně (frekvenční pásma). Některá z nich jsou projevená 

(manifestovaná) jiná nikoli. Manifestovaná realitní pole si lze představit jako rotující a vzájemně se 

prostupující 'sféry ve sférách', mající přesné poměry velikostí, směry a rychlosti rotací, vibrační 

úroveň a polaritu své substance (materiálu), kterou je vždy Vědomá Energie Boha o různých 

kvalitách a vlastnostech. 

Počínaje shora od Zdroje (nekonečná vibrace), tak směrem dolů vibrace postupně klesá, vědomá 

energie se stále více zpomaluje a zahušťuje a zhutňuje (Vibrational Downstepping). Není pravda, že 

by se tato energie přeměňovala na hmotu, i když se to tak někdy obrazně říká. Energie zůstává stále 

energií a zachovává se. Pouze mění své vibrační parametry: polaritní strukturu, poměry mezi 

kvalitami ManU, ManA, EirA, rychlost fázování, hodnotu spinového vektoru ARPS, apod. Různé 

bytosti ji podle nastavení své vlastní percepce (smyslového aparátu) jako hmotu mohou vnímat 

(fyzikální hmatatelnou tuhou a pevnou realitu). Vzájemná interakce (i) energetických struktur jejich 

smyslů s (ii) energetickými útvary kolem nich, jim vytváří iluzi hmotného světa. Pojem hmota je 

fyzikálně relativní, empiricky pragmatický a spadá do žargonu konsenzuální reality. Pokud se 

bytosti vibračně přeladí na jiné frekvenční pásmo, tak se jim běžná hmota odhmotní a nebudou ji 

fyzicky vnímat (procházení zdí, zneviditelnění se a jiné ID hrátky). Naopak, jiné energetické útvary 

se jim zhmotní a budou je fyzicky vnímat (elementální struktury a bytosti, emoční a mentální 

vzorce, části jiných realitních polí a jisté aspekty jejich obyvatel, energetická pole a proudy, apod.). 

Je to jako když se přelaďuje rádio na různé vlnové rozsahy: to co zrovna slyšíme nám připadá 

skutečné. Stačí ale otočit knoflíkem a ono to zmizí a zvukově se nám zmanifestuje jiná stanice a 

přinese nám zcela jinou informaci. Cílem ascence je rozšířit své percepční schopnosti (expandovat 

své vědomí) tak, abychom mohli současně vnímat všechny úrovně Stvoření, ev. se mezi nimi 

plynule přepínat (jako to rádio). Dále pak, své vědomí (Vědomí své Identity JÁ) přenést či zaostřit 

do libovolné vibrační úrovně a zmanifestovat se tam.  

 

Vibrační Hierarchie Stvoření 

Struktura Stvoření od Zdroje dolů. V každé úrovni existují realitní pole (světy) a také jejich 

obyvatelé (lidi). Oboje jsou to Bytosti a mají podobnou anatomii. Tedy na každé níže uvedené 

vibrační úrovni má jak svět tak člověk kus své anatomie, kus svého Já. Makro-skopický a mikro-

skopický model či obraz Boha. Je to pohled od Boha k Člověku, který ukazuje kdo jsme, odkud 

jsem přišli a kam směřujeme a kudy se budeme vracet zpět. Je to cesta zužování (kontrakce) vědomí 

a štěpení celku naší Identity (Nejvyššího Vyššího Já) na malé a menší kousky, které se projikují do 

nízkých Hustot, aby tam prožívaly své současné (paralelní, simultánní) inkarnace (Nižší Já, Pod-Já, 

Hustotní Já, Dimenzní Já). Je to cesta, na kterou se máme rozpomenout. Je dána spíše stručně, 

taxativně, pro základní představu. Tato vibrační mapa je popsána na úrovni PŘEDLOH, ve formě 

do sebe poskládaných Kathara Mřížek (Stromů Života). Tedy nikoli na úrovni jejich manifestace, 

neboť to je pro nás zcela nepředstavitelné. Výhodou předloh je, že je to program, který je psán 

omezeným počtem opakujících se znaků. Přesto, že jim nerozumíme, můžeme porovnávat 

matematicko-geometrické struktury, které tyto předlohy vytváří. Tím můžeme snadno porovnat 

manifestační programy pro zcela odlišné sféry bytí, od naší pozemské až ke Zdroji, čehož na jejich 
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manifestované úrovni nejsme schopni. Tedy cena za to, že nevíme co ty programy znamenají, je 

vyvážena tím, že je můžeme vzájemně srovnat a někde hluboko uvnitř nás to může zarezonovat.  

 

Centrální Zdroj (Bůh) 

 

I. Interní Stvoření (plazma) 

 

Pole Vědomí Boha-Zdroje: Ah-Yah, oceán - co v sobě má mnoho malých 'ostrůvků' EFFI, 

Pole EFFI, má 3 Džatu v Tri-Veca konfiguraci (Prvotní Věčná Trinita), 

Džatu, má 4 Percepty a 1 Pinakl, 

Pinakl, má 1 Ariyona s 8 KHY-buňkami a 1 Rhyon Komorou s 1 Rhyon Krystalem, 

Percept, má 1 KosMYah obalenou do 3 vrstev Koronus, 

KosMYah, má své 1 jádro Kosminyahas (8 Slunečních Buněk, Síně Kosminyahas, Krystar, Plamen 

Elaisa), má v sobě 7 KosMAyah, 

 

II. Externí Stvoření (keylona) 

 

------------------------------------------------ ↓  možnost poškození ↓  ------------------------------------ 

KosMAya, má v sobě 12 Kosmosů, 

Kosmos, má 2 Kosmické Klastry, 

Kosmický Klastr, má 6 Kosmických Matrixů, 

------------------------------------------------ ↑  úrovně Nad-Kosmické ↑  ------------------------------------ 

 

Kosmický Matrix (Energetický Matrix) = 1 Yunasai, 

 

------------------------------------------------ ↓  úrovně Pod-Kosmické ↓  ------------------------------------ 

Etora a Adora 

2 Strany Kosmického Matrixu, každá má 4 vrstvy - 4 Domény (vibrace klesají zevnitř ven)  

Jádrové/Semenné Domény (Eton): zde máme své Jádrové/Semenné Raša Tělo, 

Vnitřní Domény (Adon): zde máme své Vnitřní Raša Tělo,  

Střední Domény (Edon = Zahrada Eden): zde máme své Střední Raša Tělo,  

Vnější Domény (Radon), zde máme své Světelné-Krystalové Tělo a Tělo fyzické, 

 

Schody do Nebe (Stairway to Heaven) - uvnitř Yunasai (vibračně dolů do Hustot) 

Struktura Vnějších Domén (Božské Světy a Hustoty),  

Ekaša-Aah (Nejvyšší Jádrové Božské Světy), má v sobě 12 Ekaša-A, 

Ekaša-A (Vyšší Božské Světy), má 12 Ekaša,  

Ekaša (Střední Božské Světy), má 12 Ecka-Veca, 

 

------------------------------------------------ ↓  hranice pádu ↓  ------------------------------------ 

Ecka-Veca systém 

Ecka (Nižší Vnitřní Božské Světy), má 2 Veca Kvadranty (HU1-4) + jejich 2 Primály (HU1-5-8) 

Veca (15 Nebí: 7 Nižších, 7 Vyšších, 1 Centrální), má 4 Hustoty,  

Hustoty HU-4,3,2,1,  

Hustota HU-1 (Země a její lidé jsou dnes v HU-1, na jejím vibračním dně).  

Dimenze D-3,2,1 (vibrační aspekty našich osobních i planetárních těl, D3 mentální, D2 emočně-

elementální, D1 étericko-atomický. 

 

Viz Obrázek Schody do Nebe. 
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Obrázek "Schody do Nebe" 

Vibrační hierarchie Božských Světů ve Vnějších Doménách (Radon) 
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Naše kosmická adresa 

V rámci hierarchické struktury předloh Vnějších Domén, která se někdy nazývá Schody do Nebe 

(Stairway to Heaven, Ecka Map of the God Worlds), je možno určit naší adresu. K tomu je třeba 

popsat jejich skladebnou strukturu. 1 do kříže spojený Eka-Veka (Ecka-Veca) systém se zarámuje 

do nadřazené úrovně, kterou je 1 Ekaša (Eckasha). 4 Ekaši, teď již zvané Koridory (Corridors) se 

podobně spojí dohromady a zarámují se do nadřazené úrovně, kterou je 1 Ekaša-A (Eckasha-A). 4 

Ekaši-A, teď již zvané Spektra (Spectra) se podobně spojí dohromady a zarámují se do nadřazené 

úrovně, kterou je 1 Ekaša-Aah (Eckasha-Aah). Tato kompozice předloh je obsažena uvnitř 

nadřazené úrovně zvané První Božský Svět Stvoření (First God World of Creation), uvnitř Yunasai, 

kde je navíc 12+1 Rušej Pilířů (Reuches Pillars) a párová Kosmická Kathara Krystos + Krystala 

(Krystos, Krystallah), vše zanořené do kosmických polí Energetického Matrixu ManU, ManA, 

EirA. Všechny tyto předlohy se do sebe skládají podle přesných pravidel symetrie polarit a vibrační 

kompatibility. Jejich vzájemné polohy jsou označeny čísly, která vytváří jejich adresu.   

Naše kosmická adresa tedy je tato: naše Pole EFFI (jedno z mnoha?), naše KosMYah (jedna z 12), 

naše KosMAya (jedna ze 7), náš Yunasai (jeden ze 144), Ekaša-Aah: Spektra č. 3, Ekaša-A: 

Koridor č. 4, Ekaša jež sluje Aquinos, její padající Ecka, její padající PCM Veca Kvadrant č. 4 

(PCM), jeho Hustota HU-1, PCM Vesmír, krystovská Galaxie Andromeda, její odštípnutá a padající 

část Galaxie Mléčná Dráha, náš padající Solární Systém Slunce, naše padající planeta Země. 

 

Náš Časový Matrix 

Ecka. Jsou to Nižší Vnitřní Božské Světy, Ecka má svoji vlastní identitu, obsahuje v sobě 

rezonanční ManU tón obou Veca Kvadrantů, které ze sebe tvoří. Obsahuje v sobě sféry bytí v 

pásmu HU-5, v jejichž nižších úrovních se nachází naše skutečná Vnitřní Země (Inner Earth, náš 

rezonanční tón), na ní jsou skutečné kontinenty jako Agharta a Šambala a jejich obyvatelé, 

Strážcovské Rasy. S naší Zemí je spojena energetickými průchody, jejich přístupové portály jsou 

ukotveny do různých povrchových míst, pak vedou skrze jádro Země. 

Veca. Ecka má 2 Veca Kvadranty a jejich 2 Primály (světelný + zvukový), což jsou zmenšené kopie 

kosmických polí Prvotního Světla Keerasha (HU-5, D13-15, Pole ManU, ManA, EirA) a Prvotního 

Zvuku Khundaray (HU6-8, nejsou dimenzionalizovaná, mají 3 vrstvy Triadic, Polaric, Eckatic). 

Veca Kvadranty mají po 4 Hustotách (HU4-1) a jsou vůči sobě paralelní. Jeden (ten náš) je base-

magnetický (EirA), částicový (PCM) a představuje základní tón (je v něm náš vesmír a naše Země a 

my). Ten druhý (sousední) je base-elektrický (ManA), anti-částicový (PKA) a představuje svrchní 

tón (je v něm náš paralelní vesmír a naše paralelní Země a naše paralelní já, anti-částicové já). Veca 

Kvadranty tvoří ta skutečná hmatatelná realitní pole, vesmíry a galaxie, kde žijí rozsáhlé civilizace. 

Ecka-Veca. Ecka + 2 Veca kvadranty + 2 Primály společně tvoří 1 Časový Matrix. Ten je 15-ti 

Dimenzní a má 15-dimenzní anatomii (HU1-5, D1-15), jak u sebe tak i u všech věcí co v něm jsou. 

Proto má člověk 15 čaker, které ho napojují na těchto 15 frekvenčních pásem a energeticky vyživují 

jeho 15 aurických vrstev skrze 15 Paprsků Ekaši. Tento Matrix má hafo (= nespecifikované mnoho) 

vesmírů v 5-ti různých Hustotách, zde existuje čas zažitelný v jeho plynoucí a lineární formě, zde 

lze zažít oddělenost času a prostoru, zde lze zažít stavy silné polarizace a individualizace a 

oddělenosti věcí vzájemně od sebe i od Zdroje, zde se lze realizovat tím nej-Anti-Krystovštějším 

způsobem, který je vůbec možný, tedy obrácením všech znaků v původních stvořitelských 

programech a prožít důsledky takového konání, vedoucí ke zmaru svého původce a všeho jím 

vyprodukovaného. Tyto sféry slouží jako výcvikový prostor pro individualizovaná vědomí Bytostí 

rozprsklých do celé pyramidy svých různých Já, Nižších či Vyšších dle úhlu pohledu. Pro nás jsou 

všechna Vyšší, protože sedíme na úplném dně, která současně (simultánně) existují inkarnovaná do 

různých vývojových cyklů, aby se opět jednou sešla a posbírala dohromady, až ty cykly dojdou ke 

společnému konci.  

 Základem předloh pro HU1-4 je vesmírná Kathara mřížka, která má 12 Sefir nesoucích 

programy pro 12 Dimenzí D1-12 vesmírného Jednotného Energetického Pole a nazývá se D-12 

Božská (či Krystovská) Předloha Vesmíru (D-12 Divine Kryst Blueprint). Tato sestava se také dá 

zobrazit jiným způsobem než je Kathara mřížka. Např. v Reuche konfiguraci, kdy 12 Sefir je 
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rozestavěno po obvodu ciferníku. Očíslovány jsou jako Reuche Pilíře, tedy počínaje shora po směru 

hodinek (CW): 12, 11, 1, 3, 2, 4, 6, 5, 7, 9, 8, 10. Sefiry představují nejen balíky programů pro dané 

Dimenze, ale také Hvězdné Brány. Máme zde tedy kruh 12 ks vesmírných bran (USG). Tyto brány 

jsou ve skutečnosti živé vesmírné bytosti, které mají formu Vesmírných Sluncí a vytváří rodinu 

kolektivů vesmírného vědomí v úrovni HU4. Každé Vesmírné Slunce nese předlohy pro 12 systémů 

nižší úrovně zvané MetaGalaktická, uložené uvnitř rodiny 12x12=144 MetaGalaktických Sluncí pro 

HU3. Další úroveň je 12x144=1728 Galaktických Sluncí pro HU2, tvořící solární systémy. Každé 

Slunce Solárního systému pak má programy pro svých 12 planet-hvězd, což odpovídá úrovni HU1. 

Zakresleno to vypadá jako do sebe vložené ciferníky. Tímto způsobem jsou do sebe ponořeny 

vesmírné štíty. Skrze tyto brány prochází Duševní Esence, když se inkarnuje dolů do Hustot. Musí k 

nim mít příslušné genetické kódování, aby tudy mohla projít. Jinak řečeno, je s těmito vesmírnými 

bytostmi nějak příbuzná a ony představují vesmírné aspekty naší Identity. Setkáme se s nimi opět, 

až budeme procházet Ascenčním Cyklem z Hustot ven, zpět ke Zdroji. Každý z nás má ve svých 

předlohách energetické enkrypce těchto bran, které odráží jejich relace a konfigurace v období 

našeho narození.  

 

Astrologie 

Tato korespondence Člověk-Brána byla základem původní astrologie. Padlé Rasy uchvátily identity 

a frekvence těchto 12 Vesmírných Bran-Sluncí, pokřivily jejich smysl a význam, přiřadily jim 

atributy a kvality jejich černo-děrných světů a vytvořily pro lidi poškozený astrologický kalendář, 

který se dnes používá. Některé současné astrologické symboly vycházejí z původních kódů, ale jsou 

poškozené. Tento kalendář již zahrnuje nepřirozené chování naší planety, jako je precese ekvinoxu, 

způsobené reverzí planetárních předloh. 

Původní kalendář sloužil pro sledování pohybu Vesmírných Sluncí a navazování kontaktu s nimi. 

Pracovalo se se dvěma sadami Sluncí: 12 ks pro náš PCM Veca Kvadrant a 12 ks pro náš paralelní 

PKA Veca Kvadrant. Soubor 12+12=24 Sluncí se obrazně nazýval jako 24 Starců před Trůnem (24 

Elders before the Throne). Trůn je centrální D-13 Reuche Pilíř Ecka-Monadické frekvence (Plamen 

Amoraea pro HU5), který napájí oba Veca systémy. Skrze něj budeme procházet při opouštění 

Hustot během ascence jako Krystovští Avataři. 

 

Náš původní solární systém 

Náš původní Solární Systém (solár) hvězdy zvané Sol (Slunce) v HU1 byl přirozený. Obsahoval 12 

planet, které se ze slunce zrodily, zmanifestovaly se z jeho předloh skrze Sluneční Hvězdnou Bránu 

(Solar Star Gate). Byly to: Merkur, Venuše, Země, Mars, Maldak, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, 

Pluto, Chiron, Nibiru. Sluneční štít (Solar Shield), což je manifestační předloha této hvězdy, rotoval 

CCW a proto stejně tak rotovalo i její fyzické tělo - hmotné, fyzikální slunce. Slunce rotovalo 

kolem své vertikální energetické osy (Berla, Staff). Jeho horizontální energetická osa (Tyč, Rod) 

ponořená do štítu rotovala kolem svislé osy též CCW. Je to spin magnetický, tedy přitažlivý. Všech 

12 planet rotovalo kolem svých svislých os rovněž CCW, v téže společné horizontální rovině 

tvořené solárním štítem. Měly pravidelné úhlové rozestupy 30º a všechny jejich osy byly společně 

zarovnané s osou Slunce ↑. Řazení planet, jejich velikost (hmotnost) a rychlost rotace odpovídala 

vibrační kvalitě, kterou představovaly a v sobě nesly. Každá planeta odpovídá jedné z 12 Dimenzí a 

nese jednu Hvězdnou Bránu (Star Gate - SG) Solárního Systému, někdy též zvanou Galaktická SG 

(Galactic Star Gate - GSG), protože sluneční systém se považuje za malou galaxii, neboť je 

individuální bytost a má svou vlastní merkabu. Vyšší celek je běžná galaxie, která se někdy nazývá 

meta-galaxie. Nesly určité sub-harmoniky z plné sady 12-ti Dimenzí obsažených ve Slunci. Každá 

Dimenze má ještě 12 Pod-Dimenzí (zkratka PD), sub-harmonických pásem. Fyzická velikost 

objektu je úměrná velikosti a vibrační úrovni jeho předloh. Čím větší a silnější předlohy (čím 

rozsáhlejší program) tím větší a složitější jeho manifestace (jeho realizace, vytištěný hmotný obraz). 

Nejmenší Merkur obsahoval první PD ze všech tří Dimenzí D1,2,3 tvořících Hustotu HU1 (tedy 

PD1 z D1, PD1 z D2, PD1 z D3), proto se Merkur označuje jako planeta typu 111. Podobně Venuše 

je planeta typu 222, Země 333, atd. Rotující Tyč Slunce generovala 2 deflexní proudy. Ze 
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západního konce solární Tyče (West End, pravá strana Tyče) vycházel elektrický proud ManA(+) 

známý jako Sluneční Vítr (Trion Pole, vibrační kvantum 33+1/3). Z východního konce Tyče (East 

End, levá strana Tyče) vycházel magnetický proud EirA(-) známý jako Eiros (Meajhe Pole, vibrační 

kvantum 11+2/3). Tyto 2 proudy byly zachyceny konci rotujících planetárních Tyčí opačné 

polarity. V noci vstupoval Eiros do východního konce Tyče planety, ve dne vstupoval Sluneční Vítr 

do jejího západního konce. Proto se v planetárním biopoli střídala polarita, která určovala životní 

biorytmy. Den je typicky elektrický, expanzivní, aktivní. Noc je typicky magnetická, kontraktivní, 

pasivní. Tomu se podřizovaly i lidské činnosti, včetně práce s energií apod. Respektovaly se 

energetické časy, kdy je vhodné či nevhodné něco vykonat. Tyto dva proudy byly obloukem 

odkloněny k severnímu pólu, kde se spojily za vzniku neutrálního proudu ManU(+/-, 0) (Reion 

Pole, vibrační kvantum 45). Tento proud sestoupil skrze Berlu do centra planetárního štítu a 

energeticky dobil a vibračně zregeneroval Planetární Semenný Atom, který je tam uložen. Pak 

vystoupil ven skrze střed Monády a prošel Harmonickým Štítem, pak se vrátil zpět ke Slunci. 

Geometricky se tyto přirozené životní proudy vzájemné výměny slunce-planeta manifestovaly jako 

otevřené a na Zdroj napojené 3-rozměrné Monadické toky Yan-Yun, podle svého tvaru též zvané 

Křídla Motýlí (Butterfly Wings). Tento energetický systém umožňuje nekonečnou, věčnou cirkulaci 

energie mezi Zdrojem a Manifestací. Přesné zarovnání rotačních os (Berla↑, Tyč←) planet a slunce 

vytváří ze solárního systému vesmírnou vysílací stanici krystovských frekvencí. Dovoluje to také 

držet se v synchronicitě s Vyšším Já solárního systému, který je jeho předobrazem v HU2. Podobně 

jako člověk (HU1 Inkarnát) má svá Vyšší Já ve vyšších Hustotách (HU2 Duše, HU3 NadDuše, 

HU4 Avatar, HU5 Riši), tak je má i každá planeta, solár, galaxie, apod. Např. planeta Země (HU1) 

má tato svá Vyšší Já: Tara (HU2), Gaia (HU3), Aramaténa (HU4). Naše Slunce Sol v HU1 má své 

Vyšší Já jako hvězdu Sala v HU2, což je centrální slunce v systému Siria B. V určitých cyklech se 

otevírají Hvězdné Brány mezi Hustotami a je možné se napojit na svá Vyšší Já, za účelem 

regenerace či ascence. Všichni členové solární rodiny (centrální slunce + 12 sluncí-planet) měli 15-

D anatomii, tedy měli i manifestovaný aspekt Světelného Pole Keerasha (HU5, D13-15), což je 

koronosféra. Normální planety vypadají jako hvězdy: mají svoji světelně-plazmovou koronu. Proto 

se používá pojem 'centrální slunce', aby bylo jasno, kdo je tím hlavním sluncem. Pokud někdo 

hovoří o projekcích do realitních polí, kde jsou sluneční soustavy mající samá slunce (např. Ota 

Solnář a jeho pražská mystická škola), tak to může být právě tento případ (pokud to není jen nějaké 

holografické divadélko v reverzovaném astrálu). 

 

Náš současný solární systém 

Náš současný padající Solární Systém umírající hvězdy Slunce má jen 9 planet. Chybí 5-Maldak, 

11-Chiron, 12-Nibiru.  

Maldak nesl Hvězdnou Bránu č. 5 (GSG-5), byl zničen v r. 848 000 BC a zbyl z něj pás asteroidů 

mezi Jupiterem a Marsem. Důvodem bylo vychýlit systém z rovnováhy a vytvořit umělou orbitu 

pro Wormwood (dravčí bitevní těleso-planeta), která spolu s Nibiru způsobuje zarovnání osy Země 

s její padlou fantomovou verzí (Phantom Earth) v naší černé díře Fantomového matrixu. Část těla 

Maldaku vytváří Wormwood. 

Chiron nesl bránu GSG-11, byl zničen a jeho kusy byly použity na výrobu několika černo-děrných 

měsíců (Black Hole Moons). Jsou to stacionární objekty, napojené na reverzní metatronický 

Sextantový Štít, který kotroluje el-mag pole našeho soláru a jeho planet. Je to např. Khryon (Kryon) 

Moon našeho Fantomového matrixu, Clarion Moon černoděrného systému Wesedak a Maitraiya 

(Maitreya) Moon padlého Budhara matrixu. Tato tělesa způsobují další vyosení Země a napojení na 

padlý Wesadak a další podobné systémy, které spolu dle okolností bojují či spolupracují. 

Nibiru stále existuje a nese GSG-12, má dlouhou periodu oběhu (3 657.8 tis. let, eliptická orbita) a 

pozemskou oficiální vědou dosud nebyla objevena/přiznána. Tato planeta jede na reverzním orbitu, 

má metatronické kódování své merkaby (34CCW/21CW) a částečně se prolíná do HU2. Svojí rotací 

vyvažuje pohyb umělého vesmírného bojového plavidla zvící planety podobného jména: Battle Star 

Nibiru alias WormWood (= Černobýl, Pelyněk, viz bible Sv. Jan). Nibiru je dlouhodobě osídlen 

padlými rasami s týmže reverzem, byly tam rasy Nefilimů (známí znásilňovatelé pozemských žen), 



Nauka 154/241 

jsou tam linie Plejádsko-Nibiruánských Anunnaků, kolektiv Thotha, apod. Krycí jména: Lucifer = 

Thoth-Enkhi-Nibiruan Anunnaki (ovládají pozemský NDC-Grid), Archanděl Michael = Wesedak 

Nephilim (ovládají BEAST). Nibiru je jednou z hlavních základen pro dobývání naší Země. 

Účelová aliance Michael-Lucifer (22 340 BC) je spojením (i) vesmírného zdroje metatronických 

frekvencí generovaných BEASTem (= Modrý Plamenný Meč AA Michaela, D-13-Rev) a (ii) místní 

galaktické a planetární rozvodné sítě NDCG (Nibiruan Diodic Crystal Grid, PINová mikročipová 

krystalická síť implantovaná do planetárních štítů). Od pádu Atlantidy trvale vysílá reverzní proudy, 

které aktivují Metatronické implanty v předlohách Země a jejích životních polích. Přijímací a 

rozvodné centrum je umístěno ve Stonehenge, UK. Častý výskyt kruhů v obilí v této oblasti 

dokumentuje metatronické kódování tohoto povrchového vstupního portálu černo-děrnými rasami 

Wesedaku, kde se tyto frekvence dostávají do energetických linií Země (asi jako infekce zanesená 

vakcínou do cév člověka). Padlí obyvatelé Nibiru jsou energetičtí vampíři a kradou energii zejm. z 

našeho soláru. Proto obsadili jeho vibračně nejvyšší planetu (Nibiru = D12 planeta). Tím náš solár 

odřízli od krystovské D-12 úrovně a získali kontrolu nad jeho zbytkem. Bylo pro ně důležité 

aktivovat reverzní merkabu (34/21) na osobní i planetární úrovni, k čemuž posloužilo New Age a 

jeho prominent, thothiánský inkarnát Drunvalo Melchizedek. 

Kromě těchto chybějících planet jsou další problémy. Reverze spinu Venuše. Vychýlení osy Uranu 

asi o 98º a reverze jeho spinu. Naklonění orbity Pluta asi o 27º pomocí Nibiru a Clarionu. Tyto 

zdánlivé astronomické drobnosti mají obrovské energetické dopady. Např. obrácení fyzického spinu 

Venuše je důsledkem zreverzování jejího planetárního štítu, Berly a Tyče a tím i všech 

energetických toků. Na takto poškozené planetě se mohou manifestovat pouze s ní kompatibilní 

bytosti, tedy metatronicky zreverzované. Energetické transmise z této planety nesou tytéž kvality, 

stejně jako kanálování (chanelling) těchto zdrojů.  

 

Naše současná planeta  

Naše planeta Země je silně poškozená, stejně jako náš sluneční systém. Náš planetární štít je 

nakloněn a tedy i osa rotace Země. To způsobuje odpojení od Yan-Yun proudů. Vyklonění zemské 

osy (axis tilt) o 22º bylo provedeno před 5.5 miliony let během Elektrických Válek. Tehdy bylo 

zničeno 1. Osídlení Země Lidmi a vedlo to ke snížení vibrační úrovně, zpomalení rotace merkaby a 

zhutnění Hologramu. Naše realita ztratila svoji vibrační elasticitu a stala se více plastičtější, 

deformovatelnější a disipativnější, což bylo záměrem. Šlo o to, aby se původní vysoké krystovské 

frekvence, které k nám přicházely, vibračně srazily na nižší úroveň, kterou již mohou padlé rasy 

snést a zpracovat. Např. gravitace v našem vesmíru je teď asi 2-3x silnější, než byla. Růst 

biologické formy jde proti přitažlivosti. Proto jsou všechny životní formy daleko menší, než 

původně byly (lidé 4-12 metrů). Proto také mohou stahovat méně energie, protože jsou menší 

antény. Dnešní rychlost světla je pouze 1/3 rychlosti původní. Tedy demanifestace hmoty na světlo 

je daleko obtížnější. Další vyklonění zemské osy (axis wobble) o 1.5º nastalo před 25 500 lety, 

Precese Ekvinoxu (Precession of Equinoxes), střídání rovnodennosti. Celkem je to 23.5º CCW 

odklon geo-osy od solární osy směrem na Vegu a Polárku, perioda 26 000 let. Jsou to důsledky 

nepřirozeného vychýlení předloh Země na úrovni Světelného Krystalového Těla. Generuje se tím 

umělé elektrické pole Mrtvého Světla mající geometrii Torálního Pole (toroid, anulus), které se 

nazývá Otrávené Jablko (Poison Apple). To vytváří umělou magnetosféru Země. 

Další protichůdný odklon 11.5º CW elektrický magnetické osy způsobuje anomálie magnetické 

mřížky, severního magnetického pólu, kdy oscilujeme mezi nasměrováním na náš Fantomový 

Matrix s Nibiru a na jeho konkurenční černo-děrný Wesedak. Je to metatronické reverzní Torzní 

Pole (Torsion Field), které vytváří Jařmové Pole. Tento taneček Země kolem své přirozené osy 

způsobuje zpřetrhání jejích energetických vazeb na přirozený vodorovný solární štít, ze kterého 

stále utíká. Je pod vlivem reverzního Sextantového Štítu (Sextant Shield) a jeho časových pulzních 

vln, které ji vrhají do descenčních časových cyklů, devoluce do černých děr.  

Koronosféra Země je po miliony let zničena. Současné umělé jařmové torální pole magnetosféry 

reverzuje el-mag polarity a toky životních sil. Výsledkem jsou reverzní do sebe uzavřené, od Zdroje 

odpojené, ploché 2-rozměrné monadické toky yang-yin(g), jak je známe z východní ezoteriky. 
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Na úrovni Rasha Těla je Země dokonce obrácená hlavou dolů ↓, tedy o 180º. To se týká vnitřních 

domén a hlubších vrstev předloh, což také není nic zdravého. 

 

Anatomie planety Země 

ID anatomie všech stvořených věcí je docela podobná. Rozdíl mezi anatomií vesmíru, galaxie, 

hvězdy, planety, člověka je poměrně malý a odráží jejich rozdílná specifická poslání. Všude jsou 

Kathara mřížky, štíty, morfogenetická pole, merkabická pole, genetické předlohy, paměťové 

matrixy, evoluční templáty, energetické linie (axiom/ley, meridiány, nádis, rádis, aj.), energetické 

vortexy (čakry), atd., což se jako jeden celek nazývá planetární Energetický Chrámový Komplex 

Země (Earth's Energetic Templar Complex). Existuje mapa (např. kniha Voyagers II, str. 505), kde 

jsou zakreslena některá centra a linie. Jedná se zejm. o tyto věci: hvězdné brány (Planetary Star 

Gates, PSG) a jejich ovládací centra (Cue Sites - CS), energetické linie vertikální (Axiom Lines, 

Axi-A,B,C) a horizontální (Ley Lines), hvězdné krystalové pečetě (Star Crystal Seals - SCS), hlavní 

vortexy - čakry (Primary Vortices), rušej pilíře (Reuche Pillars), semenný atom (Seed Atom). 

Hvězdné Brány jsou ID energetické průchody mezi různými vibračními úrovněmi (frekvenčními 

pásmy vesmírného vědomí), které propojují různé části manifestovaných realitních polí. Spojují nás 

např. s dalšími verzemi naší planety: paralelní Země (Paralel Earth) co je umístěna v paralelním 

PKA (base-electric) Veca Kvadrantu a vnitřní Země (Inner Earth) co je v HU-5 v Ecka úrovni. Naše 

planeta je doslova prošpikována různými soustavami těchto průchodů, neboť byla navržena jako 

planeta strážcovská. Právě o tyto tunely do jiných částí vesmíru se od začátku vedly boje. Kromě 12 

hlavních a standardních planetárních bran (PSG 1-12) a jedné standardní galaktické (GSG-3) 

našeho soláru, které má ve své anatomii každá normální planeta, je zde mnoho dalších. Uvedeny 

jsou např. SG Mostu Úmluvy (Arc of Covenant SG) base-6, mající pouze 6-subharmonik z 12 

Dimenzí, tedy jsou slabší a vedou pouze do poloviny rozsahu vibračního spektra Veca systému. 

Dále jsou uvedeny SG komplexu Trinity Průchodů (Trinity Star Gates) base-3, které slouží jako 

nízko-prahové evakuační portály pro rychlé vyklizení povrchového života v případě krize (v 

současné době byly aktivovány). Lze zmínit i další systémy: Brány Polárkového Matrixu (Polarian 

SG), Ramovy Průchody (Rama SG, přístup ukotven pod Taj Mahal, Agra, Indie), Spanerové Brány 

(Spaner Gates, vedou do vnitřních Domén, ukotveny v Peru), nově pak plazmové Alhumbra 

Průchody (Alhumbra Passages, vedou do Interního Stvoření, ukotveny skrze centrum Alhumbra 

Katedrál na Floridě USA, v rámci procesu Fail Safe). Klenotem nejcennějším však je jedna z 

celkem 12 Vesmírných Bran: USG-3 (Universal Star Gate - USG), což je hlavní zdroj všech našich 

problémů a snah o dobytí Země. Je to přístup skrze naši hostující planetu Urtha (obsahuje Sféru 

Amenti) do frekvenčního pásma Dimenze 3 a 3-tích subharmonik všech dalších Dimenzí v rámci 

celého našeho Vesmíru! Vzhledem k tomu, jak je Vesmír velký, je šance, že zrovna naše planeta 

ponese jednu z jeho 12-ti bran, dosti malá a přeci tomu tak je. Proto také byla konstruována jako 

Planeta Strážcovská a osídlena Strážcovským Lidstvem.  

 Je zajímavé se podívat na geografické umístění přístupových povrchových portálů k 

důležitým energetickým centrům a zamyslet se nad jejich historickým či duchovním významem. 

Mnoho těchto míst je dnes poškozeno a zreverzováno. 

 Planetární Brány (PSG 1-12). Např. hvězdná brána PSG6 je ukotvena v Moskvě (37.0E, 

55.3N). Že by hlavní město démonické říše bylo založeno jen tak, na nějakém úplně nahodilém 

místě? Nebyly snad někdy snahy Moskvu dobýt, stůj co stůj? Třeba i v zimě, kdy se bojuje docela 

špatně. Když navíc to celé obrovské území mezi Berlínem a Moskvou vlastně nikdo nepotřebuje a 

ani ho nemůže zvládnout. Divné, že? Proč se hitlerovské Německo, USA a Rusko tak zajímají o 

jižní pól, kde vlastně nic není? Tedy je, jsou tam tučňáci. Asi to jsou velice nebezpečná zvířata, 

protože polární 'vědecké' expedice sovětské a americké vlády jsou chráněny konvoji křižníků, 

torpédoborců (tučňáci se prý umí potápět a útočí zpod hladiny), letadlových lodí (tučňáci prý mají 

křídla) a atomových ponorek. Na jižním pólu totiž je PSG1 (22.0W, 75.0S). Jižní pól leží na dnes 

zaledněném kontinentu Antarktida, což je pozůstatek Atlantidy, konkrétně její oblasti zvané Bruah. 

V různých starých tradicích existují přesné mapy Antarktidy s její původní atlantskou topografií, 

včetně řek a kopců. Florida - PSG2, tzv. GruAl Point pro HU-1, řídí funkci dalších dvou PSG: jižní 
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pól (PSG1) a Bermudy (PSG3). Pokud se něco divného děje v oblasti Bermud, tak to asi bude mít 

nějaký ID fyzikální důvod. Florida leží na území staré Atlantidy, jež sluje Nohassa. Je to pupeční 

bod (šňůra) naší Země. Byla cílem evropských křesťanských řezníků, sponzorovaných skrze 

španělskou církev. J. Ponce de León tam na své svaté misi založil poloostrovní základnu pro 

vyvražďování původního obyvatelstva. To trvalo asi 300 let, než byla genocida dokončena na 

úrovni kontinentální, pod hlavičkou Britské Koruny. Pak se USA udělaly samy pro sebe, jako 

základna Dravců pro dobytí planety a konečné zotročení lidstva - nastolení NWO, které dnes 

vrcholí. Odtud začali američtí prezidenti šířit svobodu + demokracii + lidská práva po celé planetě a 

iniciovat lokální i světové války, spolu se svými britskými a dalšími bratry (bratr bratru). Další 

místa jsou: PSG4 - Cairo/Gíza, Egypt, PSG5 - Machu Picchu, PSG7 - jezero Titicaca, PSG8 - Xian, 

Čína, PSG9 - Tibet, PSG10 - Abadan, Írán, PSG11 - Artušovské údolí Pewsey, Anglie, je to 

pozůstatek Atlantidy, oblasti zvané Lohas. PSG12 - Monsegur, Francie. Viz kniha Voyagers II, str. 

509, kde jsou také jejich GPS souřadnice. 

 Planetární Čakry (PV1-7). Čakra č. 1 - Arizona, USA, čakra č. 2 Jeruzalém, čakra č. 3 - 

Himaláj, čakra č. 4 - Gíza, Egypt, čakra č. 5 - Machu Picchu, Peru, čakra č. 6 - pohoří Kavkaz, 

čakra č. 7 - pohoří And.  

 Semenný Atom. Andora - Semenný Atom Mostu Úmluvy. Např. taková Andora, pusté 

prázdné místo, daleko vysoko v horách v Pyrenejích, kde vlastně nic není. Proč o ni je takový 

zájem, že ji musí současně ovládat Španělé a Francouzi? Je tam ukotven Metatronický Planetární 

Semenný Atom Smrti (přímo pod objektem lázní v hlavním městě).  

 Oblast Karibiku je energeticky velice bohatá a důležitá a je zde mnoho center, jak Strážců 

tak Dravců. Proto tam také začala kolonizace řízená drakoniánskou katolickou církví. Kolumbus a 

jeho nájemní vrazi tam jeli najisto. Báchorka o tom, že jel pro koření do Indie a přitom zabloudil, je 

bohapustý výmysl. Například takový malý a bezvýznamný ostrůvek jako je Kuba. Proč o něj měli 

takový zájem rudí démoni z Moskvy a stálo je to obrovské peníze? Vždyť tam nic není a je to na 

druhém konci světa, v jasné sféře zájmu USA. Ono tam je totiž ukotveno řídící centrum celého 

planetárního reverzního Matrixu Alfa-Omega (Alpha-Omega Templar Melchizedek Anunnaki). 

Východní pobřeží Ameriky má některé pozůstatky původní atlantské pevniny, kde jsou ukotvena 

různá centra. Západní strana zejm. jižní Ameriky má části Lemurie, která byla v Pacifiku.  

 Cue Sites (CS). Jsou dálkové ovladače energetických zámků Hvězdných Bran (přesněji: 

přístupy ke PSG paralelní Země, jsou spolu propojeny). Aby tyto průchody dobře a bezpečně 

fungovaly, mají více-násobné jištění. Je to proto, že povrchová lokalita Brány může padnout do 

rukou Dravců. Ovládnutí Chrámového Komplexu Země je skutečná motivace všech pozemských 

válek. Proto jako další stupeň ochrany je, mít někde jinde na planetě další sadu náhradních klíčů, 

které mohou v případě problému Bránu ovládat na dálku. Tak např. brána PSG5 ukotvená do 

Machu Picchu v Peru má své náhradní klíče CS ve Vatikánu - Cue Site č. 5. Obsazení CS Démony 

ještě neznamená plné dobytí jeho brány, SG. K tomu je třeba vymýtit všechny bytosti a biologické 

formy, které do lokality té brány byly původně vysazeny a neustále se tam inkarnovaly jako její 

strážci (lidé, příroda, vegetace, minerály, aj.). Proto byla organizována brutální křesťanská genocida 

nativních amerických národů, potomků původních ras Lidských Kmenů, kteří dlouhodobě strážili 

tato posvátná energetická místa a ve svých předlohách, DNA a tělech k nim měli klíče.   

 Dalším příkladem je Irák. Jedná se o celý energetický komplex Irák-Írán-Pakistán, který 

bude v silném zájmu Dravců během SAC-2012 (viz krátká poznámka na str. 376-8, Voyagers II). V 

Iráku je nejen CS-10 (Basra, 47.7E, 30.9N), ale také Hvězdná Brána AG-10 planetárního Mostu 

Úmluvy (Arc of Covenant) (Bagdád, 44.0E, 33.3N). Z hlediska záchrany planety Země v 

současném SAC měl velký význam Most Úmluvy, o jehož existenci se bojovalo zejm. v r. 2003, v 

rámci Kosmického Resetu. Ten most byl zničen, díky reverzi jeho Bran. Pokud se kdy pozemské 

mocnosti zajímaly o Irák, tak ropa byla dobrou záminkou. Bylo třeba tam mít svého člověka. Dle 

svého zvyku, americká vláda pomocí tajných služeb zlikvidovala jakékoli demokratizační snahy, 

vyvraždila jejich nositele a dosadila si tam surového diktátora Sadáma, kterého pro tento účel CIA 

vychovala ve svých školících teroristických centrech. Dobře známé je např. výcvikové středisko 

Ministerstva Obrany USA, US School of the Americas, původně umístěné v Panamě, dnes 
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přesunuté pod slušivým názvem Western Hemisphere Institute for Security Cooperation do místa 

Fort Benning, Columbus, Georgia, kde se např. vyučují pokročilé metody mučení lidí na úrovni 

vědomí a předloh ('atlantští mistři' se vrátili: v Atlantidě byly vyhlášené ID mučírny). Sadám dobře 

poslouchal během Irácko-Íránské války (v Íránu je PSG10), ale pak se kousnul, čímž své sponzory 

několikrát naštval. Začal např. koketovat s možností prodávat ropu za eura a ne za dolary. Pak 

nespolupracoval při aktivaci části Planetárního Semenného Atomu Smrti, který je ukotven v 

Bagdádu. Dlouho odolával americkým snahám o jeho likvidaci, protože jejich praktiky dobře znal a 

sám v nich získal stupeň Mistra. Proto v roce 2003 přišlo finální řešení: Bushovi vrazi zaútočili na 

civilní obyvatelstvo Iráku. Dílo zkázy dokonal islámský prezident USA, muslim Barack Obama, za 

vydatné pomoci své kolegyně Hillary Clintonové, kterému se podařilo rozvrátit Střední východ, 

založit Islámský Stát, islamizovat USA včetně silových složek, policie, armády a tajných služeb 

(FBI, CIA), vyprodukovat imigrační vlny k likvidaci Evropy a nastartovat celo-planetární Džihád k 

likvidaci Lidstva. Oba (ma + HC) jsou studenti marxisticko-trockistického učení o nutnosti globální 

revoluce a NWO. Lenin se přestěhoval do USA. 

 Kromě této (víceméně standardní a dobře známé) anatomie Země na úrovni Vnějších 

Domén je také popsána její struktura ve 3 Doménách vnitřních (3 Raša těla), která se studovala v 

období cca. 2006-2009 (viz příslušné semináře). Potom přišla plazmová úroveň planetární anatomie 

(asi od r. 2010), která je aktuální dodnes, neboť je důležitá pro proces Fail Safe (začal 8 srpna 

2011). Lze zmínit ukotvení 5-ti Plazmových Alhumbra Katedrál do planetárního Chrámového 

Komplexu, což zajistilo úspěšný průchod kritickým energetickým datem 21.12.2012. Jsou 

rozmístěny takto: 1-Florida, USA (starý atlantský komplex), 2-Peru, 3-Norsko, 4-Bali, 5-Egypt 

(každá z nich má ve svém okolí ještě 4 menší centra, tj. celkem 5x5=25 plazmových center). 

Protékají skrze ně plazmové frekvence 8-mi Plazmových Sluncí z úrovně KosMYah v Interním 

Stvoření. Dále pak postupnou aktivaci 8-mi Primárních KHY Center (8 Primary KHY Sites), která 

řídí funkci Katedrál. Bylo to v období prosinec 2013 - duben 2016. Tato centra jsou povrchově 

rozložena takto: 1-Myakka Lake, Florida, 2-Aruba, ostrov v Karibiku, 3-Oslo, Norsko, 4-Radžastán, 

Indie, 5-hora Fudži, Japonsko, 6-Toskánsko, Itálie, 7-ostrov Paxos, Řecko, 8-tamtéž co #1. Po své 

aktivaci a najetí na plný transmisní výkon tato centra společně vytváří globální planetární 

Katejonovou Vysílací Stanici (Catheion Global Planetary Broadcast Station) a její kódované 

plazmové energie protékají předlohami planety i jejích životních polí a odstraňují poškozeniny a 

reverzy v jejich plazmové anatomii (Big-8 KRYST Override). A konečně snad i to, že během r. 

2016 byla v jádře plazmové anatomie naší Země aktivována hluboce ukrytá tzv. NOMI-Enkrypce, 

která jí zajišťuje nezvratitelné ascenční vítězství v procesu Fail Safe. Jedna věc je se do ascenční 

vlny ukotvit (na koně nasednout) a druhá věc je se na této silné energetické vlně udržet (z koně 

nespadnout). Být s ní neustále ve stavu vibrační rezonance či synchronizace, tj. držet krok s neustále 

se navyšující frekvencí Planetárního Vědomí Země (k tomu slouží příslušné cvičební techniky).  

 

Planetární PIN Sítě 

Dalšími důležitými prvky anatomie Země jsou Krystalové Báze (Crystal Temple Bases) a PINové 

Sítě (Pylon Impant Network - PIN). Nejsou přirozenou součástí planety a byly zde uměle 

vybudovány a instalovány mimozemskými rasami za účelem kontroly a řízení provozu a také 

ovládání Chrámového Komplexu Země. Níže je seznam několika těchto implantových sítí. Pokud 

nám jejich názvy připomínají nějaký známý tvar, tak je to proto, že spojením jejich po povrchu 

roztroušených center čarou na mapě Země tento tvar vznikne (podobně jako názvy souhvězdí). 

Tento tvar je také vidět z dálky vesmíru při foto-radionickém skenu energetických těl naší planety. 

Strážcovské sítě někdy mají tvar silových zvířat, která již zdálky nájezdným Dravcům hlásí: Pozor, 

tato planeta je hlídána! Označení A-PIN a L-PIN (A = Atlantean, L = Lemurian) 

 

Sítě Strážcovské 

* Velký Bílý Lev (Great White Lion APIN). Je to starý APIN systém vybudovaný Zakladatelskými 

Rasami (Elohei-Elohim Leonine Anuhazi Founders of Aramatena Lyra and Sirius B) jako součást 

jejich záchranné mise po Elektrických Válkách před 5.5 miliony let. Pracuje ve frekvenčním pásmu 
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D-12 a napojuje planetární štíty na jejich D-12 Božskou Předlohu umístěnou na Aramateně v Lyře 

(Aramatena = Vyšší Já naší Země v HU4, tj. její Krystovský Avatar). Ochraňuje 12 planetárních 

Axiom Linií (vertikální linie). Při aktivaci se probudí miliardy malých krystalových mikročipů 

implantovaných do těla Země a společně vytvoří kolektivní pole skalárních vln, které dokáže držet 

pohromadě poškozené a fragmentované planetární štíty, aby v této ochraně prošly cyklem SAC a 

zabránilo se přepólování energetických mřížek a stažení Země do černých děr Fantomového 

Matrixu. Síť byla vyřazena z provozu zásahem Dravců, při nájezdech Drakoniánců z Omikronu 

během SAC v r. 208 216 BC, kdy dosáhli toho, že planetární Chrám překódovali na své reverzní D-

10 frekvence. Síť byla později zprovozněna. V r. 46 459 BC byla postavena Sfinga v Egyptě jako 

připomínka záměru Strážců znovu aktivovat síť během dalších SAC v rámci konečného naplnění 

jejich Záchranné Krystovské Mise (Christos Realignement Mission). Sfinga měla původně tvář lva 

(a nikoliv člověka) na upomínku mocných strážcovských ras Leoninů (Lví Lidé). Síť bude znovu 

aktivována v dubnu 2003 (poprvé od r. 208 216 BC) v přípravě na SAC-2012, aby se zabránilo 

přepólování planety a další nájezdné invazi Dravců. A bude se chovat jako skutečný Lev. Bude 

bránit planetu Zemi, protože je to jeho Krystovská Mise1.  

 

   
 

* Zlatý Orel (Golden Eagle APIN). Je to analog Velkého Lva, z téže doby, který však hlídá 12 

planetárních Ley Linií (horizontální linie, naše Ley = paralelní Axiom). Vznikl ve stejné době díky 

jiné skupině Zakladatelských Ras (Seraphei-Seraphim Avian-hominid Cerez and Serres Founders of 

Mintaka Orion, Procyon, Alcyone). Síť padla do rukou Dravců během Luciferiánské Rebelie r. 25 

500 BC (nájezdné rasy Nekromintonských a Andromédských Nefelimů z Andromedy, Alfa 

Kentauri a Orionu). Byla používána UIR pro masovou kontrolu mysli (mass mind control) pomocí 

celoplanetárního vysílání podvědomých skalárních programů (subliminal scalar programs) a také 

                                                 
1 Velký Bílý Lev není žádný cirkusový kastrát s vymytým mozkem a vygumovanou identitou, kterého mohou děti za 

búra tahat za ocas a strkat mu hlavu do tlamy. Je to krystovská síla ve formě APIN-sítě, která na dálku cizorodým 

nájezdným Dravčím Rasám hlásí: Tohle je naše území a náš přirozený Domov. Pokud na něj zaútočíte, tak živí 

neodejdete: je to vaše volba. Kéž by také náš Český Lev zaslechl hlas své národní přirozenosti a probral se ze mdlob, do 

nichž ho uvrhla EUro hexa-vakcina infikovaná virem multi-kulturalizmu a rozstřelila jeho imunitní systém, jak se to 

zdravotním zákonem skrze očkování děje u všech jeho dětí, našich malých českých lvíčat. 



Nauka 159/241 

pro produkci programů falešných čenelingových kontaktů, zejm. navazování kanálováním 

postižených osob na reverzní Matrix Archanděla Michaela. Síť bude získána zpět v prosinci 2003, 

což zabrání UIR v jejím zneužití jako mentální zbraně proti lidstvu během SAC-2012. 

* Čtyři Tváře Člověka (Four Faces of Man LPIN). Je to novější síť z období let 22 500 - 22 326 BC 

vybudovaná pro minulý neúspěšný SAC (22 326 BC) rasami Strážců (Eieyani Indigos, Maharajhi, 

Azurites, Elohei-Elohim). Hlídá 4 základní světové strany - 4 Tváře (N-S-E-W) a také se nazývá 

Strážci 4 Stran (Guardians of Four Corners). ID probíhá skrze Zemi, Taru a Gaiu. Paralelně 

propojuje tyto 3 verze naší planety ve 3 různých Hustotách (HU1,2,3) v částicovém vesmíru (PCM 

Veca Kvadrant) a také s jejich anti-částicovými dvojníky ve vesmírech paralelních (PKA Veca 

Kvadrant). Oba tyto paralely pak propojuje s jejich rezonantním tónem = Vnitřní Země v Ecka 

úrovni v HU5 (PKI). Tato síť dokáže propojit jejich Axiom Linie (Axiom-A,B,C) do jednoho celku 

a navázat jejich štíty na D-12 Božskou Předlohu a také na D-13 Trion Pole našeho Časového 

Matrixu. Trion je jádro PředSvětelného Pole Keerasha (HU5, D13-15). Vazba na něj umožní přístup 

do PředZvukového Pole Khundaray, skrze kotvící tyč Pilířů Prvotního Zvuku. Je celkem 12 ks 

těchto Pilířů (12 Primal Rainbow Ray Sound Pillars). To otevře možnost dostat se do Trans-

Harmonického Časového Vektoru Meajhe Pole sousedního stabilního Časového Matrixu a fázově 

se tam ukotvit (phase lock) a stáhnout si odtud nepoškozené Krystovské Předlohy pro náš 

zreverzovaný a padající Matrix. Tím lze zabránit jeho pádu do černé díry našeho Fantomového 

Matrixu. Tato síť tedy hlídá 4 strany a má 3 verze (PCM, PKA, PKI), tedy má 3x4=12 Tváří. Proto 

se také někdy nazývá Strážci 12 Pilířů (Guardians of 12 Pillars). Do jejích 4 center (4 Tváří) na naší 

planetě se ukotví 4 z celkem 12 ks Pilířů. Jako připomínka záměru Strážců aktivovat síť během 

dalšího SAC v rámci naplnění Krystovské Mise byly na Velikonočním Ostrově postaveny kamenné 

sochy s hlavami a obličeji. Vytvořili je potomci starých krystovských rasových linií (Mu'a Indigo 

Human Maji Race). Tento ostrov je pozůstatkem země Mua (Muarivhi, Muaravhi), kde existovala 

civilizace ras Lemurijců na kontinentu Lemurie (Lemuria, Lumeria) v Pacifiku, která byla zničena 

asi 52 000 BC. Právě tyto ostrovní zbytky země Mua a jejich obyvatele navštívil tým z Vnitřní 

Země (Universal Star Gate Security Team of Inner Earth) a s jejich pomocí vybudoval tuto 

PINovou síť. Sady podobných soch s hlavami a obličeji se nachází na dalších dosud neobjevených 

místech a označují fyzické kotvící místo této pokročilé transmisní sítě v planetární mřížce pro její 

budoucí aktivaci.  

 

Sítě Dravčí 

* Holubice (Dove APIN) + Olivová Ratolest (Olive Branch APIN). Je to síť vytvořená 

Jehoviánskými Anunnaki (Jehovian Anunnaki), jejich šlechtou Delfíních Lidí (Bi-pedal Dolphin 

People) z černých děr Fantomového Matrixu, z padlého Siria A, Arkturu, Orionu (Sirius-A, 

Arcturus, Orion), v době 25 500 BC, během Luciferiánské rebelie. Je napojena na červí díru Fénix 

vormhole (Phoenix Wormhole), na sestavu reverzních 7-mi Jehoviánských Pečetí a na PSG1 

paralelní Země. Jede na reverzních energetických proudech v pásmech D7-9-11. Používá 

Trumpetovou technologii. Současná aktivace začala v r. 1950. 

* Had (Serpent). Je to síť vytvořená Plejádsko-Nibiruánskými Anunnaki v době 25 500 BC, během 

Luciferiánské rebelie (Pleiadian Samjase-Luciferian, Nibiruian Thoth-Enkhi-Zephelium, Enlil- 

Odedicron Luciferian). Je napojena na Fantomovou verzi Nibiru, Tiamatu, Lyry-Avalonu, skrze 

Fénix vormhole. Je propojena se sítí NDCG, s PSG 3+4, s krystalovou selenitovou bází v 

Chihuahua v Mexiku. Jede na reverzních proudech D4-5-11. Používá Spike-Site implantovou 

technologii. Současná aktivace začala v období r. 1700. 

* Fénix (Phoenix APIN). Je to síť vytvořená Plejádsko-Nibiruánskými Anunnaki v době 10 500 

BC, má podobné parametry jako síť Had. Současná aktivace začala v období r. 1972. 

* Jestřáb (Falcon APIN). Je to síť vytvořená rasami Zeta-Rigeliánců (Zeta-Rigelian, Drakonian 

Agenda) z Alnitaku v Orionu v době 10 500 BC, během Luciferiánského ovládnutí. Napojuje 

Chrámový Komplex Země na její padlou verzi v černé díře Fantom Matrixu. Propojena s Falcon 

Wormhole, Phi-Ex Wormhole. Jede na reverzním proudu D-10.  
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* Drak (Dragon APIN). Je to síť vytvořená rasami Drakoniánců z Omikronu (Dragon-moth, Alnitak 

+Alnilam, Orion) v době 75 500 BC. Napojuje Chrámový Komplex Země na padlý Alnitak v černé 

díře Fantom Matrixu. Jede na reverzním proudu D-10.  

* NET (Nibiruian Electro-static Transduction Field). Toto reverzní energetické pole bylo 

vybudováno v Atlantidě nájezdnými rasami Nibiruánských Anunnaků v r. 25 500 BC a ukotveno do 

planetárních štítů Země skrze síť NDCG. V r. 9558 BC bylo posíleno a postupně kontrolovalo 

veškeré přirozené elektrické transmisní linie k Zemi a od Země. Jeho zaostření do frekvenčního 

pásma D-3 umožňuje kontrolu mysli celé planetární populace. Během Filadelfského Experimentu r. 

1943 si Zeta Rigeliánci vytvořili pomocí NET energetické průchody do naší časo-prostorové 

koordináty, což bylo skutečným důvodem této akce amerického námořnictva (o kterém však 

nevědělo). Pole NET je základem pro konstrukci Frekvenčních Plotů (Frequency Fence). Udržuje v 

existenci Hibernační Zóny. 

* NDCG (Nibiruian Diodic Crystal Grid). Je to reverzní energetická krystalová rozvodná a 

transmisní síť ukotvená do soustavy Nibirujánského Krystalového Komplexu implantovaného do 

planetárních mřížek. Povrchové přístupové centrum je ve Stonehenge, UK. Byla vybudovaná v 

Atlantidě nájezdnými rasami Nibiruánských Anunnaků v r. 25 500 BC. Je to silná foto-sonická 

instalace a pracuje v součinnosti s NET. Reverzuje původní programy v planetárních štítech, 

poškozuje Chrámový Komplex, energetická pole a toky. Zesiluje reverzní biotronické pulzy, pole 

reverzní merkaby, kóduje čenelingové přenosy.  

* 24 Primárních Krystalových Bází UIR (24 Primary Control Crystal Temple Bases of UIR). Jsou 

to řídící základny sítí NET a NDCG, podzemní či podmořské, mající povrchová přístupová centra v 

těchto místech: Kauai Hawai, Vale of Pewsey England, Abadan Iran, Pakistan (centrála), Bermuda 

Island, Sarasota Florida USA, Machu Picchu Peru, Portugal (centrála), Lake Titicaca Peru, Giza 

Egypt, Halley South Pole, Mauritania W. Africa (centrála), Paxos Island Greece, Aguascalientes 

Mexico, Cyprus Island, Easter Island, Vatican City Rome Italy, Johannesburg S. Africa, Brazil 

(centrála), Lop Nor Tibet, Xian China, Hamandan Iran (centrála), Al Basrah Iraq, Bosnia (centrála) 

- Dravčí středisko v Bosně je také řídícím centrem planetárního vysílání rádia 'Archanděl Michael'. 

Pokud vám tato místa připadnou nějak zajímavá z hlediska geografického (pyramidální zesilovače, 

anomálie), historického, náboženského, duchovního, politického, vojenského, teroristického, apod., 

tak zde může být důvod. Existuje mnoho tisíc dalších Dravčích bází rozesetých po planetě, 

zakrytých skalárním frekvenčním plotem, takže jsou lidskými technologiemi neviditelné a 

nedetekovatelné. Viz kniha Voyagers II, str. 525. 

 

Příklad použítí sítě NDCG 

Historicky známá aktivace této sítě proběhla v období Babylonského masakru (bible: zničení 

babylonské věže) r. 3470 BC. Tehdy se Dravcům podařilo získat na jistou dobu Schránu Úmluvy 

(Arch of Covenant) s klíčovými energetickými nástroji Žezlem + Berlou (Rod+Staff) k ovládání 

energetické mřížky planety a jejího portálového systému. Následně je použili v Babylonu, společně 

se sítí NDCG. Došlo ke zhroucení el-mag pole Země a přeprogramování Krystovských předloh v 

planetárních štítech. Důsledky: další mutace lidské genetiky, potlačení a zkreslení spirituálních 

schopností, prohloubení rasové a inkarnační amnézie (ztráta paměti), zpřeházení znaků lidské 

genetické abecedy v templátech DNA (bible: zmatení jazyků), distorze lidské řeči (reverzní zásahy 

do jazykového matrixu) a zkrácení doby lidského života. Délka našeho života je geneticky snadno 

nastavitelná, pokud se udělají vhodné zásahy do energetické předlohy DNA. Nedávná nastavení na 

hodnoty 120 a poté na 70-80 let (současné průměrné hodnoty) jsou historicky Dravci zaznamenána: 

 

Genesis, kap. 6, verš 3:  

* Pročež řekl Hospodin: Nebude se nesnaditi duch můj s člověkem na věky, proto že také tělo jest a 

bude dnů jeho sto a dvadceti let. 

 

** Hospodin však řekl: "můj duch se nebude člověkem věčně zaneprazdňovat. Vždyť je jen tělo. Ať 

je jeho dnů sto dvacet let." 
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Žalmy, kap. 90, verš 10: 

* Všech dnů let našich jest let sedmdesáte, aneb jest-li kdo silnějšího přirození, osmdesát let a i to, 

což nejzdárnějšího v nich, jest práce a bída a když to pomine, tožť ihned rychle zaletíme. 

  

** Počet našich let je sedmdesát roků, jsme-li při síle, pak osmdesát a mohou se pyšnit leda 

trápením a ničemnostmi; kvapem uplynou a v letu odcházíme. 

  

/* Biblí Svatá, podle kralického vydání z r. 1613, Praha 1945. 

/** Bible, ekumenický překlad, Praha 1985.  

 

Poznámka 

Uvedené citace ukazují srovnání dvou českých textů bible (označení * a **) s časovým posunem asi 

40 let. Odhlédna od rozdílu ve starobylosti jazykového stylu (stylistika), nelze již odhlédnout od 

rozdílu ve sdělovaném informačním obsahu (sémantika). Zajímavý posun významu je zejm. v 

tvrzení o tom, co člověk je, neboť to je z hlediska jeho ID anatomie a smyslu bytí zcela zásadní: 

* ... proto že také tělo jest ...  

**... Vždyť je jen tělo. ...  [kurziva jen] 

Výroky, že člověk je TAKÉ tělo a že člověk je JEN tělo, jsou zcela rozdílné. Ukazuje to, jak snadno 

se manipuluje s textem bible. Úlitba čtenáři byla udělána v sekci vysvětlivek verze **, kde stojí: 

Dodatky překladatelské, nutné pro lepší srozumitelnost nebo z důvodů rytmických, jsou v textu 

značeny odlišným písmem (kursivou). Tedy Andělský Člověk jako 15-Dim věčná nesmrtelná 

Krystovská Bytost, byl zredukován na kus hmoty, masa "pro lepší srozumitelnost nebo z důvodů 

rytmických". Úžasné že?  

A podobně se dá pokračovat. Např. popis plošného znásilňování lidských žen nájezdnými rasami 

gigantických Nefilimů. Typicky obklíčili a dobyli krystovské město, umučili a vyvraždili mužskou 

populaci všech věků. Pak začali znásilňovat zbylé ženy a to tak dlouho, dokud neotěhotněly. Potom 

co jim porodily hybridní dítě, které neslo část lidské DNA (o to šlo), tyto ženy umučili a zabili. S 

příslušníky nájezdných dravčích ras se může dobrovolně pářit pouze genetický kolaborant, proto se 

lidské ženy Nefilimům bránily, alespoň vnitřním záměrem. Tato inkarnační traumata z prožitých 

rituálních znásilňování jsou někdy tak hluboce uložena v paměťových matrixech, že se přenáší i do 

dnešní doby a způsobují podvědomé energetické bloky bránící otěhotnění. Byli to opravdu muži na 

slovo vzatí. Bible tyto skutečné historické události popisuje takto: 

 

Genesis, kap. 6, verš 4:  

*Obrové pak byli na zemi v těch dnech; ano i potom, když vcházeli synové Boží k dcerám lidským, 

ony rodily jim. To jsou ti mocní, kteříž zdávna byli, muži na slovo vzatí. 

**Za oněch dnů, kdy synové božští vcházeli k dcerám lidským a ty jim rodily, vznikaly na zemi 

zrůdy, ba ještě i potom. To jsou ti bohatýři dávnověku, mužové pověstní. 

 

Tady je zajímavý rozdíl v tom, že verze * mluví pouze o hrdinech, zatímco verze ** i o zrůdách. 

Tyto variace v textu bible obvykle dokumentují změny v inter-galaktické politice, kdy se silové 

poměry mezi Dravci pozmění, čímž se to automaticky promítne do rétoriky církve. Je to jako když 

nějaká partaj vyhraje republikové volby a vymění všechny úředníky od hradu až po poslední osadu 

(tou je naše Země). Pokud zrovna dominují rasové linie dravců spříznění s rasama Nefilimů, tak 

majitelé církve zařídí, že v bibli o zrůdách nebude ani zmínka. Pokud se poměry změní, tak se tam 

kvůli nové politické korektnosti vloží zmínka o zrůdách, která se pak bude podle potřeby kultivovat. 

Je to takové sémantické očkování textů (semantic seeding), které je klíčové pro manipulaci vědomí 

a vymývání mozků v rámci NWO. Významová hodnota sémantického viru se řídí a kontroluje 

mechanizmem 'epigenetic overlay', známým z genetiky. Informace zakódovaná do seedu je tvrdá 

(jako fyzická biologie genu), ale její exprese (tedy co z něj právě vyleze) se provádí měkkým 
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způsobem, pomocí aktivačních názorů a článků, které si z ní vytáhnou to, co zrovna potřebují. To 

dokáže zařídit např. Politická Koreknost. 

 

Více informací na téma energetického komplexu Země je např. v těchto materiálech: kniha 

Voyagers II, skripta The Master Templar Stewardship Initiative + Planetary Shields Clinic Field 

Guide (SAS/M+FG), skriptum APIN Systems, skriptum Dance For Life, Love, Freedom (též 

zkráceně: Dance For), The Forbidden Testaments of Revelation (FTR-1/6DVD + HB), The 

Arthurian Roundtables Workshop (KH-AR/4DVD), The United Intruder Resistance ‘Michael 

Mary’ Turnstile Matrix Workshop (TTM/ 7DVD). Tabulka nepřirozených (= uměle vyvolaných) 

přírodních katastrof během posledních pár dekád je na str. 522 v knize Voyagers II, kde jsou také 

uvedeny dravčí PIN-sítě, které k tomu byly použity (produkují skalární pulzy). 

 

---------------  Anatomie člověka  --------------- 

 

Na úrovni Vnějších Domén máme své Světelné Krystalové Tělo, které má složitou strukturu, 

podstatně složitější, než tělo fyzické, které je pouze hmotným vyjádřením malých kousků 

rozsáhlých manifestačních programů obsažených v předlohách Světelného Těla. Základní 

energetické konstrukty naší ID anatomie již byly zmíněny u Manifestační Sekvence člověka, 

protože právě skrze tyto předlohy se promítáme jak my, tak naše záměry, do realitního Hologramu. 

Promítací plátno je sféra Radiálního těla uvnitř Tvarové konstanty Merkaby, kde se projekcí dovnitř 

vytváří holografické Hustotní Hova Tělo, v jehož středu je také fyzicky zmanifestovaná část naší 

Bytosti v příslušné Dimenzi. Tak je to pro všechny Hustoty a jejich Dimenze.  

 

Částice vědomé energie 

1. Nauka začíná výklad naší anatomie odvíjet od typu materiálu, ze kterého jsme sestaveni my a 

také vše ostatní kolem nás. Prvotní jsou tzv. Partiki Částice (Partiki, PKI). Jsou to nejmenší 

skladebné částice energie-vědomí Zdroje, jednotky krystalinové morfogenetické substance. Tyto 

částice jsou něco jako atomy vědomí, které se neustále manifestují a demanifestují. Vyskakují z 

nemanifestovaného ManU Pole Boha-Zdroje skrze Yunasai a vskakují do manifestovaného 

Hologramu Bytí. Tam vytváří všechny věci co tam jsou, jak předlohy, tak podle nich manifestované 

formy. Pak se zase vrací zpět a mizí a tím všechno, co ze sebe vytvořily. Děje se to velmi rychle, 

takže si toho nevšimneme. Jsou to částice-jednotky vytvářející Jednotné Energetické Pole, jako 

základ všeho, co se z něj vynořuje a manifestuje. Například, k vytvoření jednoho našeho běžného 

pozemského fotonu je třeba asi 8x1020 Partiki částic. Partiki částice (neutrální el-mag ManU 

kvalita) funguje jako pulzní či fázovací generátor a neustále se vnějšně štěpí a vnitřně fúzuje. 

Štěpením PKI vznikají 2 další částice: Partika (PKA) a Particum (PCM). Generátor představuje tzv. 

Tri-Veca geometrii, archetyp Boží Trinity: 1 základní buňka PKI je nahoře a z ní 2 vyběhlé (PKA, 

PCM) jsou dole. Vyběhnou z ní pod úhlem 45º od kolmice, po kružnici sjedou dolů, kde se spojí a 

společně se po kolmici zase vrátí dovnitř PKI. PKI leží v ManU Poli Zdroje. PKA a PCM z něj 

vyskočí ven, na malou chvilku vytvoří manifestovanou realitu (kosmy a vesmíry) a zase se vrátí 

zpět, čímž to všechno zmizí. Takhle celé Stvoření rychle problikává. Partika je rychleji pulzující 

částice (elektrická kvalita ManA, elektro-světlo) a je základem pro stavbu anti-částic: určuje pulzní 

rytmus, podle kterého se Partiki shlukují do anti-částic. Particum je pomaleji pulzující částice 

(magnetická kvalita EirA, tonální-zvuk) a je základem pro stavbu částic: určuje pulzní rytmus, 

podle kterého se Partiki shlukují do částic. Na základě vibrační rezonance se tyto částice shlukují a 

vytváří prvotní struktury. Představují formu existence, ležící mezi čirým vědomím a 

manifestovanou hmotou. Živoucí pole vibrující vědomé energie Zdroje. 

2. Partiki Řetězce a Mřížky. Jsou to řetězce organizovaných PKI, energetické nitě, tvořící Kanavu 

Stvoření. Jsou to lineární řetězce či vlákna (Partiki Strands), které se shlukují do více rozměrných 

mřížek (Partiki Grids). Tyto mřížky představují vědomou elektro-magnetickou světelně-zvukovou 

(elektro-tonální) vibrující síť (matrici, kanavu) vědomého Jednotného Energetického Pole 15-ti 

Dimenzního Časového Matrixu, která vše propojuje. Z něj se vše vynořuje do viditelné manifestace 
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a zase se do něj vrací zpět. Toto vibrační vakuum je nositelem Stojatých Skalárních Vln (Standing 

Scalar Waves). Probíhají skrze něj také Bleskové Linie či Plamenné Sekvence (Flash Lines).  

3. Keylony či Keylonové Krystaly (Keylons, Keylon Crystals). Jsou další úrovní složitosti 

seskupení Partiki Řetězců uvnitř Partiki Mřížek. Mají již novou kvalitu: jsou dimenzionalizované, 

tj. obsahují již rozčlenění do 15 Dimenzních (frekvenčních) pásem kmitání (fázování) částic 

prvotního vědomí. Obsahují programy pro fázování a shlukování Partiki částic, aby vytvářely před-

hmotné částice ID reality. Předlohy pro el-mag pole, čas a prostor, naši percepci. 

4. Keylonové Kódy (Keylon Codes). Jsou další úrovní složitosti seskupení Keylonů do funkčních 

struktur. Řídí a směrují toky energií pro morfogenetické předlohy forem, udávají jejich pulzní 

rytmus. Na jejich základě se pak vytváří manifestované formy: je to jejich světelně-zvukový 

atomický a genetický templát. Vytváří prvotní strukturu všech individualizovaných forem a také 

organizující kolektivní inteligenci všech věcí. Veškeré vlastnosti všech manifestovaných forem a 

vědomí lze ovlivnit zásahem do jejich Keylonových Kódů. 

5. Krystalové Tělo (Crystal Body, též: Světelné Tělo, Ligth Body). Je to individuální světelně-

zvuková předloha pro konkrétní manifestovanou formu hmoty či vědomí. Je vytvořena z rozsáhlého 

souboru Keylonových Kódů, nesoucích manifestační program a energetickou enkrypci dané 

identity. Určuje všechny její specifické vlastnosti: atomickou strukturu, tělesné biologické rytmy, 

metabolizmus, DNA, kvalitu vědomí a typ duševní esence, která se do této biologické formy může 

inkarnovat. Lidské Krystalové Tělo zahrnuje celou 12-Dim strukturu jeho bytosti, protože člověk 

byl zkonstruován jako 12-ti DNA vláknová entita. Skrze tuto předlohu se manifestuje celý náš bio-

energetický systém a jeho struktury, útvary, konstrukty, jako např. merkaby, aurická pole, čakry, 

energetické linie, nadiální kapsule, nadis, atd. a nakonec i hmotné tělo. 

6. Světelné Symbolové Kódy (Light Symbol Codes, též: Světelně-Zvukové Kódy, Light-Sound 

Codes). Tyto Světelné Kódy jsou zabudovány dovnitř struktury Keylonových Kódů, jsou jejich 

výkonnými procesorovými jednotkami. Určují organizační struktury všech Keylonů v Krystalovém 

Těle. Jsou to elektro-tonální struktury Partiki částic, které generují určité specificky kódované 

proudy energií a směrují je do konkrétních míst v Keylonových Krystalech. Určují jejich operační 

parametry: pulzní rychlost, rotační spin, úhel interference, replikační strukturu, aj. 

Díky chybám v lidské evoluci je mnoho těchto struktur poškozených či nefunkčních. Pokud se 

opraví a aktivují, tak naše předlohy začnou fungovat jiným, přirozeným způsobem, což změní naší 

kvalitu prožívání a urychlí schopnost ascence. Aktivuje se spící potenciál naší DNA, skrze niž se 

manifestuje naše biologie i do ní ukotvené vědomí. Příliv nových frekvencí je potřebný pro proces 

celulární transmutace (buněčné přeměny) na jemnější formu těla. 

Symbolové Kódy jsou mocné nástroje, kterými je možno zasahovat do programů v Keylonových 

Kódech a tak přímo měnit vlastnosti projevených věcí. Je to práce v Říši Příčin. V tom spočívá síla 

symbolů a manter. Jsou to Světelně-Zvukové Skalární Technologie, které mohou leccos: opravit 

vadné části předloh, probudit spící části předloh, doprogramovat chybějící části předloh. Mohou ale 

také dělat věci právě opačné: něco zablokovat, něco převzorkovat, něco přepólovat, něco vymazat, 

něco cizorodého tam doprogramovat. Na těchto principech spočívá veškerá práce s lidskou ID 

anatomií. Na tom je také vystavěn Léčebný Systém KATHARA (Kathara Healing Sytem). Viz 

Obrázky Fázování Partiki a Keylonové Krystaly. 

 Skalární Předlohy jsou rozsáhlé spojité neviditelné holografické podhoubí (pod zemí), ze 

kterého pak pak vyrostou jednotlivé viditelné houby (plodnice nad zemí), které už člověk vnímá a 

vidí. Lokální excitací podhoubí na vhodných místech zemského povrchu (teplo, vlhko, aj.) se tam z 

těchto 'houbových předloh' projikují zárodky plodnic, které se tam buď uchytí a vyrostou 

(zmanifestují) nebo nikoli. Lokální excitací vakua, podle předlohových programů, se na určitých 

místech 3-rozměrného planetárního hologramu manifestují subatomární částice (kvarky aj.), jako 

energetické zahuštěniny. Ty se jako puzzle poskládají do vyšších celků (nukleonů, atomů, molekul, 

hmotných forem a biologických těl). Ty pak fungují svým normálním způsobem, jak ho známe z 

našich hrubohmotných fyzikálních zákonů, v rámci našeho percepčního záběru konsenzuální 

reality. Naše autonomní procesy jsou řízeny předlohami. Zvládnutím této úrovně své ID anatomie 
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můžeme tyto děje vědomě ovlivňovat (dech, tep, teplotu, metabolizmus, aj.). Ostatní věci řídí naše 

svobodná vůle, v rámci širšího kontextu a evolučního programu jedince a jeho biologického druhu. 

 

              
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Parametry částic vědomí 

Jedná se o kontrolní parametry, které určují chování (fázování, problikávání) Partiki částic a z nich 

sestavených vyšších Keylonových celků, je to např.: obsah vibrace (zádrž energie, mag, EirA), 

obsah oscilace (výdej energie, el, ManA), poměr (vibrace/oscilace), spinový vektor ARPS (Angular 

Rotation of Particle Spin). Např. poměr (ManA:EirA) = (lehkost:těžkost) určuje hutnost prostředí a 

jeho forem. Cílem duchovního vývoje je tento poměr pomaličku navyšovat, s tím, že obě tyto 

vzájemně se vyvažující složky musí být stále přítomny v přesných proporcích. Cílem není potlačit 

zátěžový aspekt, ale dostat obě tyto přirozené polarity do takové harmonie, aby mohly splynout v 

procesu demanifestace a společně projít ManU Oknem do vyšších realit. Např. spinový vektor 

ARPS určuje zcela základní charakteristiky realitních polí. Ono obecně rotování tělesa či částice má 

fenomenální důsledky i na naší hmotné úrovni: generuje se přitom deflexní pole. Např. při volném 

(vlevo) Fázování Partiki částic: PKI ↔ PCM + PKA.  

(vpravo) Keylonové Struny (Partiki Strands, Strings, Grids). 

(A) Příklad Keylonového Krystalu (zmrzlé krystalické vědomé světlo). 

Geometrie KRYST-Kódu se tak vtělují do struktur Záměru Zdroje.  

(B) Příklad Keylonového Kódu (shluky Krystalů).  

Vytváří morfogenetická pole jako předlohy pro vznik forem a tvarů. 

Podobná pole vznikají při mentální činnosti - je to energetická forma myšlenek 
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pádu tělesa ve vakuu může mít rotující těleso jinou rychlost než těleso nerotující1. ARPS určuje 

vnitřní strukturu Dimenzí a Hustot, vytváří jejich bariéry (el-mag repulzní zóny), definuje časové 

vektory evoluce a pulzní rytmy, zajišťuje viditelnost a neviditelnost různých věcí v témže prostoru, 

vytváří naší percepci iluzi fyzikálně 3-rozměrného prostoru (osy x,y,z).  

Neviditelnost. Celé Stvoření se odehrává v témže jakoby 'prostoru', který je ale virtuální, on 

objektivně vůbec neexistuje, je vytvořen pouze (obv. konsenzuální) percepční iluzí v něm žijících 

forem. Je to jako s tím rádiem. Když se vyladí na jednu stanici, tak ta stanice se mu stává fyzikální 

realitou, vnímá ji jako zvukově skutečnou. Když se vyladí na jinou stanici, tak se přenese do úplně 

jiné reality, ale přitom se fyzicky vůbec nehne, pořád je na stejném místě. Kde je to místo? Kde jsou 

ty stanice? Protože celé Stvoření má plné pokrytí božským signálem, tak to rádio může být kdekoli, 

kde se právě zmanifestuje, aby vůbec mohlo hrát: tedy vlastně všude a nikde.  

Trojrozměrnost. Tato iluze je dána vzájemným nastavením 3 základních Bleskových linií Partiki 

částic, které v rámci naší 3-Dimenzionální Hustoty (D1-3, HU-1) vytváří 3 energetické Axiom linie, 

pro každou Dimenzi jednu. Každá linie má jiný ARPS a promítá obsahy předloh na jednu rovinu 

(plátno, monitor). Mezi Dimenzemi je úhlový posun 90º. Jsou zde tedy 3 na sebe kolmé projekční 

roviny, které vytváří náš známý troj-rozměrný fyzikální prostor, vytyčený 3 kolmými osami x,y,z. 

Pozor. Pojem Dimenze (D 1-15) znamená určité frekvenční pásmo kmitání Partiki částic (vlnový 

rozsah stanic na rádiu: dlouhé, střední, krátké, apod.). Pojem fyzikální rozměrnost našeho prostoru 

(3 osy: x,y,z) je něco zcela jiného. Je to důsledek složitých procesů, jak naše energetická anatomie a 

náš percepční aparát reaguje na skutečnost, že vědomí Inkarnáta je současně ukotveno do tří 

různých vibračních úrovní D1-3. Svoji roli v tom hrají naše Hvězdné Krystalové pečetě (vertikální), 

Semenné Krystalové Pečetě (horizontální) Diodické Body (diagonální), které slouží jako modulační 

prvky pro překlad Dimenzního vibračního spektra do percepční reality.  

Nastavení parametrů kmitání Partiki částic je podobné jako nastavení parametrů našeho běžného el-

mag pole (fotony). Jsou to pořád ty samé fotony, ale podle nastavení jejich kmitočtu dělají různé 

věci. Podle klesající frekvence kmitání (rostoucí délka vlny): ničivé gama paprsky, paprsky-X, 

rentgenové záření, UV (ultrafialové, opaluje), VID (viditelné, vidíme, 0.38-0.76 mikronu), IČ 

(infračervené, hřeje, mikrovlny a trouby), rádiové vlny (poslech rádia). Stejně tak i Partiki částice 

podle svého nastavení dělají různé věci, chovají se různě, vytváří různé objekty, jinak interagují s 

dalšími objekty, apod. 

 

Kathara Mřížka (Strom Života) 

Nauka dále odvíjí výklad naší anatomie od Kathara Mřížky (zkráceně: jen katara či mřížka) pro náš 

částicový Veca Kvadrant (PCM-base), což je původní Strom Života. Má 12 center (kolečka, sefiry), 

která jsou spojena 15 čarami (spojnice). Příkladem je Vesmírná Kathara, která zahrnuje 4 Hustoty 

Časového Matrixu a jejich 12 Dimenzí. Těch 12 Kathara center znázorňuje balíky programů pro 

části Vesmíru nebo části naší Bytosti ukotvené do 12 různých vibračních pásem (Dimenze D1-12) a 

4 Hustot (HU1-4). Těch 15 Kathara spojnic představuje komunikační linie a datové linky mezi 

centry, neboť spolu vše vzájemně komunikuje a společně vytváří jeden funkční celek. Linie mají 3 

hlavní směry: vertikální (│), horizontální (─) a diagonální (∕). Centrální pilíř a jeho centra 

(1,2,5,8,11,12) mají výsadní postavení a jsou funkčně nadřazena ostatním. Centra (2,5,8,11) jsou 

tzv. GruAl centra a představují prostřední Dimenze čtyř Hustot (HU-1 má D1,2,3 a D2 je ta 

prostřední). Levá strana mřížky-levá část našeho těla (pilíř 4,7,10) je base-magnetická (EirA). Pravá 

strana (pilíř 3,6,9) je base elektro-magnetická (ManU) a v polaritě vůči straně levé obv. funguje 

                                                 
1 Oficiální (vědecky dovolené) gravitační a relativistické efekty jsou popsány např. v Mod. Phys. Lett. A 16 (2001) 789-

794 a Physics Letters A 318 (2003) 241-250. Neoficiální (zakázané) výzkumy a jejich výsledky jsou četné, ale 

automaticky odsuzované jako neseriózní a falešné (= pavěda), viz např. Bruce DePalma - nadšenec a pokračovatel 

(zcela reálných) Teslových idejí stran volné energie a mnoho jiných. Představa, že by Lidstvo mělo přístup k volné 

energii (zero-point energy, energie vakua, frekvence merkabických polí, jednotná dimenzní pole vesmíru, apod.) je pro 

Dravce zcela nepřijatelná: všichni lidé by jí měli dost a mohli by slušně a šťastně žít, byla by téměř zadarmo. Tedy vše, 

co souvisí s energetickým byznysem na Zemi, jeho zisky, financováním terorizmu, pandemií islámu, vydíratelností 

všech států a lidí by zmizelo. Ropa by se stala bezcennou špínou. Tématem volné energie se zabývá např. S. Greer. 



Nauka 166/241 

jako elektrická. Centrální pilíř je base-elektrický (ManA). Tato polarita je kompatibilní s naším 

dvojníkem - paralelním Veca Kvadrantem (oba Kvadranty tvoří jeden celek) 

Vesmírná Kathara je hodně hrubá, ale obsahuje současně všech 12 Dimenzí, tedy celé frekvenční 

spektrum. Existuje pro všechny stvořené věci, tedy pro vesmíry, galaxie, soláry, hvězdy, planety, 

lidi, zvířata, minerály, apod., pokud mají 12-Dimenzní dyzajn. Tyto mřížky jsou pak do sebe 

zastrkány podle velikostí věcí, jejichž programy nesou a jsou společně propojeny. Pro kažnou věc 

však existuje mnoho menších mřížek, které nesou podrobnější programy pro různá užší frekvenční 

pásma. Např. člověk má extra mřížku pro každou Hustotu (tj. 4 ks Hustotních mřížek) a také pro 

každou ze tří Dimenzí každé Hustoty (tj. 4x3=12 Dimenzních mřížek). Každá Dimenzní mřížka má 

12 center nesoucích realizační programy pro jejích 12 Pod-Dimenzí. Tedy každé frekvenční pásmo 

dané Dimenze má ještě 12 pod-pásem a každé má své vlastní kódování ve formě jednoho centra 

dimenzní mřížky. To vše je do sebe zase zastrkáno jako matrjošky a společně propojeno a 

provázáno. Všechny mřížky jsou nastojato, jejich centrální pilíře splývají a mají společný centrální 

bod AzurA: střed mřížky (mezi 6 a 7 sefirou). Centrální pilíře vytváří společnou Centrální vertikální 

energetickou trubici vedoucí skrze střed těla, též zvaná Berla (Staff), do níž je ukotveno mnoho 

důležitých věcí (např. centra všech čaker, aj). Naše vodorovná trubice je Tyč (Rod) a prochází skrze 

sefiry 6 a 7. Je to Berla našeho anti-částicového dvojníka jenž se manifestuje na paralelní Zemi v 

paralelním vesmíru (my jsme v PCM Veca Kvandrantu, on je v PKA Veca Kvadrantu). Obě trubice 

se protínají ve středobodě AzurA (vršek hrudní kosti, oblast brzlíku). Tam je v pásmu D-8 uloženo 

naše Monadické Jádro a Monadický štít, nesoucí jádrovou energetickou enkrypci naší Identity, naší 

Bytosti, našeho Já. 

* Kathara Mřížka jako symbol a mantra (Ka = světlo, Tha = zvuk, Ra = jednota). Kathara 

představuje matematicko-geometrický útvar (symbol, symbolový kód), který nese důležité 

informace o hodnotách nastavení ID fyzikálních veličin a jejich vzájemných proporcích. Každé 

centrum nese programy pro naštelování fázování Partiki částic tak, aby vytvářely substanci a 

struktury pro danou Hustotu, Dimenzi, PodDimenzi, které číselně odpovídá. 

* Vtělená Kathara Mřížka. Symbolová reprezentace mřížky jako geometrického obrázku má také 

svou biologickou korespondenci. Např. lidská Dimenzní mřížka pro D-3 aspekt člověka obsahuje 

balíky programů pro jeho Mentální Tělo (3. vrstva aury). V tomto vibračním pásmu máme ukotvenu 

část vědomí své identity, která je schopna sebe-sama reflektovat a vnímat se jako individualizované 

Já, což je velmi důležité (viz problémy s poškozením vjemu své identity). Zde také probíhají 

psychické procesy, logické a racionální, tvorba vizí a záměrů. Vtělená Kathara znamená soubor 12 

míst zejm. v těle, kde jsou ukotvena přístupová centra k jednotlivým sefirám. V případě naší D-3 

mřížky jsou to tato místa: 1-střed Země (propojení předloh člověka a planety), 2-prostata, vagína, 

3/4-močovody, vaječníky, 5-pupek, 6/7-ramenní prohlubně, 8-štítná žláza, 9/10-mozek, za ušima, 

11-šišinka, 12-čakra č. 10 (morfogenetická, nevtělená, na centrální trubici 15 cm nad hlavou).  

Myšlení se odehrává v D3 pásmu a mozek to interpretuje a předává dál do percepčního aparátu, 

který umožní vlastní prožití mentálních procesů. Myslet se dá i bez fyzického těla, ale není tam 

tělesný prožitek. Problémy s myšlením souvisí spíše s biologickou disfunkcí mozku coby elektro-

magnetického interfejsu (rozhraní, překladače) mezi aurickou vrstvou a tělem. Manipulace s myslí 

(Mass Mind Control Systems) probíhá např. tak, že se pomocí skalárních technologií vytvoří v 

mozku umělé blokace, které mu znemožní přijímat určité přirozené frekvence, udělá se Frekvenční 

Plot, skrze který nevidíme (nevnímáme) velké části reality kolem nás a vůbec o tom nevíme (je to 

asi jako ryba v akváriu co nechápe jeho stěny či moucha za oknem co nechápe jeho sklo). Jednak se 

nám zúží obzor poznání a druhak do těchto slepých míst mohou být těsně vedle nás instalovány 

různé dravčí systémy a podsouvány nám poškozené názory a ideologie. K tomu slouží známý 

americký HAARP na Aljašce a satelitní sítě, které tyto programy celoplošně vysílají skrze všechny 

mikročipové technologie. Také jsou do toho zapojeny všechny reverzní PINové sítě. 

Mřížka pro naše D3 tělo (Mentál) má 12 sefir nesoucích programy pro 12 PodDimenzí našeho 

Mentálu. Některé z těchto programů byly záměrně poškozeny díky mutacím našich předloh. Pomocí 

dravčích světelně-zvukových skalárních technologií byly přepsány sekvence původního KRYST-

Kódu pro výrobu Člověka. Pomocí reverzních Světelných Symbolových Kódů byly provedeny 
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zničující zásahy do našich Keylonových Kódů, které obsahují kolektivní lidské předlohy na úrovni 

celého lidstva, jako vesmírného biologického druhu. Kathara Healing přináší světelně-zvukové 

skalární technologie obsahující naše původní krystovské předlohy, pomocí kterých je možné tato 

poškození pomalu odstranit. V případě našeho D-3 těla např. došlo k nepřirozené extrémní 

polarizaci jeho nižších PodDimenzí, kde jsou kódovány nižší aspekty našeho Já (Ego). Tím vzniklo 

nepřirozeně přemrštěné zemité a sobecké ego, které nám dělá problémy a pokřivuje naše vnímání 

identity sebe a jiných. Tím vznikají trvalé a vleklé konflikty, které lidi staví proti sobě, energeticky 

je vysilují boji a soupeřením a snadno se dají vmanipulovat do agresivního chování, zabíjení a 

válčení, což bylo záměrem. Tuto nemocnou část Ega je nutno vyléčit a ne zničit. Bylo by šílenstvím 

si zničit část své přirozené anatomie. Je třeba obnovit původní nastavení v poškozených místech 

předloh. A to je možné pouze pomocí týchž postupů, kterými byly vytvořeny. 

Rozlišují se 3 úrovně Kathara Anatomie. Kathara Level-1 je vlastní Kathara Mřížka a její Sefiry 

(Centra) a Spojnice. Kathara Level-2 je soustava Krystalových Pečetí (Hvězdné a Semenné). 

Kathara Level-3 je soustava Diodických Bodů (energetické víry, čakry) a též Miodických Bodů 

(anti-částicové protějšky Diodických Bodů v paralelním vesmíru). 

 

Krystalové Pečetě 

Jsou to krystalické konstrukty vytvořené z Partiki částic, které regulují toky frekvencí v rámci 

Dimenzního spektra. Jsou 2 typů, Semenné a Hvězdné, které mají jiné funkce. 

* Hvězdné Krystalové Pečetě HKP (Star Crystal Seals, │). Jsou ukotveny do Centrálního Pilíře 

vesmírné Katary, do Centrální trubice. Regulují toky energií skrze 3 vertikální pilíře Katary a 

oddělují od sebe různá vibrační pásma - Dimenze. Je jich 15 ks a oddělují od sebe 15 Dimenzí (D1-

15) v rámci celého Časového Matrixu a jeho 5-ti Hustot (HU1-5). Vytváří energetické bariéry, 

repulzní zóny, fázové zámky (phase locks) mezi sousedními Dimenzemi, aby se nemíchaly. Udržují 

části našeho vědomí ukotvené v jednotlivých Dimenzích. Tyto dimenzně ukotvené části naší 

Bytosti se nazývají naše Dimenzní Těla. V rámci naší Hustoty (HU1) máme 3 těla: D1-atomické, 

D-2 emoční, D3-mentální. Naše Dimenzní Těla mají jistou autonomii a částečnou identitu a také 

omezenou svobodu konání. Naším úkolem jako Identity Já z D-4 (nejzazší pozorovatel) je jim 

porozumět, poznat jejich potřeby, pochopit jejich mentalitu a typy chování a udělat z nich sehraný a 

dobře fungující tým, který nám bude nástrojem pro plnění našeho inkarnačního poslání. Problém je, 

že díky mutacím nejsme schopni se plynuje přelaďovat ohniskem bdělého vědomí do různých 

pásem a přímo komunikovat s těmito našimi třemi Pod-Já či Pod-Bytostmi (či snad lépe: Spolu-Já a 

Spolu-Bytostmi). Tedy k nim nemáme přístup. Další problém je, že předlohy těchto našich tří Těl 

byly poškozeny, takže jsou těžce nemocna a mají problémy. Cílem mutací bylo, abychom nebyli 

schopni ten tým vytvořit a naplnit své strážcovské a ascenční poslání. 

Cílem přirozeného rozdělení naší Identity v HU-1 do 3 částí je, aby skrze ně člověk mohl prožít 

různé zkušenosti v různých pásmech v rámci jejich oddělenosti a pak je zase sjednotil a dal 

dohromady. Tak totiž nejlépe pozná Stvoření a naučí se mu rozumět. Aktivace pečetních zámků 

HKP způsobí depolarizaci repulzních zón, otevření bariér a propojení oddělených částí vědomí do 

jednoho celku, který obsáhne zkušenost všech 3 Dimenzí najednou. Po této integraci všech tří 

Dimenzních těl v rámci Hustoního Hova Těla HU-1 dojde k otevření Hustotních zámků na Hova 

Těle a jej obklopujícím Radiálním Těle a je možná ascence do vyšší Hustoty HU-2 (aktivace DNA, 

merkaby, transmutace biologické formy). Protože jsou naše tři spolu-těla poškozena a my k nim 

nemáme přístup, tato integrace a ascence není možná a my zůstáváme uvězněni v HU-1, kam se 

neustále inkarnujeme a brzy umíráme. S třemi aspekty naší Bytosti pracují různé školy a používají 

pro ně různé názvy (např. tělo, duše, duch, viz Fr. Bardon: Brána k opravdovému zasvěcení).  

* Semenné Krystalové Pečetě (Seed Crystal Seals, ─). Jsou ukotveny do Centrálního Pilíře Katary, 

do Centrální trubice, tvoří jádra čaker (zárodky, středy, krystalové uzávěry, pečetní zámky) a 

obsahují programy pro jejich funkci. Je jich 15 ks, po jedné pečeti a její čakře pro každou Dimenzi 

D1-15, tedy pro celý Časový Matrix a jeho 5 Hustot (HU1-5). Regulují toky energií skrze 

horizontální spojnice Katary, kde pracují jako frekvenční měniče v rámci dané Dimenze. Zatímco 

Hvězdné pečetě oddělují dimenze od sebe, tak Semenné pečetě a jejich čakry pracují v rámci jedné 



Nauka 168/241 

jediné dimenze a řídí její energie. Čakry regulují toky v dané dimenzi mezi částicovým a anti-

částicovým světem. Propojují naše osobní biopole s naším paralelním dvojčetem v anti-světě 

Spojují nás s jednotným energetickým polem vesmíru v rámci dané dimenze. Tím se vyživuje 

příslušná aurická vrstva a naplňují energetické linie a dráhy. To umožňuje nekonečnou cirkulaci 

životních energií a nesmrtelnost biologické formy. V případě poškození předloh se to však neděje, 

což je i náš případ.  

 

Signety 

(Signets, 5 ks). Jsou to triplety (trojice) krystalických struktur coby pod-programy tří Kathara center 

a vytváří předlohy pro hustotní Štíty (1 HU = 3 Dimenze = 3 Sefiry). Sefira ležící na centrálním 

pilíři Katary (GruAl sefira) řídí funkci obou dalších. Aktivace signetu způsobí rotaci štítu, po plné 

aktivaci slouží jako Hvězdné brány: ID hustotní průchody. Pojem Signet někdy znamená trojici 

Sefir nebo také každou jednu z nich. 

 

Štíty 

(Shields, 5 ks). Nesou programy pro hustotní Hova těla. Jsou to skalární pole tvaru horizontálních 

světelných disků, které mají složitou vnitřní strukturu (anatomie štítu). Jsou řízené signety, při 

aktivací se roztočí a rozsvítí. Zvýšením rotace daného štítu se aktivuje signet pro vyšší štít. 

Nazývají se takto: HU1-Telluric Shield, HU2-Doradic Shield, HU3-Teuric Shield, HU4-Maharic 

Shield, HU5-Rishic Shield. 

 

Hova Těla 

(Hova Bodies, 5 ks). Jsou to hustotní úrovně vědomí naší Identity, naše Hustotní Těla. V každé 

Hustotě máme jedno, tedy celkem 5 ks. Nazývají se takto: HU1-Nada Hova, HU2-Alphi Hova, 

HU3-Betcha Hova, HU4-Mahara Hova, HU5-Raja Hova. Jsou to koncentrické do sebe zastrčené 

sféry (kapsule) vědomé energie. Každé Hustotní Tělo má 3 vrstvy, což jsou naše tři Dimenzní těla 

(D1,2,3 pro HU1, D4,5,6 pro HU2, atd.). Jsou to části vědomí naší Identity ukotvené do dimenzních 

pásem. Hustotní Tělo má své vlastní vědomí a jeho tři Dimenzní Těla mají také svá vědomí. 

Nazývají se takto (vibračně zdola nahoru): D1-tělo atomicko-éterické, D2-tělo emočně elementální, 

D3-tělo mentální. Tato tři dílčí Dim-těla jsou v každé hustotě stejně řazena: atomické 

(D1,D4,D7,D10), emoční (D2,D5,D8,D11), mentální (D3,D6,D9,D12). Tedy např. naše astrální tělo 

D4 z pohledu pozemského člověka jako Inkarnáta v HU1 je současně atomickým tělem naší Duše v 

HU2. Hova těla vytváří manifestační prostor, osobní hologram bytí pro naše hustotní Já, vzniká zde 

iluze 3-rozměrného prostoru (x,y,z) a lineárního běhu času (t). Naše osobní Hova těla jsou zanořena 

do velkého planetárního Hova těla, které nastaví jejich pulzní parametry na stejnou společnou 

hodnotu, aby všichni lidé vnímali tutéž část planetární reality (konsenzuální realita). Aby ji mohli 

společně prožívat a spolu-tvořit a tím se učit Zákonu Jednoty a získávat zkušenosti v dané Hustotě. 

Pokud by ty parametry byly nastaveny pro každého jinak, tak bychom se vůbec percepčně 

nepotkali, byli bychom pro sebe vzájemně neviditelní, protože by každý měl trochu jiný ARPS. 

Planetární Hova těla jsou ponořena do Hova těla solárního systému, to do těla galaktického, to do 

těla vesmírného a to do těla kosmického. Každá úroveň má své Hustotní Hova Tělo. Každé Hova 

Tělo je uloženo ve tří-vrstvé energetické skořápce či slupce zvané Tělo Radiální (jako jádro v 

ořechu). Radiální Tělo se formuje v prostoru Tvarové Konstanty v nitru Merkaby příslušné úrovně. 

Tato energetická Těla jsou od sebe oddělena (zamčena) repulzními zónami, aby se nemíchala. Při 

projekci či ascenci se jejich Pečetní Zámky (Seals) otevírají a různé vibrační úrovně naší Bytosti se 

propojují (merger). Viz Obrázek Hova Těla a Radiální Těla člověka.  
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Obrázek. Osobní Hova Těla a Radiální Těla pro Hustoty HU-1 (Já-Inkarnát) a HU-2 (Vyšší Já-Duše) 



Nauka 170/241 

Radiální Těla 

(Radial Bodies, RB, 5 ks). RB jsou jako sférická holografická plátna, dovnitř kterých se promítá 

prostorový hologram našeho Hova Těla. Jsou to energetické obaly (slupky, skořápky) hustotních 

Hova těl, prorůstají je a vyživují (energetické linie Radis). Slouží jako energetické bariéry a 

oddělují je od jiných vibračních úrovní a zajišťují jim autonomní život v rámci dané hustoty. Mají 

vrstevnatou strukturu, 3 slupky: vnitřní magnetické zvukové Meajhe Pole (EirA base), střední 

elektrické světelné Trion Pole (ManA base), vnější el-mag nepolární Reion Pole (ManU base, omni-

polární). V Radiálním těle jsou uloženy energetické průchody do sousedních Hustot, propojují nás s 

vyššími úrovněmi Stvoření. Ty osobní se otevírají pro ascenci. Ty vesmírné se otevírají během 

Hvězdných aktivačních cyklů (2012-2022) a slouží jako Hvězdné Brány. Aktivací Radiálního těla 

se bariéry otevřou a toto tělo se přemění na Plamenné Tělo (Flame Body). To umožní spojení 

obsahů dvou sousedních Hova těl, kdy menší tělo nižší hustoty (např. HU1) se otevře dovnitř 

většího těla vyšší hustoty (HU2). Na osobní úrovni dojde k expanzi vědomí z úrovně Inkarnáta do 

úrovně Vyššího Já Duše, což je přirozený ascenční krok. Provedeno fyzicky, to znamená přesun 

osoby ze Země na Taru. Radiální tělo také slouží jako polarizační filtr a z Prvotních Proudů 

Životních Sil propouští do dané hustoty pouze jí příslušné frekvence. Konvertuje částice Meajhony 

a Triony na Miony a Diony, které nesou před-zvukové a před-světelné pole a předlohy pro protony 

a elektrony. V Radiálním poli je také ukotven Eiros bod Manifestační Sekvence, kde vzniká 

paměťová stopa a prožitek minulosti, přítomnosti a budoucnosti, tedy vjem lineárního plynutí času. 

ManU Pole v Reionové vrstvě lze nazvat Říší Příčin. Odtud vychází přímý paprsek ManA do 

manifestace (budoucí záměr) a sem se vrací zpětný paprsek EirA z manifestace (minulá zkušenost). 

Tady dochází k jejich porovnání, vyhodnocení a změně záměru, tedy výroba programů pro to, co 

chci vytvořit. Z hlediska problikávání Stvoření je ManU Pole stav de-manifestace, kdy si ve svých 

předlohách vyrábím další diapozitiv, který následně promítnu do vnějšího hologramu. Díky 

problikávání asi polovinu času strávíme ve formě manifestované a polovinu ve formě de-

manifestované, kdy je naše vědomí staženo do ManU Pole, tedy do Říše Příčin. Neměli bychom si 

tedy stěžovat, že se do této klíčové sféry nedostaneme a když, tak jen na malou chviličku. My tam 

trávíme asi půlku života (asi 35-40 let), což nám ale není nic platné, protože o tom vůbec nevíme. 

Můžeme si pomoci zvědomením dechu a poznatky o mechanizmu Manifestační Sekvence. 

 

Léčení Radiálního Těla 

Poškozené Radiální tělo se léčí pomocí Technologie Veca Kódů, které obsahují potřebné části 

KRYST Kódu jež do něj vnášejí, aby přepsaly zmutované sekvence. Jsou to typické světelně-

zvukové skalární nástroje léčebného systému Kathara. Jelikož Radiální tělo je sférické holografické 

plátno, dovnitř kterého se promítá realitní pole Hova těla, tak léčením těla Radiálního (předloha) se 

automaticky léčí tělo Hova (manifestace). Veca Kódy (Veca Codes) patří do širší rodiny tzv. 

Plamenných Kódů (Flame Codes), které odemykají pečetní zámky na Radiálních Tělech, otevírají 

průchody do vyšších vibračních úrovní, odkud jsou stahovány tam uchované původní Krystovské 

verze předloh pro úrovně nižší, za účelem léčení a ascence. Jako vždy, platí to na makro-měřítku 

(planeta, vesmír) i na mikro-měřítku (člověk), protože člověk je maličkou kopií celého vesmíru a 

má v sobě tytéž struktury. 

Plamenné Kódy 

(Eukatharaista Shield Codes, Heliotalic Passage Codes). RB = Radial Body 

VECA kódy otevírají RB Veca → Ecka (počet: 12+1 ks, název: Veca Codes) 

ECKA kódy otevírají RB Ecka → Eckasha (12 ks, ReionAYana)  

SCEPTRE TEMPLAR kódy otevírají RB Eckasha → Eckasha-A (12 ks, El HaiaLeAi)  

TEMPLAR REUCHE kódy otevírají RB Eckasha-A → Eckasha-Aah (12 ks, Ma'a Hau Eta') 

KRYST kódy otevírají RB Eckasha-Aah → Yunasai (12 ks, #1 je Veca Mahadra) 

Veca Kódy 

1. Nízké kódy (4 ks): Planetární kódy ManU 

2. Střední kódy (3 ks): Galaktické kódy ImManU 

3. Vysoké kódy-I (2 ks): Vesmírné kódy ImManUEl 



Nauka 171/241 

4. Vysoké kódy-II (3 ks): Kosmické kódy ImManUYana 

5. Korunní kód (1 ks): Kód Božského Semene - Yunasai (Kód Zdroje) 

 Plamenné Kódy jsou uloženy ve skalárních templátech Dimenzních a Hustotních Štítů pro 

planetu, galaxii i vesmír (makro) a jejich repliky (!) jsou také vloženy do naší osobní anatomie 

(mikro), do našich Axiom a DNA templátů jako Dimenzní Ohnivá Písmena (Fire Letters). Tyto 

kódy jsou skutečné Klíče od Nebeských Bran (Keys to Star Gates). Otevírají naše planetární i 

osobní RB pro přítok frekvencí Zdroje, které postupně navyšují naši vibrační úroveň (BPR-Base 

Pulse Rythm). Člověk se vždy vyvíjí spolu se svou planetou a proto oba mají tytéž sady ascenčních 

kódů. Aby mohli jít spolu a v případě potřeby si mohli vzájemně pomoci. Když jsou poškozené 

předlohy člověka, tak si je může opravit stažením záložních kopií ze štítů Země do svých štítů 

osobních (codes download). Pokud jsou poškozené předlohy Země, tak jí lidé pomocí energetických 

rituálů (např. Arthurian Round Tables) pošlou záložní kopie ze svých osobních štítů do jejích štítů 

planetárních. Pokud je poškozená jak planeta tak lidé, což je typická situace Země díky aktivitám 

Dravčích ras, tak sem musí přicházet do velice riskantních inkarnací týmy Strážců na své 

Krystovské Mise, kdy už tady na ně čekají řezníci SVS. Tito inkarnáti mají ve svých předlohách 

originály Kódů a také schopnost napojit se na nad-planetární úrovně, aby odtud stáhli původní 

programy a zavedli je do planetárních předloh, čímž budou dostupné i poškozenému lidstvu. 

 Pro informaci jsou zde uvedeny Vysoké Veca Kódy, které přímo souvisí s Betlémským 

Obdobím a jeho Skutečným Vánočním Příběhem. Jsou přesné časové cykly, kdy je třeba dělat 

přesné energetické zásahy do planetárních mřížek, aby Země i její životní pole byly připraveny na 

ascenční příležitosti, konkrétně na náš poslední možný SAC-2012, anebo nezvratný pád do černých 

děr, spolu s Mléčnou Dráhou. Jedno takové klíčové období je asi 2 tis. let před započetím SAC, kdy 

se musí opravit reverzy v planetárních štítech a vnést tam čisté ascenční kódy a klíče, které Zemi 

umožní opravit si svá poškozená Radiální Těla. Aby je Země mohla v průběhu SAC aktivovat do 

Těl Plamenných a otevřít je skrze svá Vyšší Já (HU2-Tara, HU3-Gaia, HU4-Aramatena) až do HU5 

verze své Identity v Ecka úrovni, což je skutečná Vnitřní Země a tak unikla pádu (Inner Earth, 

Middle Earth; vnitřní proto, že Eka se nazývá vnitřní božský svět, střední proto, že Eka je 

rezonantní tón a leží vibračně mezi pomalou frekvencí naší magnetické PCM země a vysokou 

frekvencí naší paralelní PKA země, které ze sebe vlastní polarizací neustále vyblikává). Proto se 

sem v tomto období nainkarnoval silný a speciálně trénovaný tým Bratrstva Esénských. Bylo to 

takové Strážcovské Krystovské Úderné Komando, které mělo zajistit implantaci Vysokých Veca 

Kódů do planetárního Chrámového Komplexu. Jeho členové nesli ve svých DNA předlohách 

speciální programy umožňující skrze své tělo a biopole tyto kódy transmitovat do planetárních 

mřížek. K tomu, aby se sem vůbec mohli narodit (inkarnovat), zde museli existovat geneticky čistí a 

silně navibrovaní rodiče, kteří si po dlouhé generace neznečistili své předlohy pářením se s čímkoli 

anti-krystovským. V tomto geografickém regionu měli Esénští k dispozici důležité energetické 

body, kterých ke své práci také využívali: průchody do Vnitřní Země poblíž Betléma, planetární 

Hvězdnou bránu č. 4 v Egyptě, hlavní planetární čakru č. 2 v Jeruzalémě a č. 4 v Egyptě, portály 

pod Sfingou vedoucí do Síní Amenti, kde jsou také Akašické Knihovny, portály pod Velkou 

Pyramidou pro teleport skrze Most Úmluvy (některá tato místa byla zreverzována). Jednalo se o 

tyto kódy:  

Ad 3. Vysoké kódy-I  

Bi-Veca  

Tri-veca  

Ad 4. Vysoké kódy-II  

Khu-Veca  

Dha-Veca  

Rha-Veca.  

Tyto Vysoké Veca Kódy společně (5 ks) odpovídají D-12 Božské Předloze KRYST a Polím 

Prvotního Zvuku (Meajhe) a Prvotního Světla (Trion), mají moc opravit všechny nižší Veca kódy a 

Skalární Templáty podle Božské Manifestační Předlohy a Božské Předlohy Zdraví. Nazývají se 

také Foto-Radionické Kódy.  
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Ad 5. Korunní kód 

Ecka-Sha.  

Ekaša je matematicko-geometrický program, který obsahuje a řídí matematické skutečnosti 

vzájemných interakcí polí skalárních vln v Planetárních Štítech. Velká část našich osobních 

skalárních templátů je rovněž postavena na tomto symbolu. Jeho aktivace nám zpřístupní 

subharmonické frekvence předsvětelného pole Keerasha (HU5) a předzvukového pole Khundaray 

(HU6-8), jakož i vibrace z úrovně Eckasha Vesmírů. Také ukotvuje Ecka-Veca Semenný Atom 

skrze Eckasha Ad-Don-draea Amoraea plamenný 13-tý Reuche Pilíř. Obrázek symbolu Ekaša byl 

uveden na titulní straně textu TAM1. Jeho součástí je Reuche Kód (Reuche Code). Tvoří srdce 

obrázku Eckasha, obsahuje kříž ze 12 Reuche Pilířů, které jako jaderné tyče spouštěné z úrovně 

Yunasai vibračně dolů energeticky napájí celé Stvoření. Je to skutečný Kříž Krysta, Krystovský 

Kříž Věčného Světla, Kód Krysta Věčného Života. Obsahuje vnitřní kódování pro formování Světla 

a Zvuku, tedy posvátnou geometrii pro fázování Partiki částic. Lze ho použít na mnoho způsobů, 

např. jako projekční vozítko do Síní Amenti.  

 

Energetické dráhy  

Existuje množství energetických linií a drah, které protkávají různé úrovně naší osobní i planetární 

anatomie, mají různé zdroje a poslání. Několik typických je uvedeno níže.  

 

Axiom Linie 

(Axi-Tonal Lines, Axiom Lines, 12 ks). 12 Sefir Katary generuje 12 Axiom linií, ty představují 12 

různých úhlů spinového vektoru fázování Partiki částic ARPS projekce Bleskových linií, z čehož 

vniká 12 různých vzájemně oddělených vibračních úrovní: 12 Dimenzí, D1-12. Každý Signet 

(Sefira) vytváří 1 Semennou pečeť a ta má program pro 1 projekční úhel dimenzní Bleskové Linie 

(Flash Line), což je jednoosá rotující Dimenzní světelná sekvence jež sluje Axiom Linie. Tedy 

každá Axiom linie odpovídá jedné Dimenzi (D1-12). Axiom-A = náš vesmír (PCM), Axiom-B = 

paralelní vesmír (PKA), Axiom C = Ecka úroveň (PKI). Axiom je primární linie, je podkladem pro 

další energetické rozvodné sítě ID anatomie (člověk, planeta, vesmír), předlohy pro vlákna DNA a 

čakry. Tyto linie jsou vertikální kompozice: vstupují shora do hlavy a prochází směrem dolů, po 

cestě se mnohokrát kříží a vystupují skrze prsty rukou a nohou. Pořadí od palce po malíček, levá 

strana těla (5,1,10,7,4) a pravá strana (8,2,9,6,3). Axiom linie č. 11 a 12 protisměrně obalují 

Centrální Vertikální Trubici a v některých místech jejich překřížení vznikají hlavní čakry: 7 

vtělených čaker. Tento současný stav je nepřirozený a zmutovaný. Původně měl člověk 6 prstů a 

Axiom linie se nikde nekřížily a v přirozeném pořadí procházely tělem skrze prsty ven. Cílem 

mutace bylo zablokovat funkci klíčových linií pro rozvod energií z Dimenzí D11 a D12 a reverzně 

polarizovat zbylých 10 linií. Proto byl z našich předloh odstraněn program pro manifestaci 6. prstu 

(druhý palec) vedle malíčku na rukou i nohou, kudy dříve vystupovaly linie č. 11 a 12. Je možné si 

jeho Ethos předlohu aktivovat pomocí cvičebních technik. Hmotným projevem poškození 10 linií 

jsou nehty na koncích lidských prstů (proto se dnes tak hýčkají v nehtových studiích). Poškozením 

těchto primárních linií se poškodil celý energetický systém, který je na nich vystavěn.  

Bleskové linie pro různé Dimenze se projikují pod různými úhly. Ve třech Dimenzích (D1,2,3) 

máme různé projekční roviny a vzniká dojem 3-rozměrného prostoru (osy x,y,z). Tyto 3 základní 

směry, které fyzikálně vnímáme v našem Hologramu, se nazývají Posvátné Směry (Sacred 

Directions). Základní orientace je, jako když člověk stojí na ciferníku hodin položeném na zemi 

lícem, čísly nahoru: čelem směřuje k 6 (budoucnost) a zády k 12 (minulost), levá ruka míří k 3 

(magnetická ruka směřuje k elektrické spirále merkaby anti-dvojníka) a pravá k 9 (polarity naopak), 

hlava míří nahoru (naše elektrická spirála, CW, stahuje k nám vesmírné energie) a nohy dolů (naše 

magnetická spirála, CCW, vytahuje od nás zemské energie). Tím je také určen směr rotace kolem 

vertikální osy (Berla). Člověk se otáčí podle čísel: CW je 6,9,12,3 a CCW je 6,3,12,9. Rotace podle 

předo-zadní horizontální osy je dána hodinami pověšenými na naši hruď lícem dopředu (od těla). 

Tak se např. určuje otáčení Monadického štítu, který takhle visí v AzurA a dominantní polarita 

bytosti (software): CW-klučičí (ManA base), CCW-holčičí (EirA base). Jak s tím hraje fyzické tělo 
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(hardware), je věc jiná. Rotace podle pravo-levé horizontální osy (Tyč) se nějak moc nepoužívá, 

Tyč obv. sama rotuje v horizontální rovině kolem Berly, kde je ponořena do štítu. Samozřejmě, že 

do sebe vnořené Hologramy vůči sobě rotují kolem všech os (kola v kolech). 

 

Ley Linie 

(Ley Lines). Jsou to sekundární linie, méně významné, tvoří horizontální kompozici (planetární 

anatomie)  

 

Meridiány 

(Meridian Lines). Jsou to sekundární linie odvozené z Axiom linií (lidská anatomie), skrze ně je 

možné ovlivňovat Axiom linie a dále pak až Kathara centra, pokud dobře rozumíme své anatomii. 

 

Nadiální Linie 

(Nadial Lines, Nadis). Energeticky vyživují Nadiální kapsuli, což je jemnohmotné předivo kolem a 

skrze naše fyzické tělo a vytváří naše biopole. Je to něco jako energetický pytlík s naším tělem v 

HU1 na konci projekčního vlákna vycházejícího z Hova těla naší Duše v HU2, takhle z ní vibračně 

dolů visí jejích 12 Inkarnátů. 

 

Radiální Linie 

(Radial Lines, Radis). Energeticky vyživují Radiální kapsuli, což je jemnohmotné předivo kolem a 

skrze naše Hova tělo a vytváří jeho hranici či slupku, která nás odděluje a propojuje s vyššími 

úrovněmi. 

 

Diodické body 

(Diodic Points, ∕ ). Energetické víry obsahující ID a inter-harmonické frekvence. Sestávají z páru 

(bílá + černá) díra, propojují vesmír částicový a paralelní (antičásticový): nás + naše paralelní 

dvojčata. Tvoří se v místech, kde se protínají či překrývají skalární pole různých vibračních pásem, 

kde se protínají horizontální a vertikální linie Kathara mřížky (člověk i planeta, fyzické tělo i 

morfogenetické pole). Slouží jako časové portály, průchody mezi dimenzními časovými kontinui a 

harmonickými (hustotními) časovými cykly. Kříží se s vertikálními inter-harmonickými portály 

(různé hustoty, Hvězdné brány) a s horizontálními ID časovými portály. Průchod vědomí skrze 

časové portály nás napojuje na naše spolu-inkarnáty, což jsou další aspekty naší vlastní identity 

ukotvené v jiných časových vektorech a prožívající simultánní životy. Někdy to vnímáme jako naši 

re-inkarnační paměť. Inkarnace jsou současné. Diodické body kontrolují diagonální směr toků 

energií v Kathara mřížce (značka ∕ ) a přidávají třetí fyzikální rozměr k naší iluzi prostoru. 

 

Čakry 

12 Axiom linií se kříží vzájemně, kříží se s Centrálním vertikálním pilířem Kathara mřížky, kříží se 

s horizontálními bleskovými liniemi Semenných pečetí. Všude na těchto křižovatkách vznikají 

Diodické body a Diodické víry různé velikosti, velké víry jsou složeny z menších vírů. Větší 

Diodické víry se nazývají čakry. Dle velikosti jsou řazeny do 3 škatulek: primární (15 ks hlavních 

Dimenzních čaker), sekundární (např. čakry dlaňové a chodidlové), terciární (velké množství 

vortexů prošpikovávajících naši energetickou anatomii). Dále pouze o hlavních (dimenzních) 

čakrách. Každá čakra je vytvořena na základě elektro-tonálního programu pro danou vibrační 

úroveň obsaženého v jednom Kathara centru a tudíž v jedné Semenné pečeti tvořící jádro čakry a v 

jedné Axiom linii. Každá čakra odpovídá jedné Dimenzi a jejím útvarům: aurické vrstvě, DNA 

vláknu a úrovni vědomí. Trojice čaker reguluje energetiku každého hustotního Hova těla co 

obsahuje 3 Dimenze. Máme 15 primárních čaker ukotvených do Centrální vertikální trubice, čakry 

1-12 (osobní + planetární Kathara) a čakry 13-15 (vesmírná Kathara); čakry vtělené: 1-7 (tělesné, 

ukotvené ve fyzickém těle) a čakry nevtělené či morfogenetické 8-15 (netělesné, existují v 

morfogenetickém poli). Polohy středů čaker: 1-základna trupu, pohlaví, 2-podbřišek, křížová oblast, 

3-solar, 4-střed hrudi, srdce, 5-krk, 6-střed mozku (šišinka, 3. oko), 7-střed mozku, 8-thymus, 
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brzlík, 9-thalamus, 10-nad hlavou (6 palců, asi 15 cm), 11-nad hlavou (18 palců, asi 50 cm), 12-pod 

chodidly (asi 15 cm), 13-střed Země, 14-nad hlavou (36 palců, asi 90 cm), 15-pod chodidly, daleko 

v hlubokém vesmírném prostoru. 

Fyzikálně jsou čakry rotující energetické Diodické víry. Geometricky vypadají jako spirály, kužely 

či kornouty, které vybíhají ze svého zdroje (centra, jádra), kterým je Semenná krystalová pečeť 

ukotvená do Centrální trubice (čakry jsou do ní jakoby zašroubované). V biopoli se čakra jeví jako 

dvojice kornoutů k sobě spojených svými špičkami. Vypadá to asi takto: 

čakry 2-6: vycházejí z těla horizontálně vpřed i vzad,  

čakry 8-9: prochází podél diagonálních linií středem lebky, protínají se s č. 6 a 7,  

čakry 1,7,10,11: stojí vertikálně podél centrální trubice 

čakry 1+7, 10-12, 11+13, 14+15: jsou dolní+horní kornouty 4 větších vertikálních čaker, ale 

uvažují se odděleně,  

čakra 15: je toulavá čakra (wandering chakra), která putuje podle směrů 12 primárních Axiom linií 

v dálavách vesmírné aurické vrstvy č. 15.  

Barevně se čakry jeví jako více-barevné, jejich dominantní barva odpovídá barvě dané Dimenze a v 

menší míře jsou přítomny také barvy všech nižších dimenzí. Dimenze mají tyto barvy: D1-červená, 

D2-oranžová, D3-žlutá, D4-zelená, D5-modrá, D6-modro-fialová (indigo), D7-fialová, D8-zlatá, 

D9-stříbrná, D10-modro-černá, D11-stříbro-černá, D12-bílá, D13-světlá tyrkysová, D14-světlá 

žlutá, D15-madžento-fialová. Čakra č. 4 bude mít základní barvu zelenou (D4) se slábnoucí příměsí 

frekvence: žluté (D3), oranžové (D2) a červené (D1). 

Čakry regulují výměnu energie mezi naším vnitřkem (aurické vrstvy, osobní biopole) a vnějškem 

(jednotná dimenzní pole, biopole vesmíru). Energeticky napájí naše Hova těla a biopole z 

vesmírných zdrojů. Udržují naši dimenzní strukturu vědomí, naše Dimenzní těla, odděleně v D1,2,3 

za účelem přirozeného získání životních zkušeností v jednotlivých vibračních úrovních (atomické, 

emoční, mentální). 

Čakra funguje na principu dvojice bílá-černá díra, která je obsažena v jejím jádře (Semenné Pečeti). 

Jeden kornout čakry je elektrický a energii vysílá (bílá díra), druhý kornout je magnetický a energii 

přijímá. Elektrická spirála čakry rotuje CW (po směru hodin) a vytahuje energii z anti-světa 

(paralelní, anti-částicový vesmír, PKA Veca) a vysílá ji do našeho světa (částicový vesmír, PCM 

Veca): je to náš přítok (zdroj, zřídlo). Magnetická spirála čakry rotuje CCW (proti směru hodin) a 

stahuje energii z našeho světa a posílá ji do antisvěta: je to náš odtok (propad). Typicky jsou přední 

a horní spirály elektrické (CW) a zadní a spodní magnetické (CCW), což odpovídá horno/dolní 

polaritě a spinu merkabických spirál. 

Čakra cirkuluje své frekvence dovnitř/ven našeho hologramu podle jednoho projekčního úhlu 

Bleskových Linií daného její dominantní Axiom linií (ARPS). Vzestupná změna ARPS mezi 

sousedními Dimenzemi vibračně nahoru (přechod Dn→Dn+1) je +90º, ID úhlový posun je kladný 

(90º CW). Změna mezi sousedními Hustotami a našimi hustotními Hova těly je -45º, inter-

harmonický úhlový posun je záporný (45º CCW). Posun úhlu 3 Dimenzí v rámci jedné hustoty je 3 

x 90º což vytváří tři vzájemně kolmé projekční roviny, které naší percepcí vnímáme jako iluzi 3-

rozměrného světa-hologramu (kartézské osy: x,y,z). Pokud by někdo chtěl graficky znázornit, že 

něco přešlo z jedné Dimenze do druhé, tak stačí do zdi vyrýt jeden pravý úhel, jeho orientace 

(CW/CCW) pak říká odkud kam (vibračně nahoru/dolů). Průchod Hustotou nahoru má úhel -45º. 

Když to tam vydrží dost dlouho, tak to třeba objeví hrubohmotní egyptologové a vyloží si to tak, že 

ve starém Egyptě již měli pravítka (tj. školní trojúhelník s pravým úhlem a ryskou) a tedy byli 

hodně vzdělaní. Ano, to jistě byli, když před 50 tisíci lety postavili pomocí anti-gravitačních 

technologií Velkou Pyramidu jako ID anténu nad povrchovým přístupovým místem k Hvězdné 

Bráně PSG4 a Hlavní zemské čakře č. 4, jako teleportační portál skrze koridory Mostu Úmluvy. 

 Aktivace čaker. Pomocí přísunu vyšších frekvencí nesoucích příslušné kódování (klíče) se 

uvolňují energetické zámky v Semenné krystalické pečeti v jádře čakry. Dojde k otevření přirozené 

energetické bariéry (depolarizaci repulzní zóny), která drží oba kornouty od sebe oddělené. To 

způsobí, že oba kornouty se do sebe začnou zasunovat, prostoupí se a vznikne tím Dimenzní 

Merkabické Pole, jeden pár el-mag spirál. Tím se uvolní Dimenzní Zámky a daná vibrační úroveň 
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se horizontálně depolarizuje. Dojde k přirozené (konstruktivní) fúzi částic + antičástic (PCM+PKA) 

a naše aspekty vědomí ukotvené do dané jedné Dimenze v obou vzájemně paralelních světech se 

spojí a sjednotí. Jde o to, že se oba polarizované aspekty, magnetický (spodní tón) + elektrický 

(svrchní tón) spolu propojí do prvotní jednoty stavu elektro-magnetického a vytvoří společný 

rezonanční tón. Tím dojde k přirozenému překonání přirozených polarit na dané úrovni a je možno 

expandovat výše, skrze ManU Pole. Proto je důležité mít přesně nastavené hodnoty parametrů 

Partiki částic, aby tyto procesy mohly proběhnout: PCM+PKA→PKI. Jedním důsledkem mutací 

našeho planetárního prostředí je, že v naší realitě fúze částic a antičástic probíhá nepřirozeným 

(destruktivním) způsobem - anihilací, kdy dojde ke zničení obou interagujících objektů. Tedy 

potřebné aktivace čaker nelze provést a i kdyby se to podařilo, tak by to skončilo špatně. 

Současně se sjednocením v rámci jedné Dimenze v daném Hova těle se depolarizuje odpovídající 

Dimenze o jednu celou Harmoniku výše, ve vyšším Hova těle. Pokud si našinec z HU1 depolarizuje 

své D2 emoční tělo v Dim2, tak se tím depolarizuje i D5 emoční tělo jeho Vyššího Já z HU2. 

Semenné pečetě se aktivují infúzí frekvencí o 3 Dimenze vyšší. Jejich postupným uvolněním se 

otevírají spojnice v Kathara mřížce, aktivují se Hova těla, Štíty, Diodické body, DNA vlákna, 

depolarizují se Aurické vrstvy do jednotného biopole, propojují se různá vibrační pásma naší 

Identity a naše vědomí může expandovat do vyšších úrovní. Ve sjednoceném biopoli začínají 

vznikat zárodky Vozítka Merkaby. Začíná proces postupného odhmotňování biologické formy a její 

přirozená transmutace na vyšší a jemnější verze, které mohou nést vyšší úrovně vědomí. Začíná 

proces integrace našich Vyšších Já, proces přirozené Krystovské Bio-Spirituální Ascence, což je 

smyslem našeho vývoje. 

 Mutace čaker. Stejně jako ostatní aspekty naší energetiky, tak i čakrový systém je silně 

poškozen a znefunkčněn, zdeformován a reverzně polarizován. Již sama konstrukce čaker byla 

původně daleko bohatší. Ve vibračních úrovních spodního plazmového pásma se nachází naše 

jemnější vrstva zvaná Lotosové Tělo (Lotus Body). Na této úrovni jsou čakry troj-osé, jejich tři 

projekční osy jsou na sebe kolmé (jako souřadnice x-y-z) a do každé polo-osy vybíhá jeden kornout 

(tj. 6 kornoutů). Tento celek ještě sám rotuje. Čakry, jako energetické víry, mají členitou strukturu, 

která připomíná okvětní lístky lotosu. V některých starých tradicích se čakrám přiřazují lotosy s 

různým počtem plátků, což je pozůstatek znalostí o úrovni Lotosového Těla, symbolicky skrytě 

vyjádřené.  

 

Aura 

Každé Sefiře spojených Kathara mřížek Časového Matrixu Hustot HU1-5 (Vesmírná Kathara 12 

Sefir pro HU1-4 + Kosmická Kathara pro HU-5) odpovídá 1 Dimenze, 1 Čakra a 1 Aurická vrstva. 

Aurické vrstvy se také označují jako Energetická Těla pro dané dimenze, tedy Dimenzní Těla 

D1,2,...15. Jejich názvy jsou tyto (původní výrazy): D1-Atomic/Etheric Body, D2-

Emotional/Elemental Body, D3-Mental Body, D4-Astral Body, D5-Archetypal Body, D6-Angelic 

Body, D7-Ketheric Body, D8-Monadic Body, D9-Keriatric Body, D10-Christiac Body, D11-

Buddhaic Body, D12-Nirvanic Body, D13-15 Universal Bodies (Vesmírná Těla). Vnitřní vrstvy 

aury jsou 1-12 a vnější vrstvy jsou 13-15. Stejně jako Dimenze a Hustoty, také aurické vrstvy jsou 

od sebe přirozeným způsobem odděleny repulzními zónami. Z 15-ti Dimenzní konstrukce naší 

osobní anatomie vyplývá, že jsme jako Bytost přímo propojeni se všemi 15-ti vibračními úrovněmi 

Jednotného Energetického Pole celého Časového Matrixu. Máme tam ukotveny naše čakry i aurická 

těla. To znamená, že jsme v principu schopni se propojit s celým Vesmírem a registrovat veškeré 

jeho dění, ve všech frekvenčních pásmech. Pokud jsou naše přirozené energetické antény 

poškozené, jako že jsou, můžeme použít jako energetické sluchátko nějakou jinou věc, která je silně 

ukotvena do cílového pásma. Může to být zrnko prachu, list trávy, oblak na obloze (atmosféra je D3 

mentální tělo Země, proto je týráno a seškvařováno americkým HAARPem, programováno satelity 

a chemtrails, to vše se automaticky přenáší do D3 úrovní všech planetárních životních polí). Může 

to ale být i daleká bytost, např. hvězda Mintaka v Orionu (její krystovský aspekt-třeba přesně 

adresovat), centrální slunce vesmíru, galaxie, apod. (ale to skutečné, které není vidět, ne nějaká 

centrální černá díra). 
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Hara 

Ve starých východních systémech byl ke složité mechanice Krystalových pečetí na úrovni Kathara 

Level-2 používán zjednodušený přístup, který je dnes znám jako Systém HARA. Označuje se jako 

Vnější úroveň Kathary-Level 2 nebo také Hara-úroveň ID anatomie člověka. Hara úroveň zahrnuje 

Hara linii a Hara centra. 

1) Hara linie. Struktura Centrální Vertikální Energetické Trubice (též se nazývá Centrální Vertikální 

Energetický Proud) lidské anatomie je tato: 

a) Centrální vertikální pilíř Kathara mřížky prochází svisle středem těla od 14. čakry (90 cm nad 

hlavou) do 13. čakry (střed Země). Jeví se jako tenká trubice (několik cm v průměru) skrze kterou 

proudí energie. Obsahuje energetické Bleskové Linie. Nese frekvence Dimenzí D-8,11,12 a má 

barvu zlatou, tmavě stříbrnou, bílou (tj. zlato-stříbrnou). 

b) Axiom linie č. 11 a 12 spirálově obalují centrální pilíř Kathary, spojují se s ním, vytváří tri-

tonální Bleskovou Linii v barvě zlatavé, která je jádrem Centrální trubice. 

Tato tenká zlatavá energetická trubice se ve starých východních systémech nazývá HARA-linie a 

často je považována za základ všech manifestovaných forem. To není přesné, neboť není prvotní 

strukturou, ale má daleko hlubší základ, až na úrovni předloh Kathara Level 1 (Kathara mřížka) a 

Level 2 (Signety, Krystalické pečetě, Štíty).  

2) Hara centra. Je to vybraných 6 ks specifických Hvězdných Krystalových Pečetí z jejich 

celkového počtu 15 ks. Tyto Pečetě od sebe přirozeně oddělují sousední Dimenzní pásma, aby se 

nemíchala, když nemají. Jsou to tyto Pečetě (číslo, barva, tradiční název Hara centra): 

1. HKPečeť č. 9 Stříbrná (jádro)  Hara Centrum, 

2. HKPečeť č. 6 Indigová (modro-fialová) Hvězda Duše, 

3. HKPečeť č. 12 Bílá    Galaktická Hvězda, 

4. HKPečeť č. 3 Žlutá    Hvězda Slunce, 

5. HKPečeť č. 8 Zlatá    Hvězda Země, 

6. HKPečeť č. 10 Modro-černá   Pečeť Jádra Země. 

Hara úroveň je sofistikovaný podsystém naší anatomie, který ovládá a reguluje celé komplexy 

energetické syntézy a distribuce, čímž řídí veškeré primární aspekty energetické dynamiky těla a 

biopole. Na této úrovni je možno vidět zlatavou Hara-linii pomocí aktivace vyšších smyslů ve 

frekvenčním pásmu D-9. Z tohoto pohledu se Pečeti č. 12, 9, 6 jeví jako oblasti kondenzovaného 

světla umístěné podél Hara-linie. Jako příklad jsou uvedeny energetické, anatomické a fyziologické 

aspekty Hara Centra (podobně je možno pojednat i centra ostatní).  

Hara Centrum (= HKPečeť č. 9). Je umístěno 2 prsty pod pupkem, obsahuje frekvence D-8 a D-9 z 

předlohy našeho Vyššího Já (NadDuše, Oversoul) a z Teurického štítu v Hustotě HU3. Ukotvuje 

lidské morfogenetické pole do pole planetárního. Je těžištěm těla dospělého člověka. Jeví se jako 

světelná koule energie, asi 5 cm v průměru, základní barva je zlatá (D8) a je pokryta tenkou 

membránou stříbřité frekvence (D9). Ve východní tradici se zove Tan-Tein (Tantijen), používá se 

pro vedení a směrování tělesných i planetárních energií v pokročilých vnitřních bojových uměních a 

léčebných praktikách. Je to místo, kde dimenzní Identita naší Duševní Esence vstupuje do HU-3. 

Místo, kde se do fyzického těla ukotvuje naše Identita NadDuše, její Monadické Jádro, naše Betcha 

Hova Tělo a Kathara centra č. 7,8,9. Odpovídá Axiom liniím 7,8,9. Je to klíčový bod pro vstup do 

elektro-tonálních programů Teurického štítu, zarovnává a aktivuje odpovídající DNA vlákna, čakry 

a Axiom linie a oblasti těla, které ovládají. 

Hara Centrum ovládá komplex thalamu, funkce mozku, chemický překlad a regulační systém řídící 

D-9 interfejs mezi různými funkčními oblastmi mozku, řídí žlázové a metabolické operace 

komplexu thymu, pohlaví, lymfatického systému a odpovídající systémy těla, zprostředkovává 

komunikaci (elektrickou, chemickou, hormonální) mezi D-10 komplexem Shara a D-8 komplexem 

thymu, propojuje HU-3 a HU-4 úrovně naší identity, jak v těle tak biopoli. Je regulačním centrem 

energií Kundalini uložené v oblasti základny páteře. Jeho energie se zde promíchávají s energiemi 

Kundalini a s frekvencí HKPečetě 1 (Červená Hvězda). Kundalini energie jsou uložené v 

energetickém pouzdře ve špičce kostrče v prvních 8 buňkách našeho početí. Skrze ně se ukotvuje 
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vědomí vtělující se duchovní esence do fyzického těla zárodku. HKPečeť 1 je také uložena v této 

oblasti pánve, přesně v 1. buňce našeho početí v samé špičce kostrče a promíchává se s frekvencí 

Hara centra.  

Aktivace. Pokud je Hara centrum aktivováno pouze na D-3 úroveň, jeví se jeho barva jako bledě 

stříbrně-zlatá obalená červenou (D-1), což často způsobuje, že se Hara centrum a linie jeví jako 

červené (viz vizualizace červené kuličky v nácviku Čikungu). Další aktivací Hara centra se otevírá 

HKPečeť 9, přichází frekvence z D8-9 a Hara centrum získává svoji přirozenou zlato-stříbrnou 

barvu. Při plné aktivaci a integraci D12 Maharaty získá Hara tritonální spektrum: stříbrná, zlatá, 

červeno-fialová (magenta), čímž jsou aktivovány všechny 3 proudy Kundalini. 

Kundalini energie jsou klíčem k fyzikální buněčné transmutaci biologické formy na jemnější verze, 

které mohou nést vyšší úrovně vědomí. Regulují také ukotvení těla v prostoru a čase daného 

planetárního cyklu. Tyto energie musí být aktivovány a ukotveny do biologické formy, aby mohlo 

dojít k ascenčním procesům. Kundalini proudy jsou regulovány dvěma speciálními centry (Cranial-

Sacral Seals): Kraniální Pečetí (šišinka) a Sakrální Pečetí (kostrč). 

Proces transmutace. Aktivace Kathara mřížky, Hvězdných krystalických pečetí, štítů, Kraniální a 

Sakrální pečeti, Kundalini, Semenných pečetí a čaker způsobí aktivaci předlohy DNA vláken. DNA 

matrice začne pracovat a postupně měnit ARPS stavebních částic naší anatomie, což způsobí 

významné změny: kapacita zpracování energií, metabolická orientace, neurologické procesy, 

molekulární struktura těla, aj. Tyto změny umožní postupné budování inter-harmonického Vozítka 

Merkaby v našem biopoli, což umožní fyzickému tělu se osvobodit z fázového uzamčení ve svém 

současném časo-prostorovém vektoru. Aktivace Hara centra je jednou částí tohoto přirozeného 

transmutačního procesu. 

 

Tantien 

V oblasti pupku je svisle nad sebou na délce pár centimetrů více důležitých center, všechna jsou 

ukotvena do Centrální trubice. Popořadě sestupně shora dolů je to: pupek (pupík), Tantien, D-

centrum, EUmbi.  

* Pupek (False Navel). Je to místo, kudy se ukotvuje část vědomí duše do plodu. Anatomicky, kde 

se pupeční (umbi-likální) šňůra ukotvuje do těla. Toto místo je díky mutacím posunuto asi o 2-3 cm 

výše nad svou přirozenou polohu. 

* EUmbi (True Navel). Důležité energetické centrum, ležící mezi 3 a 4 Sefirou D3 Kathara mřížky, 

fyzicky mezi vršky kyčlí, asi 2-3 cm pod pupkem. To je přirozený pupek. Pokud se inkarnující se 

vědomí trefí přesně do tohoto bodu, tak má potenciál nesmrtelnosti, protože se napojí na životní 

energie, které tímto centrem cirkulují. Aby se to nemohlo stát, tak byl udělán mutační zásah do 

našich předloh, aby se falešný pupík manifestoval o kousek vedle.  

* D-Centrum (Dha-centrum, DhA-Ya-TEi Centre/Point). Toto centrum souvisí s plazmovou úrovní 

anatomie (Dhayatei Planes, Dajaty Pláně). Je umístěno mezi pupkem (pod) a EUmbi (nad). 

Vzdálenost mezi pupkem a EUmbi je asi dva prsty naležato, asi 2-3 cm. Tam se také nachází 

centrum Tantien. D-centrum je maličko pod středním bodem Tantienu. D-centrum je přirozená 

součást naší anatomie a slouží jako skladiště a generátor energií Elementálních (Živlových) 

Životních Sil 'DhA' ve vibračních pásmech: D-2 telurické frekvence ('dha') a D-1 etherické 

frekvence ('A'). Tyto energie představují inteligenci a vědomí všech atomických a sub-atomických 

forem a struktur. V lidském těle představují energie DhA živlové, atomické, molekulární, buněčné a 

orgánové vědomí, někdy nazývané Vědomí Těla (Body Consciousness), které ovládá a řídí všechny 

autonomní (samovolné, mimovědomé) procesy a funkce. V původní lidské anatomii založené na 

křemíku bylo Dha aktivní a řídilo procesy Konverze Hydrolázy a Solární Symbiózy, skrze něž 

funguje brýzitarijánství - Znesmrtelněný Člověk (Dhaya-fied Human). Po náležitém výcviku 

dokázalo řídit práci planetárních Živlových Polí (5-ti Živlů), z jejichž substance je vytvořen celý 

manifestovaný svět. V současné reverzované a zmutované lidské anatomii založené na uhlíku sice 

stále existuje, ale je zablokované a nefunkční - Zesmrtelněný Člověk (Morti-fied Human).  

* Tantien (TanTein, DanTein). Silové centrum životní síly a energie, známé z východních učení pro 

léčebné, vitalizační, bojové, magické, ascenční praktiky. Je to jeden aspekt původního D-Centra, 
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pouze jeho velmi maličká část, která je dnes v mírně funkčním stavu. Protékají skrze něj drobné 

proudy živlové životní energie 'Chi' a řídí autonomní funkce našich zbědovaných smrtelných těl a 

vědomí. Speciálním výcvikem je možné ho použít pro koncentraci a projekci živlové síly a takto s 

ní konat různé kousky (léčebné, bojové, zázračné, pouťové, aj.). Cílem plazmového léčení je opětná 

aktivace Dha centra do jeho původní plné síly a moci, pomocí vysokých frekvencí z EFFI Pole, 

které k nám přichází skrze Dhayatej Pláně: proces Dhaya-fikace. 

 

RA Centrum 

Energetická koule v oblasti 3. čakry (solar), mocné centrum léčivé energie. Vzniká propojením 

několika energetických struktur: Doradický štít, Teurický štít, Maharický štít, Raja komplex, 

HKPečeť-3 (Hvězda Slunce), HKPečeť 9 (Hara Centrum). Jejich spojením vznikne proud Teuricko-

Tellurický, který obklopí 3. Semennou pečeť v jádře 3. čakry v solaru. To je pak zdroj léčivé 

energie jež sluje RA.  

 

KA  

Souhrnný název pro první 4 Hova těla (HU1-4). KA musí být aktivováno před Smaragdovou a 

Ametystovou iniciací. KA se aktivuje skrze odstranění 4 cizorodých krystalových implantů v 

oblasti 2,3,4-čakry, které blokují přirozenou funkci DNA vláken 2,3,4 a brání ascenci. Sebe-

poškozujícím způsobem s údajnou úrovní 'KA' pracují např. tzv. Světelné Plejádské Meditace.  

 

Merkaba 

* Merkabické Spirály (Merkaba Spirals). Merkaba je základní složka naší anatomie. Jedná se o 2 

opačně rotující energetické Merkabické Spirály co vytváří tzv. Merkabické Pole. Stahují k nám 

energii Zdroje (elektrická spirála, CW) a vytahují od nás energii Země (magnetická spirála, CCW). 

Merkaba existuje pro každou Dimenzi i Hustotu a pro každou stvořenou věc, skrze niž prohání 

oživující energie Jednotného Dimenzního Pole Vesmíru. Spirály jsou do sebe zasunuté podle 

velikostí. Fungování Merkab má přesné parametry dané KRYST-Kódem. Např. původní 

Krystovská Merkaba pro naši Hustotu HU1 má toto nastavení: 

Spodní magnetická spirála (nasávající): spin 11+(2/3) proti směru hodinek (CCW).  

Horní elektrická spirála (vyfukovací): spin 33+(1/3) po směru hodinek (CW). 

Tato kódová čísla mají své jednotky [RTN], což je počet otáček spirál za velice malou jednotku 

času, za jednu 10-21 vteřiny (Revolutions per Trillionth of Nanosecond). Jejich rozdíl (diferenciál), 

tedy 21+(2/3), odpovídá kvantu energie obsažené v osobním štítu. Součtová (fúzní) frekvence je 45 

a nesmí být překročena při případném cvičení.  

Poškozená anti-Krystovská merkaba je cokoli, co se od původního zadání jakkoli liší. Např. 

Thothiánská Merkaba Smrti, kterou vyučuje Drunvalo Melchizedek, rotuje spodní spirálu po směru 

hodinek (CW) rychlostí 21 a horní spirálu proti směru hodinek (CCW) rychlostí 34. Osobní 

kvantum je malé, jen 13. Díky opačné rotaci spirál je energie z osobního pole vysávána, místo aby 

tam byla od Zdroje dodávána. Je to jako když se motor zapne na zpětný chod. Životní energie 

uloupená touto vampíří merkabou putuje skrze Toroidní pole do černé díry v centru galaxie, jako 

výživa tam žijících padlých nájezdných ras. Součtová frekvence je 55, což odpovídá stavu 

metatronického reverzu předloh. Dosažením stupně 55.5 dojde k nevratnému přepólování štítů a 

stržení do Torálního pole. To bylo cílem Dravců na úrovni osobní i planetární k datu 21.12.2012. 

Záměrné vyšponování reverzní merkaby na super-luminální rychlost způsobí explozi předloh a 

fragmentaci vědomí. Tato merkaba slouží na osobní úrovni k ukotvení a aktivaci BEASTu v 

personální anatomii (dobrovolné napojení osobních biopolí na tuto technologii) a na planetární 

úrovni k reverzu štítů Země a jejímu energetickému přepólování (napojení biopolí Země na padlé 

matrixy). 

* Merkabické Fáze a Vozítko (Merkaba Phases and Vehicle). Merkabické spirály a jejich 

energetická pole jsou standardní součástí anatomie všech věcí a pracují neustále, v každé Dimenzi a 

Hustotě. Merkabické Vozítko je nadstandardní výjimečná věc, která vzniká jen někdy a souvisí s 

ascenčními procesy. Při dostatečné aktivaci DNA předlohy se v biopoli začnou ze substance 
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Merkabických polí vytvářet určité funkční struktury zvané Fáze Merkaby, vedoucí ke konstrukci 

projekčního a ascenčního vehiklu zvaného Vozítko Merkaby. Dochází přitom k tomu, že plně 

aktivovaná a integrovaná Merkaba pro celou jednu Hustotu se začne propojovat a synchronizovat s 

kompletní Merkabou v Hustotě sousední vyšší. Např. v HU1 se sesynchronizují a propojí všechny 3 

dílčí dimenzní merkaby pro D1,2,3 a 1 hustotní merkaba pro HU1. Začnou vznikat trans-

harmonické (tj. mezi-hustotní, HU1↔HU2) merkabické útvary nazývané Fáze, které nakonec 

vytvoří Vozítko. Vozítko to je ascenční kapsule v jádře obou spojených Merkab, v jejich společném 

průniku aktivovaných Tvarových Konstant. Tím je možné část vědomí naší Identity ukotvené v 

HU1 plynule přenést do HU2, je možné tam přenést vědomí celé, je možné se fyzicky de-

manifestovat v HU1 (sbalit do světla) a fyzicky re-manifestovat v HU2. Tedy rozvinout tam své 

světelné předlohy a podle nich si poskládat novou biologickou formu z tamního materiálu, tj. z 

protonů, elektronů a neutronů z HU2. K tomu je třeba mít plně aktivovaná všechna potřebná DNA 

vlákna, tedy pro HU1+2 (Dim D1-6, DNA1-6). Takové cestování funguje obousměrně, vibračně 

nahoru i dolů a bylo přirozenou schopností původního Andělského Lidstva, neboť jsme to 

potřebovali pro výkon své funkce jako plně ascenční vesmírná Strážcovská Rasa. Díky mutacím 

nám tato ID mobilita byla znemožněna. Níže jsou názvy Fází-Vozítek harmonických a tras-

harmonických Merkab a nastavení jejich spinů dle KRYST-Kódu: 

Nethra  HU1  11+(2/3) CCW 

Hallah   HU2   33+(1/3) CW 

Quatra   HU3   303+(1/3) CW a 101+(2/3) CCW 

Mahunta  HU4   2733+(1/3) CW a 911+(2/3) CCW 

Rahunta  HU5   24603+(1/3) CW a 8201+(2/3) CCW . 

Pohyb Merkabického Vozítka se ovládá pevným a jasným záměrem. Je nutno mít přesnou znalost 

ID terénu a mít cestovní mapu Hvězdných Bran a jejich Klíče. Např. jedna část Maharata Textů se 

zove Book of Maps and Keys (Kniha Map a Klíčů Hvězdných Bran), kterou v rámci své Betlémské 

mise vyučoval Avatar J12. Některé tyto informace jsou dnes dostupné ve skriptu Dance For Life, 

Love, Freedom (též zkráceně: Dance For). Podrobné technické informace o procesu přirozené de-

manifestace fyzického těla do jeho světelné formy jsou uvedeny např. v kapitole 'De-mystifying the 

Merkaba Vehicle' na str. 104-118 skripta Kathara 2-3 Foundations. 

 Pojem merkaba (merkava) se často vyskytuje v kabalistické literatuře (vozítko merkaby, 

merkabští jezdci, apod.). Někdy se odvozuje od Vize Ezechielovy, kde se popisuje zvláštní kočár, 

jako mystické vozidlo. Stará hebrejská zasvěcovací tradice jistě měla povědomí o skutečné podstatě 

merkaby, jako kýženého energetického konstruktu osobní anatomie, kterým se dalo cestovat po 

různých světech. Např. skrze 4 kabalistické světy Acilut, Berija, Jecira, Asia, které připomínají naše 

Harmonická Univerza HU1-4. Podobně v indické Védské tradici jsou různá těla a sféry. Např. 5 

Kóši by mohlo odpovídat 5 Hova Tělům časového Matrixu HU1-5. Jiný systém 8 těl či sfér může 

odpovídat celému Energetickému Matrixu HU1-8. Že merkaba souvisí s ID mobilitou je zřejmé z 

výroků typu 'Rabi Akiva vstoupil do merkaby a ... někam odfrčel'. Jde o to, do jaké merkaby 

vstoupil, zdali do krystovské nebo metatronické, podle toho se také dostal na různá místa. Pokud se 

šel na něco zeptat Hospodina (padlý avatar JHWH), tak to byl spíše ten druhý případ. Kabalistické 

učení bylo zreverzováno před tisíci let, což se pozná podle používaného Stromu Života (Smrti). 

Pokud nemá 12 Sefir a symetrickou geometrii 2:1 tak to není původní Kathara mřížka. Docela 

zachovalý tvar Stromu je přetištěn na začátku českého překladu Zóharu (Dobra, 2003). Původní 

učení bylo neustále pronásledováno, stejně jako jeho nositelé, takže se vše muselo skrývat ev. 

zahalovat do symbolické formy, kterou po čase už nikdo nerozklíčoval. Podobné je to v současném 

hermetizmu, kdy cena za skrývání mnohonásobně převyšuje hodnotu skrývaného. Ze zvyku se 

prostě skrývá cokoli (jde spíše o skrývání než o skrývané). V současné době bolestné duchovní 

obrody se sem Nauka opět vrací, aby se stala společným a veřejným majetkem celého Lidstva, jak 

tomu původně bylo.  

Více informací na téma energetické anatomie Člověka na úrovni Krystalového a Světelného Těla v 

rámci Vnějších Domén je např. ve skriptech Kathara Bio-Spiritual Healing System Level-1 a 

Kathara 2-3 Foundations. Viz Obrázek Tělo Krysta-Avatara. 
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Percepce 

Lidské smyslové vnímání (5 smyslů), jak ho známe z jeho projevené hrubo-hmotné stránky, má 

fyzické smyslové orgány a registruje fyzikální pole a veličiny, které můžeme měřit i přístroji. Má 

však také svou skrytou energetickou předlohu a složitou anatomii (Systém Apparthi). Funguje to ale 

podobně. Na úrovni hmotné jsme např. ponořeni do oceánu elektro-magnetického záření o různých 

parametrech. Z tohoto obrovského množství různých vln si náš zrak vyfiltruje malou část, na jejíž 

příjem a zpracování je konstruován, tj. vlnové délky v mezích 0.38-0.76 mikronu a amplitudy či 

intenzity od meze citlivosti do meze bolesti či destrukce. Mimo tento rozsah nevidíme. Toto 

percepční prázdno můžeme vnímat jako tmu nebo nic. Vstoupivší světelná energie interaguje se 

zrakovými receptory, vyvolává v nich vzruchy, které jdou do mozku, kde se pak přeměňují na 

vjemy a interpretují se na užitečnou racionální informaci o vztahu nás vůči okolí, abychom to 

rozpoznali a zažili. 

Na úrovni energetické je to podobné. Avšak namísto fyzického světla a fyzického oka spolu 

komunikují předlohy ve formě frekvencí dimenzionalizovaných skalárních polí. Naše smysly jsou 

aparatury, armatury, energetické konstrukty sestavené ze skalárních vln podle dyzajnu lidské 

bytosti, ukotvené do našeho morfo-genetického pole. To je ponořeno do oceánu vesmírného morfo-

genetického pole, kde se nacházejí všechny stvořené věci, které mají své specifické energetické 

rysy (signatury, enkrypce, podpisy). Naše smysly dokáží z této směsi vybrat a oddělit to, co je s 

nimi kompatibilní, zpracovat to a přeložit to do vhodné formy stimulů, které dokážeme zkušenostně 

prožít a interpretovat. Tyto aparatury v sobě obsahují energetické přijímače zvané APPARTHI, 

které do sebe z okolí natáhnou s nimi kompatibilní frekvence (co dokáží zpracovat) a ostatní 

zablokují (co nedokáží zpracovat). Tím je určeno, jakou část reality dokážeme vnímat. To, co se 

odfiltruje pryč, vnímáme jednak jako prázdný prostor mezi objekty, i když je ve skutečnosti 

různými věcmi doslova přeplněn. Druhak jako oddělení naší individuality (já jako člověk a bytost) 

od Jednotného Pole vesmíru, jehož jsme součástí (moje okolí). Tímto způsobem můžeme prožívat 

virtuální realitu Hologramu Bytí pro nás zcela přesvědčivě a hmatatelně fyzicky: okolnosti jako 

prostor, čas, hmota, externost okolí, individualita já. Vždy však reálně vnímáme frekvence pouze v 

Energetická struktura lidského Světelného-Krystalového Těla. 

Tělo Krysta - D-12 Avatara obsahuje úrovně HU1-4. 
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rámci jednoho Dimenzního pásma, které je právě o jednu Dimenzi níže než je ukotveno naše bdělé 

vědomí. Jelikož bdělé vědomí je ukotveno do D3 Mentálního Těla, tak vnímáme realitu z úrovně 

D2 Emočního Vesmírného Těla a všech věcí co tam jsou. U všech věcí tedy vnímáme pouze jejich 

D2 aspekty. To, co se nám jeví jako fyzické tělo okolních člověků, je jejich Emoční Tělo. Proto 

také emoční typologie starých myslitelů založená na rysech fyzického těla nebyla tak úplně hloupá. 

Je to podobné, jako když z celého emisního el-mag spektra našeho hmotného Slunce vidíme jen 

jeho malý kousek, úzké frekvenční pásmo, např. 400-790 tera-Hz (1012) (vlna 0.38-0.76 mikronu). 

Pokud se vyladíme na jiné pásmo, tak se náš obraz Slunce výrazně změní. Stejně tak ze všech věcí 

ve Stvoření vnímáme jenom úzké vibrační pásmo v rámci jedné Dimenze D2. A pokud se 

dokážeme vibračně přeladit jinam, tak se náš obraz vesmíru výrazně změní. Cílem je svoji percepci 

maximálně roztáhnout, abychom vnímali a poznali co největší část Stvoření. Vjem forem a tvarů a 

jejich proměn je dán naší percepcí. Ta slouží jako filtr, který nám brání něco vidět. Pokud bychom 

viděli dokonale a všechno, tak všechny stvořené věci by se nám jevily jako naprosto dokonalé 

sférické energetické útvary, hologramy, orby. Naše percepční filtry, které odráží nás samé, je 

ohlodají a otesají tak, že vidíme pouze jedny jejich aspekty, nepravidelně utvarované.  

Náš Apparthi Systém není oddělený a lokalizovaný. Je to jedna společná a plně integrovaná 

předloha, která funguje pro všechny smysly současně. Pouze na manifestované úrovni se její 

jednotlivé aspekty oddělují do dílčích a zdánlivě nezávislých smyslů, jak je známe z hmoty. 

Percepce je plně globální fenomén s obrovskou kapacitou, daleko přesahující současné meze našich 

fyzických smyslů. Lze mít smyslové vjemy i mimo limity fyzických orgánů. Hrubohmotný lékař 

může např. konstatovat, že daný smyslový orgán podle jeho kritérií prostě fungovat nemůže, ale 

daná osoba tyto vjemy přesto má. Nácvikem či vyšší vibrací lze hmotné orgány obejít a snímat 

informace přímo z předloh okolních objektů. Díky holografické podstatě Stvoření jsou všechny 

informace uloženy všude a dostupné odkudkoli. Je třeba se to jen naučit. Percepce je funkčně 

jednotná a jako vstupní materiál používá tonální či zvukové frekvence ze všech tří Dimenzí D1,2,3 

naší Hustoty HU1. Ty jsou skrze Apparthi receptory vtaženy do Krystalových Pečetí Kathara 

Mřížky, které generují Bleskové Linie určitých pulzních rytmů, podle principu vibrační rezonanční 

podobnosti (svůj k svému). Po jejich modulaci jsou poslány do Diodických Bodů, kde interagují s 

jejich víry, štěpí se a polarizují. Pak jsou projikovány přes celé dimenzní spektrum HU1, interagují 

s morfogenetickým polem a strukturou fyzického těla za vzniku energetické refrakční struktury. 

Polarizované frekvence se objeví v DNA jako část její jádrové elektrické vibrace, tam se přemění na 

elektrické impulzy, které se manifestují jako specifické konfigurace v chemii krve a centrálním 

nervovém systému. Tyto syntetizované elektrické pulzy jsou promítnuty skrze skalární pole, které v 

sobě drží předlohu pro formu našich smyslových orgánů. Odtud jsou nakonec nasměrovány, aby 

vytvořily propojené percepční kvality spojené s jednotlivými smysly a jejich známé atributy 

smyslového vnímání pomocí 5 různých smyslů. Propojenost smyslů se projevuje např. v pojmu 

'nosní-ušní-krční', což naznačuje vazbu mezi čichem, sluchem a chutí. Není však obecně známo, že 

na energetické úrovni je čich podprogramem sluchu a jeho vnitřní součástí. V principu proto lze 

čichat zvuky a slyšet pachy. Zvuk je prvotní emanace Zdroje, je nejsilnější a dokáže cokoli. Uši se 

na rozdíl od očí zavřít nedají. Zvuky jsme neustále atakováni a nemůžeme se jim bránit, ať je 

slyšíme (frekvenční pásmo asi 20-20 000 Hz) či nikoli. Skrze Apparthi vstupují do našich předloh a 

vnáší tam své programy, které se stávají naší součástí, ať o tom víme či nikoli. Na zvuk si můžeme 

stěžovat. Sofistikovanější cesta jak obejít zvuk je čichové programování. Čichový nerv je jeden z 

hlavních mozkových nervů. Má minimum převodníků, tedy interfejsů mezi sebou a chemickým 

podnětem, je jakoby nejvíce obnažen. Cesta do mozku je přímá a rychlá. Nervové jedy zabalené do 

vonících přípravků nikoho nepopuzují, ani na záchodech ani v metru či tramvaji. Není také obecně 

známo, že na energetické úrovni je zrak, jako světelný receptor, spojen nejen s nervovým 

systémem, ale také s krví. Při přijímání světelných signálů a jejich procesování je výrazně ovlivněna 

krev a její předloha. V krevní plazmě vznikají krystalinové struktury, které vyjadřují energetickou 

signaturu registrovaného světla. Tedy správným nakódováním světelných vjemů je možné působit 

na krev, tak či onak. Člověk je v podstatě energetický světelně-zvukový (elektro-tonální) program, 
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který sám sebe vnímá jako hmotnou skutečnost. Je to kus energetické plastelíny, ze které se dá 

snadno uplácat cokoli, protože svoji podstatu vůbec nechápe. Základem té pastelíny je voda. 

V současné době mají lidé k dispozici pouze 5 z celkých 12 původních smyslů a to ještě ve velmi 

zúženém spektru frekvencí a poškozeném způsobu jejich zpracování. To nás percepčně sráží 

hluboko pod úroveň zvířat. Jde o to, abychom fungovali jako bio-roboti. Jsou zde mutace, které 

okleštily naše Nižší Smysly (1-5) a oddělily je od plně zablokovaných Vyšších Smyslů (6-12). 

Základní příčinou je přerušení spojení mezi Sefirou 3 a 4 Kathara mřížky, což odděluje Apparthi 

receptory v Hova Těle (HB1) v HU1 od jejich kolegů ve vyšších Hustotách. Tato mutace se 

manifestuje v rámci biologické DNA, její části zvané Junk DNA, která kóduje naše vyšší funkce. 

Tyto sekvence jsou nejen zablokovány pro expresi, ale jsou navíc záměrně fragmentovány a 

zpřeházeny. 

Pokud někdo má přístup k širší části percepčního spektra, je to tím, že je kousek napřed. Je to o 

čistotě předloh a vibrační úrovni. Obojí je geneticky (inkarnačně) dané, ale dá se to také ovlivnit 

způsobem života a prací na sobě. Používaný pojem ESP - Mimo-Smyslové Schopnosti (Extra 

Sensory Perception) neodpovídá skutečnosti. Tyto schopnosti nejsou nic extra, nejsou nijak 

mimořádné či vyjímečné (elitářské), ale patří do základní výbavy každé lidské bytosti. Není to 

nějaký zvláštní dar, který má jen někdo vyvolený a jiný ne. Je to dar od Boha a je pro všechny 

stejný. Někdo ho má akorát trochu více rozvinutý a někdo trochu méně. Někdo ho má úplně 

zapomenutý. A protože není v mentálním poli (je potlačen či vygumován), tak se jeho přítomnost 

ani nemůže manifestovat. To je princip vymývání mozků (Brain Washing): tisíckrát opakovaná lež 

se stává pravdou. Je to to nejjednodušší programování předloh. Proto jsou také ideologie tím 

nejlevnějším nástrojem na ovládání lidí: nepřemýšlet, přijmout a stokrát denně opakovat, po 

generace. Vše se děje automaticky. Ano, to se opravdu děje, ale zcela mimo naši vědomou kontrolu.  

Proto se místo ESP používá trochu jiný termín HSP - Vyšší Smyslové Schopnosti (Higher Sensory 

Perception). Stran aktivace HSP, je to jako se vším. Jedna část úspěchu je talent a druhá sicflajš. 

Pokud se to dobře sejde, tak ascence je na dosah ruky. Zde je seznam 7 našich dalších smyslů, ke 

kterým zatím nemáme přístup:  /HB = Hova Body, naše Hustotní Hova Tělo/ 

6. Audurea-Merkaba Sense. Merkabický smysl, jde přes všechna Hova Těla. Atribut: manifestace. 

7. Tristet-Cellular Telepathy. Buněčná telepatie, HB2, přímý vhled, čtení energetických signatur. 

8. Nurgode-Transmutation Sense. Transmutace, HB3, molekulární proměna, shape-shifting. 

9. Ragode-Transmigration Sense. Transmigrace, HB3, projekce vědomí. 

10. Geuard-Transfiguration Sense. Transfigurace, HB4, bi-lokace, násobná holograf. manifestace. 

11. Shara-Centrifugal Sense. HB5, elektrická projekce, vstup vědomí do dimenzních pásem. 

12. Aurt-U-Centripetal Sense. HB5, magnetická akrece, stažení vědomí z dimenzních pásem. 

Kathara Healing začíná regenerací základních 5 smyslů a postupnou aktivací prvních dvou vyšších, 

tedy č. 6 a 7. Dává také nástroje na ochranu před paralýzou naší percepce a energetické koordinace 

(agrese dravčích ET, UFO únosy, apod.), na likvidaci holografických implantů a insertů, na 

likvidaci frekvenčních plotů a jařmových polí, na posílení imunity vůči systémům masového 

vymývání mozků a mentálního a emočního programování.  

 

Ovlivňování percepce 

Člověk je energeticky otevřený systém, který je sestaven z energetických součástí, které se pod 

vlivem přítoku energií z okolí mění. Proto je velmi snadné ho ovlivňovat a programovat. Na tom je 

založena Masová Kontrola Mysli (Mass Mind Control). Pomocí skalárních technologií se vytvoří 

určité programy, které ovlivňují naše Apparthi Receptory a mění jejich nastavení. Tyto umělé 

programy záměrně blokují signály z přirozených frekvenčních pásem a ty, které nesou krystovské 

signatury. Typicky se jedná o odstavení našich vyšších smyslů, zablokování a reverzi 

komunikačních linií s našimi skutečnými Vyššími Já (čehož náhradou je falešný čenelink), oddělení 

od signálů našich Dimenzních těl (atomické, emoční, mentální) a orgánového a tělesného vědomí. 

Tyto umělé programy záměrně vytváří průchody a receptory pro nepřirozené signály z 

reverzovaných pásem, které by se do nás normálně nedostaly. Je snadné člověka a celé lidstvo 

doslova přeprogramovat. Nejprve se oddělí od jeho přirozené Duševní Matrice (Soul Matrix) což je 



Nauka 183/241 

soustava všech Vyšších Já a předlohy jak osobní tak rasové (biologický druh lidstvo). Potom se 

připojí na cizí Matrix jiné vesmírné rasy. Důvody jsou různé. Např. dravčí ET Zeta rasy mají v 

úmyslu zotročit planetární lidstvo a udělat z nás pracovní bio-roboty, využít lidskou genetiku 

vybraných rasových linií pro tvorbu Zeta-lidské hybridní formy, aby se jejich duševní esence mohly 

inkarnovat do lidských biologických těl, přeosídlit naši planetu a zbytek nepotřebných a 

nepřizpůsobivých lidí vyhladit. V podstatě nám ukrást náš domov a zlikvidovat nás. To se ve 

Vesmíru děje běžně. K tomu je třeba nás navázat na jejich Duševní Matrix, který má jinou strukturu 

než ten náš. Je silně centralizovaný, potlačuje individualitu a její projevy a dovoluje pouze shora 

řízené kolektivní chování. To je smyslem zavádění NWO na naší planetě. Tento projekt je 

dlouhodobě realizován skrze SVS, pomocí ET skalárních technologií. Ty používají např. 

technologie Holografických Insertů (Holographic Inserts) a Frekvenčních Plotů, které přímo pracují 

s lidskou percepcí. Pomocí Holografického Insertu se vytvoří umělý hologram nějaké požadované 

situace či události a promítne se do našeho normálního planetárního hologramu, tedy stane se 

součástí naší konsenzuální reality. Pomocí Frekvenčního Plotu se v naší percepci zablokují 

receptory, které upozorňují na to, že něco není v pořádku. Takové varovné signály přichází zejm. 

skrze Emoční Tělo (D2) a také od našich Vyšších Já (D4+) jako intuice, tušení, apod. Pak se do nás 

implantují umělé receptory vyladěné na požadovaný hologram, který pak přijmeme jako reálný, tj. 

vezmeme ho za svůj, vstoupí do našich předloh a stane se naší součástí. A co je v naší anatomii, tak 

to slouží jako součást naší Manifestační sekvence, tedy tyto cizorodé obsahy a programy pak sami 

promítáme ven a manifestujeme, čímž podporujeme jejich realizaci. Problémem zde je dobře 

napojit umělý hologram na normální planetární realitu, aby nebylo poznat, že je tam něco cizího 

vloženého (jako když se malá fotka něčeho jiného vkládá do velké fotky), je třeba dobře zaretušovat 

okraje, aby to vypadalo přirozeně. Další problém jsou lidé, kteří mají percepci rozšířenou a tuto 

léčku mohou prohlédnout. Proto jsou tyto Inserty velice pečlivě a postupně testovány na vybraných 

vzorcích populace, na jedincích, skupinách, kolektivech, než se nasadí naostro na větší celky 

veřejnosti a v masovém měřítku. K testování slouží různé místní 'zázraky', plačící či pohybující se 

obrazy či sochy, mariánská zjevení, zjevení svatých, atd. Reakce a energetická odezva testovaného 

lidského vzorku je monitorována a vyhodnocena. Podle toho se vyladí parametry Insertu. Jde o to 

zkalibrovat Insert tak, aby současně postihl maximum populace. Některé historické události na naší 

planetě byly vytvořeny právě pomocí technologie Insertů, protože bylo třeba tyto falešné umělé 

situace vložit lidstvu do paměťových matrixů, aby směrovaly jeho vývoj žádoucím směrem. 

Základní informace o tématu holografických insertů, frekvenčních plotů, ET rasách a entitách a 

jejich pozemských aktivitách a fenoménu UFO je dostupná např. v knize Voyagers I. 

Manipulace s percepcí a tedy i vědomím lidí má mnoho účelů. Je také součástí interakce mezi ET 

entitou a člověkem. Někteří ET dokáží silou záměru (bez pomoci vnější technologie) udělat zásah 

do lidské percepce a vyvolat v ní holografickou vizi, kterou člověk prožívá jako realitu. Podobně se 

znehybňuje lidské biopole a tělo (energeticky ochrne) při ET únosech a zážitcích s UFO. Proto se 

také světelně-zvukové programování masově šíří a ovládá celý veřejný prostor, zejm. tam, kde se 

mu lidé vyhnout nemohou: čekárny, dopravní prostředky, reklama, restaurace, aj. Obludnost 

kódování restaurací spočívá v tom, že lidé se tam jdou uvolnit a otevřít (od-stresovat: továrna na 

zapomnění), čímž automaticky spadnou jejich ochranné energetické bariéry. Do jejich biopolí je 

cesta plně otevřena. Druhý aspekt je přijímání potravy. Pokud jíme, otevíráme se všemu, co je 

kolem nás a tím do nás s potravou vstupuje, tedy opět oslabení ochrany. Reverzně kódovaný prostor 

restaurací do nás své programy skrze jídlo přímo nalévá. Velko-plošné obrazovky jsou často 

umístěny tak, že není kam se skrýt. Nová generace obrazovek je zakřivená, aby kopírovala naše 

aurická pole a také atakovala citlivá místa ve vnějších koutcích očí, kde jsou naše přijímače ID 

frekvencí. Úsloví 'zahlédnout koutkem oka' tento fakt vyjadřuje. Mnoho jemných ID fenoménů lze 

zachytit jen jaksi letmo, polo-smyslově, polo-vědomě, těmito koutky. Je úplně jedno, jaký škvár ta 

televize vysílá. Dnes to jsou typicky 'sportovní pořady' či 'zprávy'. Na tom se nechá profitovat 

firmám, aby to do restaurací nacpaly a zákony jim to umožnily: plošné rozšíření TV licence, neboť 

podle Ústavy občan 'má právo na informace'. Reverzní kódy jsou za všemi těmito viditelnými 

obrázky. Je to, jako když různě namalované vlaky vezou ve svých vagónech tytéž bomby. 
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Destruktivní působení rádia a televize, coby silných skalárních technologií, je krátce zmíněno na str. 

210-212 ve Voyagers II. 

Na planetární úrovni se technologie manipulace mysli provádí mnohostranně, skrze veškeré aspekty 

prostředí, kterým je člověk vystaven (známá jsou média, reklamy, ideologie, vzdělávací systém, 

kontrolní dogmata vědy a náboženství, názory expertů, politické postoje, názorové proudy, memy, 

atd.). Všechno nás kóduje. Vše do nás skrze percepci vstupuje a stává se naší součástí. Proto tento 

percepční tlak neustále eskaluje, aby masakr našeho vědomí byl zcela fatální. Kromě těchto 

běžných prostředků jsou používány sofistikované ID technologie, např. transmisní PIN-ové sítě. 

Jsou to matrice složené z obrovského množství krystalinových mikročipů implantovaných do 

přesných míst těla Země (poloprovozní testy probíhají na zvířatech a lidech), které přijímají různě 

nakódované frekvence, rozvádí je po planetě a vysílají je do jejího Chrámového Komplexu a tím do 

všech životních polí a forem. Dravčí sítě jsou napojeny na reverzní energetické proudy generované 

jejich černo-děrnými technologiemi (např. BEAST, Modrý Meč, apod.). 

 

Blokace percepce  

Různé varovné signály a pravdivé informace k nám přichází jako niterné pocity skrze Emoční Tělo 

(D2, ev. atomicko-etherické D1) a také jako intuice, tušení, apod. od našich Vyšších Já skrze naše 

vyšší těla (D4+) apod. Tyto přímé cesty nahoru jsou zablokovány a proto to musí jít oklikou skrze 

buněčné vědomí těla a emoce. Proto jsou naše emoce zmutovány a učí nás je potlačovat (jako něco 

nežádoucího) a je nevnímat (jako něco patologického) - pokud se to bude opakovat, nasadí se 

psychofarmaka (což je v podstatě konečná).  

Naše Emoční Tělo D2 je jako malé hloupé dítě, které se orientuje pocity (někdy se nazývá vnitřní 

citové dítě). Protože nemá vyvinutou mentální racionální úroveň (D3 = chytrost, rozlišení), má 

sklon všemu věřit. Je bezelstné a důvěřivé a snadno se nechá napálit - stačí pocity dobře předstírat. 

Tím je zranitelné a manipulovatelné. Toho se využívá při jeho negativním kódování. Ono totiž 

nedokáže rozlišit násilí virtuální (na obrazovce, v rádiu, knize, obrázku, novinách, médiích, v 

pohádkách, počítačové a jiné hry: máme flinty a bodáky, zahrajem si na vojáky! apod.) a násilí 

reálné (skutečné, před ním fyzicky realizované). Pro něj je to všechno stejné, stejně skutečné, plně 

to do sebe nasává a tyto zničující programy se stávají jeho (a tím i naší) součástí. Proto je v poslední 

době takový rozmach všech forem násilí, které je bráno jako součást naší kultury, protože se to tak 

prý samo vyvinulo. Zkorumpované týmy psychologických expertů produkují žádané výsledky a 

statistiky, ukazující, že není žádný důkaz o tom, že by všudypřítomné zlo děti a lidi nějak ovlivnilo. 

Argument bývá, že je to jen 'virtuální' zlo. SVS a její Hollywood dobře ví, jak naše emoce fungují a 

lidé jsou proti tvrzení expertů a politiků bezmocní. Jako každé Dimenzní Tělo, tak i to D2 emoční 

má ještě svou vnitřní jemnou strukturu, ve formě 12-ti PodDimenzí (PD1-12 = D2.1, 2.2, ... 2.12). 

Máme tedy řadu různých verzí citového dítěte. Aktivace těchto úrovní určuje míru jeho emočně-

mentální 'hlouposti'. Pokud je někdo na úrovni nízkých PD, tak se chová jako zvíře zmítané svými 

základními instinkty, jejichž programy jsou uložené právě zde, na vibračním dně našich emocí 

(např. PD1). Na tuto úroveň např. klesají lidé zničení drogami apod. Má-li někdo rozvinuté vysoké 

PD, tak má silné emoční vědomí, které již nelze snadno obelstít. Ani sebelepší rozumové triky a 

fígle na něj nefungují: prostě cítí, že to tak není, byť by mu tyto léčky nastražovalo naše vlastní 

Mentální Tělo D3. Podle výše držených vibrací může vnitřní dítě přebíhat mezi jejich úrovněmi 

(interval PD-1 až PD-12) a chovat se více či méně způsobně, buď jako malý a prdlý Emouš nebo 

jako dospělý a kultivovaný Emocionál. Protože je hravé, tak to rádo zkouší. Tohle je třeba vědět při 

jeho opracovávání a začleňování do našeho Osobního Realizačního Týmu, tedy do tri-partity tělo-

emoce-rozum (D1-2-3). Kultivace Emočního Těla D2 prospívá také Tělu Mentálnímu D3. Je to tím, 

že pokud je D2 emoční dimenze plně rozvinutá přes všechna svá sub-pásma PD 1-12, tak tím 

aktivuje odpovídající sub-pásma i v ostatních dimenzích, tedy i v D3, čímž se posiluje i mentál. 

Někdy se říká, že už není třeba se učit, že se stačí jen nacítit. To je pravda pouze částečně, protože 

plná ascence vyžaduje kompletní aktivaci všech PodDimenzí (12) u všech Dimenzí (12), aby bylo 

lze probudit kódy v DNA (144 ks, popořadě a odspoda) a vyvolat fúzi vláken. Skutečná ascence je 

vždy Bio-Spirituální, začíná zdola a jde vibračně nahoru. Jde o postupné aktivace čaker č. 1,2,3,..., 
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jejich propojení, fúzi aurických vrstev, aktivaci merkab, atd. Poškozené nauky obv. začínají od 

čakry srdeční či vyšší (od ≥ D4), kdy je člověk odříznut od svých níže vibrujících částí a nemůže je 

zpracovat a integrovat. Výsledkem je neukotvený roztřesený těkající ujetec a ulítlec, který si myslí, 

jak je duchovní, když ho zmítají přílivy vyšších frekvencí nevalné jakosti. 'Mysl je sračka!' volají 

srdíčkáři a jejich pomýlení učitelé. Ano, možná ta jejich. 'Rozum a logika brání duchovnímu 

postupu'. Možná tomu jejich, pokud jsou tyto aspekty používány nerozumně a nelogicky. S 

manifestací a demanifestací je to jako s dětskou pouťovou frkačkou. Výdechem se rozbalí od zdroje 

(Boha) do dálky (hmoty). A s nádechem se zase vrací zpět: sbaluje se od konce (ze hmoty, od D1), 

a ne zprostředka (od D4). 

 

Co my jen víme?  

Je poučné si udělat malou bilanci našeho percepčního záběru, tedy toho, jak velký kus Stvoření 

dokážeme vnímat. V rámci jednoho Energetického Matrixu (jednoho z mnoha Kosmů) je nespočet 

Matrixů Časových majících 5 Hustot a 15 Dimenzí. Na dně jednoho z nich je náš Ecka-Veca 

systém. Na dně jednoho jeho Veca Kvadrantu je naše Hustota HU1 se třemi Dimenzemi D1,2,3. V 

ní je nespočet vesmírů. V jednom z nich je naše galaxie Mléčná Dráha, kde je náš solár a naše 

planeta Země. V rámci celé naší Hustoty se nám fyzicky jeví pouze část spektra v Dimenzi D2 a to 

pouze v úzkém intervalu nastavení ARPS parametrů kmitání Partiki částic. Tedy vibračně jsme 

docela slepí: vnímáme pouze zlomek fyzické reality v rámci jediné Dimenze. V rámci této fyzikální 

reality se orientujeme pomocí pouze 5 smyslů z původních 12 ks. Těchto 5 smyslů je silně 

omezených, zablokovaných, mutačně znetvořených a neustále cíleně přeprogramovávaných. Z 

těchto 5 poškozených smyslů získáváme nejvíce informací pomocí zraku, který jediný je výrazně 

distantní (na dálku fungující). Ten registruje pouze část spektra fyzického elektro-magnetického 

vlnění. Toto spektrum si můžeme představit jako téměř nekonečný interval frekvenčních rozsahů 

(od nuly do nekonečna). Z tohoto rozsahu vidíme interval od 0.38 do 0.76 mikronu. Tedy z 

nekonečné palety vnímáme pouze výsek dlouhý asi jen 0.38 mikrometru (0.76-0.38=0.38). Tedy z 

dráhy, která je dlouhá skoro nekonečno kilometrů, vidíme jenom asi 4 deseti-tisíciny milimetru. Je 

to mnoho? Druhým smyslem podle objemu dodané informace je sluch. Ten však již není tak 

distantní jako zrak, neboť registruje zvukové pole. Jsou to tlakové fluktuace šířící se skrze hmotné 

prostředí (rychlost světla ve vakuu je největší, rychlost zvuku je tam nulová) a velice rychle zatuchá 

(tlumí se, disipuje se). Zatímco zrakem můžeme za příznivých atmosférických podmínek 

dohlédnout např. i do dálky 100 km, náš sluch běžně funguje na daleko kratší vzdálenost. Hvězdy 

ve vesmíru vidíme, ale obv. je neslyšíme. Z celého nekonečného zvukového spektra jsme schopni 

registrovat pouze interval od 20 do 20 000 Hz a to na velice krátkou vzdálenost. Zbylé 3 smysly 

(čich, chuť, hmat) jsou vzdálenostně velice omezeny a k prozkoumávání vesmíru nám také moc 

nepomohou. 

 Takže, suma sumárum, s naší současnou biologickou percepční výbavou vnímáme zlomek 

jedné jediné vibrační Dimenze D2 z celkem 15 Dimenzí, v ní pouze necelý půl-mikronový interval 

světla z nekonečného rozsahu el-mag pole a něco málo na hodně blízko slyšíme v úzkém rozsahu 

akustických frekvencí a amplitud. A tím to hasne. A to vše ještě docela pokřiveně. Jsme to ale 

vypečení Vesmírní Strážci! Proto je na místě otázka: Co my jen víme? Dalo by se tedy čekat trochu 

skromnosti v našem hodnocení vztahu člověka a Stvoření. Např. vypuštění prvního sputniku v r. 

1957. Asi půlmetrová plechová koule se čtyřmi tykadly obletěla zeměkouli, protože jí nic jiného 

nezbývalo. Na základě toho bylo zkonstatováno: 'Člověk dobyl Vesmír. Člověk se stal vládcem 

Vesmíru'. Myslíte si, že tento výrok je adekvátní? Vesmír se nedobývá ani neovládá. S Vesmírem je 

třeba se skamarádit a pokorně se od něj učit. Vždyť je to jen trochu větší, starší a zkušenější aspekt 

nás samých.  

 

Co my nevíme 

Jen pár příkladů z našeho domova v HU-1. To, co my vnímáme z celého planetárního dění, byť se 

to vše odehrává v naší vlastní Hustotě HU-1, je jen jeho malý kousek. Nevíme o tom, že zde existují 

celé civilizace uvnitř Země, která se nám jeví jako hmotná (fyzické tělo planety). Žijí tam např. 
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velké kolonie lidem přátelských strážcovských ras Queventelliur, kteří občas vychází na povrch a 

jsou označovaní jako Yetti (sněžná opice či muž). Ovládají svůj ARPS a dokáží tyto projekce 

udělat. Nevíme o tom, že v našich oceánech a atmosféře existují celá města a civilizace různých ID 

ras, jak Dravců tak Strážců. Ti první si tam před tisíci lety vybudovali rozsáhlé reverzní Hibernační 

Zóny, kde mají své dravčí vojenské dobyvačné technologie napojené přes PIN-ové a satelitní sítě na 

pozemské systémy jako je HAARP apod. (např. rasy Zeta tam mají nakupený celý svůj útočný 

arzenál). Jsou tam lokality s falešnými názvy jako Agharta, Šambala, Vnitřní Země, apod. Je tam 

celá galerka čenelingových kontaktů New Age. Ti druzí tam v rámci kulminujícího boje o naši 

planetu během SAC-2012 vybudovali ascenční platformy zvané Aurora Zóny, rovněž fyzicky 

reálné scenerie a města. Je to všude kolem nás, je to pod námi, visí nám to nad hlavou, ale nevidíme 

to, protože to jede na jiném ARPS. Vše skutečně důležité je před lidmi skryto, buď pod povrchem 

nebo v prostoru nad námi. Díky tomu je naše planeta tak dlouho a úspěšně ovládána Dravci. Z 

těchto důvodů byl také zmutován náš percepční systém a zablokována jeho ARPS-mobilita, 

abychom se tam vjemově nedostali. Někdy se stává, že lidé tyto věci mžikově zahlédnou, např. jen 

koutkem oka (umožňuje ID vjemy) a berou to jako přeludy (nad zemí, nad vodou, v polárních či 

pouštních oblastech). Např. vize lidí ztracených na poušti popisují fenomén Fata Morgana: 

fantaskní objekty, města a scenérie. Může dojít k tomu, že při hlubokém vyčerpání se organizmus 

dostane blíže ke hraně fyzické smrti a automaticky se startují procesy přirozené pro Bardo Cyklus, 

jejich součástí je expanze vědomí a tím i percepce. V těchto vibračně exaltovaných stavech může 

dojít ke vjemům z jiných frekvenčních pásem, normálně nám nedostupných. Do podobných stavů 

se dá dostat dlouhými půsty a spánkovou deprivací. Při spánku dochází k expanzi osobního vědomí 

jedince do vyšších vibračních pásem, aby se tam energeticky dobilo a tyto frekvence stáhlo do těla 

pro jeho regeneraci. Pokud je tomu zabráněno, tak dojde k této životně nutné expanzi vědomí i v 

bdělém stavu, čímž se rozšíří i percepce. Není to nic zdravého, ale přesto se to v některých školách 

používá. Když to nejde po dobrém, tak to půjde po zlém. Kvalita na tělu takto vynucených vjemů je 

silně pochybná a k ničemu dobrému to nevede. 

 

Realita: Objektivní, Konsenzuální, Subjektivní  

S problematikou percepce také souvisí otázka objektivní reality. Co to vlastně je? Je to podobné, 

jako rádio, co vysílá na ve všech vlnách. Pokud jsou lidé vyladění na určitou vlnovou délku, tak jí 

vnímají jako skutečnou. Pokud celá populace je vyladěna na tutéž vlnu, tak jim to vytváří společnou 

realitu. Pokud ta vlna je falešná, tak všichni žijí v bludu. Ty vlny vysílá nějaká stanice a tu stanici 

někdo vlastní. Takhle se dělá to, co si lidi myslí.  

Objektivní Realita. Objektivní realita existuje. Ve své neprojevené (nemanifestované, implicitní) 

formě jsou to energetické enkrypce nesoucí tvůrčí programy a kódy. Jejich prvním projevem 

(manifestací, explikací) vznikají předlohy a ID anatomie všech věcí ve Stvoření. Skrze tyto 

jemnohmotné předlohy se pak druhým projevem vytvářejí (manifestují, explikují) hmotné útvary - 

věci, promítají se do kolektivních hologramů a některé jejich aspekty jsou nám percepčně 

dosažitelné a jiné nikoli. Enkrypce jsou šifrované plány na postavení promítačky. Předlohy a ID 

anatomie je postavená promítačka (Manifestační Sekvence). Hmotné formy a objekty jsou obrazy 

promítlé promítačkou na plátno Hologramu Bytí.  

Subjektivní realita. Různé bytosti, jedinci, z toho můžou různé části svými smysly vnímat. Je to 

jejich individuální, osobní skutečnost, kterou vidí, slyší, čichají, hmatají, apod. Je pro ně reálná a 

pravdivá. Subjektivní realita je to, co daná bytost ze svého planetárního a vesmírného okolí 

percepčně vnímá. Protože každá bytost je jiná a má jinak nastavené smyslové senzory, tak vnímá 

něco jiného a její obraz světa je jedinečný a unikátní. Jinak vnímá ten samý svět kámen, strom, 

mikrob, mravenec, kapr, netopýr, delfín, pes, člověk, atd. Je zřejmé, že i v rámci téhož druhu nejsou 

všichni jeho jedinci zcela stejní z hlediska rozvinutí svých smyslů (např. všichni psi nemají zcela 

stejné schopnosti zraku, čichu a chuti a s tím spojené předpoklady a dovednosti). Existuje tedy vždy 

nějaký vnitro-druhový rozptyl těchto schopnosti (např. Gaussovo či jiné jejich rozložení). 

Konsenzuální Realita. Každý biologický druh má ve svých kolektivních předlohách (druhový štít) 

svoji percepci nastavenou tak, aby všichni jeho příslušníci shodně vnímali nějakou část společného 
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hologramu. Ta je pro jejich existenci a vývoj žádoucí. Aby ji prožívali a získávali v ní své 

zkušenosti. Aby spolu interagovali a společně se učili. Této malé části objektivní reality, na které se 

většina kolektivu shodne, se říká Konsenzuální realita (konsenzus = shoda). Např. většina dětí na 

pískovišti se shodne na tom, co je písek, co je formička, co je bábovička a kde sedí maminka. Díky 

rozptylu ve schopnostech jednotlivců není překryv osobní a kolektivní reality zcela přesný, ale 

mohou být vůči sobě trochu pošouplé, viz Obrázek Realita: O, K, S níže. Rovněž jsou lidé, kteří 

vidí menší část hologramu než většina a jejich svět je omezený a chudý (nachází se na levém okraji 

Gaussovy křivky). A jsou také lidé, kteří vidí větší část hologramu než většina a jejich svět je široký 

a bohatý (nachází se na pravém okraji Gaussovy křivky). Např. rozšířením percepce do vyšších 

vibračních pásem se pohled na svět změní tak radikálně, že doména Konsenzuální reality se stane 

směšně malou. Lidé na obou okrajích způsobují většinové společnosti problémy: jsou jiní. Rozumná 

společnost se snaží, aby ti vpravo ji táhli kupředu a ti vlevo ji příliš nebrzdili. Aby ty dva okraje se k 

sobě přibližovaly a jako celek to šlo evolučně kupředu.  

Objektivní Dobro a Zlo. Pokud enkrypce a předlohy a manifestované produkty Objektivní reality 

obsahují Krystovské Kódování a chování zmanifestovaných věcí majících svobodnou vůli a 

schopnost se rozhodovat je v souladu se Zákonem Jednoty, tak se to nazývá Dobro. Toho opakem je 

Zlo. Objektivní Dobro a Objektivní Zlo tedy existuje jako kategorie a fakta Kreační Fyziky. 

Skutečnost se obv. nachází někde mezi těmito dvěma bílo-černými extrémy, tj. v šedé zóně. Míru 

šedi na úrovni programů (enkrypce a předloh) lze velmi dobře kvantifikovat. Je možné přesně 

stanovit podíl původních a poškozených (vadných, zmutovaných) kódových sekvencí v 

manifestačních a evolučních programech předloh. Strážcovské rasy míru a typ poškození předloh 

obyvatel jim svěřených částí vesmírů dobře znají, pravidelně sledují a pečlivě monitorují 

(programátor pozná chyby vnesené do jeho práce). Podle toho pak volí nápravné strategie a druhy 

léčebných bio-regenezních programů (osobní léčebný systém jako např. Kathara Healing, náprava 

genomu pomocí proinkarnování se skrze čistou rasu sloužící jako 'genetická rohožka', přímé zásahy 

do rasových a druhových předloh - genetické manipulace, nutnost karantény, apod.) a odhadují 

evoluční možnosti (samo-ascence, ascence s dopomocí, přeinkarnace z poškozených a padajících 

částí vesmírů do krystovských životních polí, záchranné mise pro padající části, zajištění ochranné 

karantény po suverénní pád - nestanou se kořistí Dravců a vytvoří vlastní černou díru, nezajištěný 

pád a stažení do již existujících Dravčích černých děr jako energetické krmivo: kafilerie).  

Subjektivní Dobro a Zlo. Subjektivní hodnocení na dobro a zlo je dáno porovnáním dvou věcí: (i) 

našeho vnitřního stavu při našem konání a (ii) našeho vnitřního stavu v prožitku Jednoty 

(krystovské vibrace). Když člověk udělá dobrou věc, tak má krásné povznášející pocity, je v 

souladu sám se sebou, se svou Božskou Podstatou, vnímá, že jde Bohu po srsti, je s ním v rezonanci 

a cítí podporu tvůrčích sil (spolu-tvoří s ním). Když člověk udělá nějakou lumpárnu, tak z toho 

nemá dobrý pocit, necítí se dobře, stydí se, hryže ho svědomí, je v nesouladu sám se sebou, jde 

Bohu proti srsti, je s ním v disonanci, nemá jeho podporu, musí překonávat vnitřní energetický 

odpor, aby prosadil svou. Je třeba se naučit tyto niterné stavy vnímat a rozlišovat, protože nám 

slouží jako kompas při průchodu Hologramem Bytí. Stav Jednoty je stav referenční, k němuž 

vztahujeme stavy prožívané při našem konání. Je to Etalon Božskosti v nás, je částí naší anatomie a 

nazývá se Svědomí. Je to takový testovací krystovský lakmusový papírek, který strčíme do nějaké 

situace a on se zbarví: bílá je dobro, černá je zlo. Je to takový náš vnitřní vibrační Krysto-Metr, co 

měří míru naší rezonance se Zákonem Jednoty: ukazuje od 0 do 1 (nebo od 0 do 100%). Přístup ke 

stavu Jednoty lze získat z různých míst. Je to vyladění se (= vibrační harmonická ko-rezonance) na 

hluboké enkrypce v nás, nesoucí KRYST-Kód. Jedna možnost je D-8 Monadické Jádro v AzurA 

centru (brzlík), kde je naše přímé napojení na Zdroj. Dále pak to jde skrze spojení se s vyššími 

aspekty nás samých: naše Vyšší Já v HU-4 zvané D-12 Avatar (Stav Krysta) nebo Riši v HU-5 

(Prožitek Rišiovského Vědomí) nebo plazmové Trua Vyšší Já z Pole EFFI, Prostory Effiyah zvané 

Jeskyně Stvoření, (Stav Effiyah) nebo vyladění se přímo na Pole Vědomí Boha-Zdroje (Pole Ah-

Yah), neboť Bůh-Zdroj je naše přirozené Nejvyšší Vyšší Já (Stav Ah-Yah Boží Přítomnosti). 

Karmická prevence nám radí prožít si chystaný čin nejprve virtuálně v myšlence a nacítit jeho 

energetickou kvalitu, na úrovni předloh (prožít v představě, že něco udělám). Pokud jsme s tím 
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spokojeni, tak to můžeme pustit ven do světa (manifestovat, skutečně udělat) a nést za to 

zodpovědnost. Je vhodné to diskutovat s našimi Etalony, jsou to vysoké krystovské inteligence a 

rádi nám pomohou, pokud se na ně obrátíme. Můžeme se např. zeptat svého Avatara: Hele, příteli, 

mám v plánu udělat tohle a tohle, ale tady si nejsem úplně jist, zdali je to v pořádku. Nějak se mi to 

nezdá a nevím, co se z toho může vyklubat. Prosím tě, buď tak hodný, podiv se na to a dej mi vědět 

(pocitem, vizí, smluveným znamením, ve snovém stavu, apod.), je-li to v souladu se Zákonem 

Jednoty. Děkuji ti. A odpověď skutečně přijde, třeba i jinak, než by člověk očekával. 

Pokud se potlačí naše schopnost vnímat niterné energetické stavy a posoudit jejich vibrační kvalitu, 

tak přestaneme cítit rozdíl mezi dobrem a zlem. Na požádání uděláme bez odporu cokoli, protože 

vše bude stejně hodnotné. Na tom je založena falešná ideologie rovnosti všeho a nerozlišování. 

Stejného efektu je dosaženo pomocí odpojení nás od naší Božské Podstaty nebo poškozením jejích 

programů (reverzy). Další způsob je přeprogramování našeho Svědomí pomocí výchovy a 

ideologie. Když se lidem od malička podstrčí falešné etalony dobra a zla, zvrácený hodnotový 

systém, a trvá to několik století, tak se získá armáda dobře naprogramovaných bio-robotů (my jsme 

dobří a oni jsou zlí, zabít jinověrce či nevěřícího je dobré, bít či zabít ženu je dobré, znásilňovat 

ženy je dobré, lhát a podvádět je dobré, parazitovat a krást je dobré, ovládnout svět a zotročit lidstvo 

je dobré, apod.).  

Objektivními Zákony. Objektivní realita je absolutní: je neměnná a nezávislá na pozorovateli. Je to 

danost Božího Stvoření (rádio). Subjektivní a Konsenzuální realita je relativní: je proměnná a závisí 

na druhu a stavu pozorovatele a na jeho percepčním nastavení (co z rádia slyšíme). Je percepčně 

podmíněná a je obrazem Božího Stvoření na promítacím plátně vědomí pozorovatele(ů). Objektivní 

realita se řídí Objektivními Zákony Božské Kreační Mechaniky, ať jsou použité tím či oním 

způsobem. Konsenzuální realita se řídí týmiž Zákony, neb jiných ve Stvoření není. Z nich ale 

pozorovatel může vidět pouze jejich určitou část (patří do jeho vibračního pásma, naše HU-1), jen 

některé jejich aspekty (díky omezenosti své percepce) a to ještě hodně pokřiveně (díky svým 

mutacím).  

   
 

Věda a poznání 

Posláním skutečné vědy je odhalovat tyto Boží Zákony a tím chápat podstatu Stvoření. Zákony se 

odhalují, protože tady již jsou, ale my je díky své nevědomosti neznáme a nevidíme. Zákony se 

neodvozují, neboť není z čeho: jsou to ty nejzazší pravdy (axiomy). Je součástí našeho vývoje 

(stejně jako každé vesmírné rasy a biologického druhu a všech bytostí) odhalovat stále širší a širší 

paletu Zákonů, jejich větší a větší části a aspekty. K tomu slouží Posvátná Věda (Sacred Science), 

což je nástroj vyvinutý pro tento účel (má svá pravidla, postupy, jako každá metoda). Toho trystním 

obrazem je současná pozemská věda založená na destrukci zkoumaných objektů. Je to poškozená 

dravčí varianta původní Božské Vědy. Jde o to znásilnit Přírodu a vyrvat z ní její tajemství. Je to 

stejně nemocný přístup, jako pokořit horu či zvítězit nad hlubinou či dobýt a ovládnout vesmír či z 

někoho mučením vylámat nějakou informaci. Takhle se chovají padlé rasy a choré bytosti. Nicméně 

i takový pokleslý přístup vede k cíli a umožňuje odhalit správné Přírodní Zákony. To se týká zejm. 

tzv. přírodních věd, kdy jde o pochopení přírodních jevů. Zde je možno dělat spekulace, hypotézy a 

teorie, tedy vytvářet si představy, jak by to asi mohlo být. Jejich pravdivost (správnost) se ověřuje 

experimentem, porovnáním se skutečností, jak se příroda opravdu chová (pokus, pozorování, 
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měření, data, fakta, empirická praxe). Výhodou přírodních věd je fakt, že jejich pravdivost lze 

objektivně prokázat pokusem (tzv. 'tvrdé vědy'). Je jedno, že součástí tohoto pokusu je i sám 

pozorovatel a stav jeho vědomí. Je to jen malá evoluční lekce pokory pro lidské hmotaře, kteří ve 

své pomýlenosti věří, že všechno mohou 'objektivně a nezávisle' pozorovat jakoby zvenčí (viz 

Leninova teze, že hmota je objektivní realita existující nezávisle na našem vědomí, apod.). Že 

člověk-pozorovatel je oddělen od pozorovaného. Tato hrubá aproximace platí dobře, ale pouze ve 

velice úzkém rámci parametrů. Podstatou Stvoření totiž je, že všechno je spojeno se vším.  

* Tvrdé vědy. V přírodních vědách není příliš prostoru pro manipulaci za strany zájmových skupin, 

pokud se nejedná o přímou falzifikaci či omezování výzkumného rámce či falešnou interpretaci 

získaných výsledků. Avšak tento manipulační prostor je možno násilně vytvořit, čehož Dravci 

zhusta využívají. Zásahy církve do vývoje vědy jsou dnes veřejně známy a náležitě 

zdokumentovány, protože už je to minulost a démon Vatikánu planetu neovládl. Šlo o to zlikvidovat 

informace a jejich nositele, kteří ohrožovali dravčí kontrolní paradigma, skrze které bylo lidstvo 

ovládáno a zotročeno. Na sklonku své epochy, kdy již bylo zjevné, že komunistický systém jde do 

nezvratného pádu, začaly perverze vyššího řádu. Na univerzitních seminářích z marxisticko-

leninské filosofie vědy se začaly objevovat velice kuriózní názory, dobře dokumentující hloubku 

vnitřní destrukce režimu. Jeden příklad: kritériem pravdivosti vědecké teorie není experiment, ale 

zobecněná historická zkušenost dělnické třídy. Tedy pokud se dělníci a rolníci rozhodnou (nejlépe v 

restauraci U kaštanu, krátce před zavíračkou), tak Stefan-Boltzmannův vyzařovací zákon nebude ~ 

T4, ale půjde s jinou než čtvrtou mocninou teploty, podle jejich historické zkušenosti (dělnicko-

rolnická erudice v oblasti interakce hmoty a záření je zřejmá, má statut politického axiomu, jehož 

zpochybňování je trestné). Druhý příklad: studium teorie bifurkací je politicky nebezpečné a rovná 

se ideologické diverzi a proto bude zakázáno. Jedná se o to, že v matematické teorii abstraktních 

nelineárních dynamických systémů může dojít k tomu, že při plynulé změně řídícího parametru se 

současný stav či režim chování stane nestabilní a systém může vlivem fluktuace skokově přejít do 

režimu kvalitativně jiného. Další věc je, že na výběr je více těchto nových režimů, kam to může 

přeskočit. Je to jako když máme svislý nosník a na něm je položeno břemeno (rovná tyč kolmo k 

zemi se závažím nahoře). Když budu postupně zvětšovat závaží, tak ta tyč bude chvíli držet rovně, 

ale pak se prohne do boku: buď doleva nebo doprava. To je věcí náhody, protože oba směry (resp. 

všechny směry dokolečka) jsou fyzikálně stejně hodnotné a možné (symmetry breaking 

bifurcation). A v tom byl pro dělníky a rolníky velký problém. Jednak to, že evoluční rovnice 

umožňují náhlé a opakované kvalitativní změny a druhak to, že tyto změny mají nahodilý charakter. 

To první by bolševik ještě zkousl, kdyby ale posloupnost těch změn (tj. dynamických režimů vývoje 

lidské společnosti) byla konečná a vypadala asi tako: prvobytně pospolná → otrokářství → 

feudalizmus → kapitalizmus → imperializmus → revoluce → socializmus → komunizmus = 

Konec Dějin a Poslední Člověk: sovětský úderník. To druhé již zkousnout nemohl: žádné vývojové 

změny nesmí mít nahodilý charakter, protože to narušuje jejich politický 'přírodní zákon' (= 

sociologicko-ideologické dogma) historického determinizmu, který neomylně vede k jediné cílové 

variantě, totiž k vládě dělnické třídy a pandemii komunizmu, jako jediného správného a 

nejpokročilejšího a konečného celo-planetárního společenského systému a řádu: univerzální jednota 

lidstva, touha po níž je ukotvena hluboko na dně každé lidské duše. Kdo se tomu bude vzpěčovat, 

bude zlikvidován, protože brání lidstvu na cestě ke štěstí, ke kterému ho železnou pěstí doženeme. 

Opět šlo o to zlikvidovat informace a jejich nositele, kteří ohrožovali dravčí kontrolní paradigma. 

Hovořit se o tom dnes již může, protože už je to minulost a démon Moskvy planetu neovládl.  

Současné příklady jsou známy méně, protože démon Washingtonu naši planetu ovládá. Je možné 

najít ojedinělá svědectví. Např. v práci amerického investigativního lékaře (Steven M. Greer) lze 

najít informace o tom, jak na příkaz americké vlády byl členy CIA brutálně zavražděn vědec, který 

svými výsledky (veřejně publikoval) popřel jedno falešné kontrolní fyzikální dogma Dravců, mající 

ID přesah. V další jeho práci (S. Greer, video Sirius) je ukázka malé podivné fosilie (Atacama 

skeleton) a také rozboru její (fyzické, biologické) DNA na genetickém sekvenátoru odborníkem v 

daném oboru (oficiální vědec). Na otázku, zdali tato DNA je či není lidská, odborník odpovídá, že 

podle současných způsobů zpracování genomu ano, ale že může být neshoda ve velkém množství 
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neanalyzovaných sekvencí (Junk DNA). Nakonec říká (čas videa 1:44:30), že se bojí více mluvit, 

protože ví, že může přijít útok (attack). Dobře totiž zná dnešní 'svobodu vědy' (vocamcať-

pocamcať), kterou pocítí každý badatel, jen co se trochu přiblíží k hranici matrixu: neviditelný plot 

(elektrický ohradník). Více profláklé jsou kauzy archeologické, které mají silnější veřejný 

ideologický impakt: jak to vlastně bylo? Tam je tak ohromné časo-sběrné množství nekonzistencí a 

falzifikací, že se o tom píšou celé knihy. O lékařství a farmacii ani nemluvě. Potraviny a výživa vto. 

Protože tyto lži jsou již tak rozsáhlé, tak se skryly tím, že se vůbec neskrývají. Lidé si čtou o tom, 

jak jsou zabíjeni, ale nemohou s tím nic dělat, jsou absolutně bezmocní. Tím se to stalo realitou, 

kterou musíme přijmout a na kterou si 'musíme zvyknout' (standardní slogan SVS). Pokud by se ale 

oficiálně vědecky prokázalo, že dravčí verze teorie vesmíru je uměle udržovaný podvrh, že 

existence ET ras a jejich přítomnost na Zemi je realita, že volná energie tady vždy byla a stále je, 

tak by SVS a její američtí poskokové měli problém, který by zbořil jejich současné kontrolní 

paradigma (viz práce S. Greera). Tak tohle se děje v oblasti přírodních věd (tzv. tvrdé vědy, kde 

pravdivost lze zjistit objektivně), kde by normální člověk žádnou politickou intervenci vůbec 

nečekal (přírodní vědy se netýkají politiky a baví se jen přírodními zákony). Dělo se to ale po celou 

lidskou historii a děje se to stále. 

* Měkké vědy. Jsou to vědy humanitní, které se zabývají člověkem, společností, světo-názorem, 

filozofií, atd. Jejich pravdivost je objektivně neurčitelná a je výsledkem názorových soubojů 

různých zájmových skupin. Mnohé vědami ani nejsou, protože jsou nástroji ideologie. Přesně to 

vládnoucí systém potřebuje: mít něco, co ovlivňuje myšlení a tím i chování širokých mas a co je 

možno svévolně manipulovat, protože se to nedá ověřit. Další krok je tyto smyšlené věci povýšit na 

společenské a filosofické 'zákony' a udělat z nich ideologie a kontrolní dogmata. Poslední krok je 

vynutit si jejich dodržování trestním právem. Perverze rychle postupuje a dostáváme se do 

ideologické situace, která mírou své škodlivosti a globálním rozsahem předčí ty předešlé. Cílem je 

De-Objektivizace Světa. Jde o odstranění faktu existence Objektivní Reality Stvoření a faktu 

existence Objektivních Kosmických Zákonů a faktu existence Objektivního Dobra a Zla z lidského 

vědomí. Jde o jejich záměnu na subjektivní názor nějaké lobistické skupiny. Tedy, že objektivní 

realita neexistuje, že žádná objektivní pravda neexistuje, že dobro a zlo neexistuje, že si je všechno 

rovné, že přírodní vědy zkoumají něco, co neexistuje, že Stvoření je halucinační přelud. Veškerá 

realita je zcela virtuální a je produktem lidské mysli. Vesmír je pouze jazykově-společenský 

konstrukt (socio-lingvistický). Veškerá věda (včetně přírodní!) má být pouze nástrojem politické 

moci. Je to poslední krok k úplnému vykořenění člověka a lidstva z původních božských 

manifestačních předloh a jeho přesazení a ukotvení do umělých názorových matrixů ovládaných 

ideologií, která je samo-pravdivá a jejíž kvalitu a hodnotu objektivně posoudit nelze, neboť 

objektivního zde není vůbec nic.  

Z toho např. plyne, že Všeobecná deklarace lidských práv OSN 1948 (dnešní Základní listina 

lidských práv a svobod) je stejnocenná s Káhirskou Deklarací lidských práv v islámu 1990 

sestavené podle zákona Šaría (uznanou OSN v r. 1993). A že evoluční a humanitní hodnota systému 

západní demokracie, založená na původních krystovských křesťanských principech nenásilí a 

hodnotách spolupráce a soucitu, je stejnocenná se systémem islámské ideologie o válce a násilí a 

nutnosti dobýt celý svět a zlikvidovat všechny nemuslimy, založené na Koránu. Na základě této 

'stejnocennosti' dnes probíhá islamizace Evropy a celého světa, neboť je to pro lidsvo 'obohacující'1.  

Tuto propagandu potřebnou pro destrukci lidstva, zničení jeho veškerých pozitivních hodnot a 

zavedení NWO cíleně šíří jisté zájmové skupiny vyškolené a sponzorované SVS, zejm. v USA a 

EU (neomarxizmus, liberalizmus, post-modernizmus, humanizmus, levicoví intelektuálové, 

politicko-korektníci, lidsko-právaři, srdíčkáři, apod.). 

Dalším příkladem na toto téma je mezinárodní skandál označovaný jako Sokalova Aféra (Sokal 

affair, Sokal hoax). Tento americký fyzik, Alan Sokal, (tvrdá věda) napsal (r.1996) do 

                                                 
1 Lidé mající jiné názory budou obohaceni uříznutím hlavy. Lidé odmítající diktaturu zla budou obohaceni ukřižováním. 

Nevěrné ženy budou obohaceny zbičováním, zahrabáním do písku po ramena a ukamenováním. Homosexuálové budou 

obohaceni shozením ze střechy a dobitím kameny. Ženy budou obohaceny uříznutím stydkých pysků a klitorisu. To vše 

se tady již děje. Po celá staletí, kousek vedle nás. A teď i u nás doma v Evropě a brzy i u nás doma v Česku. Namasté! 
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sociologického časopisu (měkká věda) článek, který byl zcela o ničem (vymyšlené ptákoviny), ale 

byl napsán zcela politicky korektně. Šlo tedy o nesmyslné kombinace ideologicky přípustných 

výrazů (vymyšlené ilustrační příklady: homosexuální kosmologie, genderovsky korektní vesmír, 

multi-kulturní gravitace, feministické kvantování, demokratická distribuce energie, anti-rasistická 

tmavá hmota, xeno-filní černá díra, apod.). Šílené na celé věci je to, že tato absolutní sračka byla 

rázem přijata do prestižního impaktovaného recenzovaného mezinárodního vědeckého časopisu. 

Byla totiž 'politicky korektní' a sloužila k šíření ideologie NWO. Protože by si toho ale nikdo 

nevšiml (v sociologii je to normální a z fyziků takovou žumpu nikdo nečte), tak hned potom Sokal 

napsal do jiného sociologického časopisu druhý článek o tom, že ten první článek byl záměrný 

podvrh, aby ukázal zrůdnost současné sociologie a jejích kontrolních dogmat. No, byl z toho 

průšvih, ale vůbec nic se nestalo a nezměnilo, o to jde (stabilita matrixu je neuvěřitelná). Takových 

příkladů je víc, kdy vědci (otroci systému) riskují svoji existenci ve jménu svého poslání: odhalovat 

pravdu a sdělovat ji ostatním. Tak tohle se děje ve vědě! Jak to asi vypadá v politice, v médiích, v 

justici, v policii, v náboženství, ve školství, v ezoterice, atd. Zde je krátký a výstižný komentář I.M. 

Havla (1996) k tématu Sokalovy aféry.  

"... Co učinil: znechucen vágností, frázovitostí a libovolností odborných textů, produkovaných 

postmoderně, poststrukturalisticky a feministicky orientovanými humanitními autory (hlásícími se k 

akademické levici stejně jako on, což ho zvláště hnětlo), rozhodl se Sokal napsat parodii na jejich 

způsob psaní. Vytvořil rozsáhlou směsici (správných) tvrzení ze současné fyziky (jako je kvantová 

teorie gravitace), citátů z oněch postmoderních autorů, zkratkovitých přenosů z jedné oblasti do 

druhé a zpět, záměn doslovných za metaforické významy a jiných „pravd, polopravd, čtvrtpravd, 

nepravd a syntakticky správných vět bez jakéhokoliv smyslu" (jak o tom sám později napsal) a 

výsledek poslal domovskému časopisu oněch postmodernistů, aby jim dal za vyučenou.  

A ti, možná oslněni seriózně působícím článkem profesora fyziky ze seriózní univerzity, možná 

zmámeni jeho postmoderně se tvářícími a pro ně lákavými závěry (pravda neexistuje, objektivní 

realita neexistuje, vše, čím se zabývá věda -i fyzika-, jsou čistě jen společenské a jazykové 

konstrukce, věda by měla být „konkrétním nástrojem progresivní politické praxe" atd.), to 

uveřejnili. Na to ovšem Sokal čekal a vzápětí prozradil v jiném podobném časopise, že to byl 

podvrh, záměrná snaha oslnit, zmámit a demonstrovat jejich lajdácký přístup k věci... ". 

Lidé, nebuďte naivní. Žijete v Démonickém Matrixu a ani nemáte ten luxus, abyste o tom věděli.  

 

---------------  Stínová Anatomie člověka  --------------- 

 

Naše původní 15-Dim anatomie v sobě obsahuje množství poškozenin, deformací a mutací, z nichž 

některé již byly zmíněny. Existuje však celá jedna její úroveň, která je pomocí implantů uchvácena 

a zreverzovaná jako jeden celek. Tomuto aspektu se říká Anatomie Stínová, krátce též Stínové Tělo. 

Její stručný nástin je uveden zde. Více informaci je např. ve skriptu Dance for a v příslušných 

seminářích (noticka o nočních můrách je v textu Sliders-4, str. 38). 

 

Vznik Stínu 

V období 25 500 BC Dravci z černých děr Wesedaku a Fantomu instalovali na planetě Zemi svou 

PIN-ovou síť NDCG, aby zde ukotvili síť NET, která vytváří tzv. Stínové Pole na úrovni celé 

planety a všech jejích životních polí a forem. Pomocí NDCG byly předlohy Země připojeny k NET 

Wesedaku. Vzniklo Stínové Tělo naší planety a všech jejích bytostí. Jeho cílem je dojit z nás životní 

energie ve frekvenčních pásmech až do úrovně D-11.5 (Oko Metatrona), udržovat nás uvězněné v 

nejnižší Hustotě HU-1 a reverzovat naše předlohy (technologie BEAST a Modrý Meč), aby byly 

kompatibilní s jejich a mohli nás stáhnout do svých Černých Děr. 

Země byla plně dobyta a ovládnuta BEAST Mašinou Wesedaku v r. 22 326 BC, pomocí koalice 

dvou předtím soupeřících dravčích ras a kolektivů zvané 'Aliance Lucifera a Archanděla Michaela'. 

 'Lucifer' je kódové označení pro Nibiruánské Thoth-Enki Anunnaki a jejich příbuzné Plejádské 

linie Samjase a Beli-Kudyem z našeho padlého Fantomového Matrixu z naší Černé díry (v našem 

Veca Kvadrantu). 'Archanděl Michael' je kódové označení pro Nephilimské hybridní rasy 
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Necromitonů a Andromies z padlého Wesedak Matrixu ze sousední Černé Díry (v jiném Kvadrantu 

jiné Ekaši).  

NET je jedna součást obrovské vesmírné krystalové technologie BEAST Machine, která byla 

vytvořena v našem Časovém Matrixu před 570 mil. lety se záměrem ho uchvátit, ovládnout a 

stáhnout do systému Černé Díry Wesedaku jako energetickou potravu. NET technologie funguje 

tak, že v Radiálním těle nějaké živoucí entity (vesmír, galaxie, planeta a všechny její životní formy: 

lidé, živočichové, rostliny, minerály, živlové bytosti) se vytvoří umělé a nepřirozené elektrostatické 

pole, které uchvátí určité části její přirozené anatomie a překóduje je tak, aby byly kompatibilní s 

předlohami padlého Fantomového matrixu. Tam se tato uchvácená část stáhne a vytvoří se z ní 

replika či kopie dané životní formy, založená na reverzovaných anti-krystovských předlohách, 

Předlohách Stínových. Tato naše zvrácená kopie se nazývá Stínové Tělo, je součástí naší bytosti a 

identity. Propojuje nás s Fantomem. Tam se do našeho Stínového těla ukotvují speciální Stínové 

Entity. Důležité je toto. Stínové Tělo je kus naší vlastní anatomie, který nám byl uchvácen a 

zreverzován. Stínové Entity jsou cizorodé parazitické bytosti, které tento nám ukradený kus nás 

obsadily a zabydlely se tam. Při léčení Stínu je třeba tyto parazity vyhnat z našeho Stínového Těla a 

tuto naši Stínovou část, vědomí Stínového Těla, láskyplně očistit, vzít zpět a integrovat. Pozor. 

Nejde o to ze sebe vyrvat Stínové Tělo a zničit ho. Ono (tato část naší Identity) bylo někým 

silnějším proti své vůli uneseno a znásilněno a donuceno, aby nám přes 20 tisíc let škodilo. Má z 

toho výčitky a těžká traumata. Podle toho je třeba se k němu chovat. Energeticky stojí náš Stín za 

námi, zády k zádům, v levé polovině našeho těla. Cizorodé Stínové Entity jsou zejm. tzv. Stínoví 

Tanečníci, příslušníci speciálních dravčích ET ras. Jejich úkol je jednak ze svých obětí vysávat 

životní sílu a druhak podvědomě je kontrolovat, směrovat a řídit k takovému chování, které 

Dravcům pomůže uchvátit Chrámový Komplex Země a vtáhnout vše do jejich Černé díry Wesedak. 

NET je součástí BEASTu a proto pracuje s reverzní energií Modrého Meče (Plamenný Meč AA 

Michaela). Vysílá tento mocný metatronický D-13-Rev proud do planety a jejích životních forem 

skrze sadu 6 ks Metatronických Implantátů, které jsou uměle vloženy a ukotveny do jejich štítů. 

Jsou to: 4 Černá Srdce Metatrona, 1 Metatronický Atom Smrti, 1 Oko Metatrona. Aktivace 4 

Černých Srdcí způsobí ukotvení energie Modrého Meče do předloh všech životních forem. Její 

ukotvení spustí rychlý proces reverzování štítů, tj. jejich přepisování metatronickými programy a 

kódy. Po dosažení kritické hodnoty reverzů (zbyde méně než 30% původního Krystovského 

kódování) dojde k Monadickému zvratu, štíty a merkabická pole změní směr své rotace a nastane 

pád do Černé Díry (vesmíru, galaxií, solárních systémů a všech jejich životních polí a forem).  

 

Metatronické Implanty 

Metatronické Implanty jsou vloženy do planetárních a osobních štítů, včetně DNA, na těchto 

vibračních úrovních:  

1 Srdce Merlina D-10.75 HU-4 DNA vlákno 11  implant Lyra-Aveyon  

2 Srdce Draka  D-7.75  HU-3 DNA vlákno 8  implant Gaia-Orion-Alnitak 

3 Srdce Delphi D-4.75  HU-2 DNA vlákno 5  implant Plejády-Alkyon-Tara 

4 Srdce Anubise D-1.75  HU-1 DNA vlákno 2  implant Epsilon-Eridanus 

5 Pečeť Avalonu D-11.5  HU-4 DNA vlákno 12 Oko Metatrona 

6 Pečeť Bestie 666 D-6.5   HU-2 DNA vlákno 6-8 Metatronův Atom Smrti 

 

4 Černá Srdce Metatrona  

Jsou vždy v pásmu Dn.75 a ovládají étericko-atomické tělo (Dn) a emočně-elementální tělo (Dn+1) 

v každém HU. Jedná se tedy vždy o podvědomou kontrolu a manipulaci skrze vědomí buněčné, 

tělesné a živlové. Vůči tomu jsme prakticky bezmocní, neboť ani nevíme, že taková vědomí vůbec 

existují. Srdce jsou ukotvena do Gru-Al center Kathary na centrálním pilíři, sefiry č. 2,5,8,11, což 

jsou řídící centra v každé HU, obsahují repliky programů pro obě sousední centra (vyšší/nižší) a řídí 

jejich činnost. To samé platí pro vlákna DNA předlohy, č. 2,5,8,11. Metatronické implanty 4 Srdcí 

jsou vytvořeny pomocí dvou invertovaných Ekašických Štítů, které jsou k sobě násilně externě 

připojeny. Jejich matematické programy byly zmutovány, zredukovány, invertovány a 
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zreverzovány. Tato konstrukce vytváří násilné a nepřirozené propojování dimenzních proudů 

Prvotních Životních Sil za vzniku kompozitních směsných proudů obrovské smrtící síly. 

Nejmocnější a nejzvrácenější z nich je paprsek D-13R, zvaný Modrý Meč Smrti Arci-Démona 

Michaela. Pomocí implantů 4 Srdcí do nás vstupuje a ukotvuje se Modrý Meč, který v našich 

předlohách začne gumovat krystovské programy. Plná aktivace 4 Srdcí způsobí otevření 4 umělých 

čaker umístěných v našem aurickém poli pod chodidly, což jsou 4 černé díry, skrze které dojde k 

odtržení všech 11.5 dimenzí těla a předloh od naší původní Božské Předlohy a jejich vcucnutí do 

Stínového těla. S ním se propojí a asimilují se do reverzních štítů Stínového Tanečníka. To způsobí 

nevratný pád do černé díry Wesedaku. Tento proces může trvat několik let (2-5 let), podle životní 

síly jedince, pokud je vše ponecháno volnému průběhu. 

 

1 Pečeť Avalonu (Oko Metatrona) 

D-11.5, Sefira 12, DNA vlákno 12. Plná aktivace 23. 3. 2002, Otevření Oka Metatrona = otevření 

červí díry v energetické zdi oddělující náš Krystovský Vesmír a Démonický vesmír Černé díry 

Wesedaku, umožňuje napojení naší Země na její reverzní metatronickou repliku, jež sluje 

Arimathaea a bytuje ve Wesedaku. Arimathaea je Stínové Tělo naší planety Země ve Wesedaku. 

Otevřením tohoto průchodu je možno stahovat manifestační templáty Země a všech jejích životních 

forem do Wesedaku. Je zřejmé, že čí templát tam je stažen, tak se tam také bude biologicky 

manifestovat a to při první inkarnační příležitosti. 

 

1 Pečeť Bestie 666 (Metatronův Atom Smrti) 

(Apollyonův Atom, Templářská axionová pečeť, Semeno Smrti, Signum Bestie 666) 

D-6.5, mezi Sefirou 6-7 (AzurA bod), DNA vlákno 6-7, Fire Code-6. Plná aktivace 27. 5. 2003. 

Tento implant aktivuje poslední (1/3) výkonu všech 4 Srdcí (bijí na plný výkon), čímž se do všech 

planetárních a osobních předloh plně ukotvuje a aktivuje paprsek Modrého Meče. Tento implant 

není vložen přímo do žádného DNA vlákna, ale mezi ně, do klíčové lokality naší anatomie: Azur-A 

centra. V DNA předloze je vložen do FC-6, což je přirozený Ohnivý Kód č. 6, který je vsazen mezi 

DNA vlákna č. 6 a 7, tedy mezi Sefiry č. 6 a 7. Právě tam se nachází Azur-A, středobod našeho bytí 

a místo přímého propojení se Zdrojem-Bohem. Je tam náš Božský Semenný Atom obsahující naši 

Božskou Předlohu a veškeré naše Krystovské kódování. Je to naše Monadické Jádro, určující naše 

el-mag. ustrojení. Je to naše přímé spojení s Ecka Jádry Božských Světů. Je to místo, kde se do nás 

ukotvuje Plamen Amoraea - Kosmický Oheň Věčného Krysta, Živoucí Plamen Nesmrtelného 

Božího Vědomí a předává nám jeho kvality. Je to centrum, kde se nachází naše Stříbrná Svatyně 

(Eiros Plamen) a Trůn Síly (Azuritový Plamen). Azur-A se nachází v oblasti brzlíku (thymus), kde 

je také 8. čakra a 8. Sefira, které programují dimenzi D-8. Právě skrze centrální úroveň D-8 se do 

nás poprvé ukotvují Prvotní Proudy Životních Sil, které se pak rozlévají nahoru a dolů, do dimenzí 

vyšších D9-15 a nižších D1-7 (15 Paprsků Emanace Eckashi). Cílem Metatronova Semenného 

Atomu Smrti je zablokovat funkci našeho přirozeného Božského Semenného Atomu a spustit v nás 

invertované existenční programy. Aktivací této Pečeti Bestie se aktivují všechna 4 Srdce na plný 

výkon a aktivuje se také BEAST Mašina (Probuzení Bestie). BEAST začíná vysílat paprsek 

Modrého Meče, ukotvuje ho do předloh planety a životních forem, ten vstupuje skrze interfejsy 4 

Srdcí dovnitř do naší anatomie a koná tam své bezbožné dílo. 

 

BEAST Machine (Bestie-666)  

BEAST (Blank State Technology) je extrémně pokročilá Metatronická reverzní štítová implantová 

technologie založená na ukotvení invertovaných implantů do štítových předloh. Byla vyvinuta 

společným úsilím padlých ras z naší černé díry (Fantom) a sousední černé díry (Wesedak), před asi 

570 miliony let. Je založena na vysoké Strážcovské technologii Kosmické Čočky, která byla 

ukradena a zneužita. Původní Čočka sloužila k regeneraci předloh padlých ras a jejich vesmírů, 

pomáhala z nich odstraňovat reverzní programy a vysílala do nich krystovsky kódované proudy 

Prvotních Životních Sil. Pokud se však invertuje a spustí na zpětný chod, tak do předloh reverzní 

programy sama vkládá a to velmi účinně a prakticky nevratně a vysílá silné smrtící energetické 
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proudy. BEAST v nás vytvořila nepřirozené NET-biopole, způsobila mutace DNA a vytvořila 

Stínová těla, ukotvila do nich reverzní přívažkové štíty Stínových Elementálů a Figmentů a osadila 

je Stínovými Tanečníky. Po plné aktivaci Metatronických implantů dochází pomocí BEAST k 

ukotvení frekvencí Modrého Meče do předloh a biopole a během krátké doby (pár let, 2-5) k 

totálnímu reverzu všech předloh, Monadickému zvratu a pádu do Černé díry. Metatronické Štítové 

Implanty vznikly distorzemi způsobenými pomocí BEAST Mašiny ve štítových předlohách 

vesmíru, galaxie a planety a pronikly do naší osobní 15-D anatomie ve všech aspektech (Kathara 

mřížka, DNA předloha, čakry, aurická pole aj.) a kontaminovaly ji až do pásma D-11.5. Označení 

'6-6-6' vyjadřuje fakt, že Dravci dobyli, ovládli a zreverzovali Hvězdné brány v pásmu D-6, pomocí 

kterých mají přístup do živoucích polí našeho Vesmíru. Jedná se o tyto 3 USG-6: náš Živoucí 

matrix, náš Fantomový matrix, sousední Wesedak matrix. Na ně navazují další průchody (vesmírná 

USG-6R Sirius A, Galaktická GSG-6 Jupiter, planetární PSG-6 Moskva). Rovněž z pásma D-6 

ukradli proudy životních sil a použili je na výrobu Modrého Meče. 

 

Modrý Meč (D-13 R) 

Je to plně zreverzovaná frekvence odpovídající vibrační úrovni D-13, kde se nachází Krystovský 

Eckatický Modrý Plamen ze Světelného Pole Stvořitelských Sil Keerasha (HU-5, D-13). 

Krystovská HU-5 je úroveň vědomí Riši, což jsou Stvořitelé Vesmírů (Breneau Rishi - 3 Řády). Z 

jejich emanací vznikají další dvě Světelná pole, polarické (D-14 Zlatý Plamen) a triadické (D-15 

Fialový Plamen). Z této úrovně také vychází 15 Paprsků Ekaši, které vytváří hmotné Manifestované 

Světy (HU1-4) a dávají život všem dimenzním pásmům. Pokud se toto podaří zreverzovat, tak 

vznikne něco jako zmizík na knihu života. Dá se tím vygumovat cokoli stvořeného. Vstup Modrého 

Meče do krystovských anatomií všech úrovní (vesmír, galaxie, planety, životní formy) se otevírá 

pomocí vsazení speciálních Metatronických Štítových Implantů z Wesedaku. Pomocí Modrého 

Meče se zabíjí krystovské vesmíry. Tento reverzní proud vznikl ukradením a překódováním D-6 

frekvence z našeho Fantomu a D-7 frekvence z Wesedaku. Je to umělý zcela nepřirozený proud 

foto-radionického světla vytvořený pomocí zneužití keylontické nauky. Je to energie barvy 

metalicky elektrizující modré či modravé, chladná a ostrá jak čepel skutečného meče, vypadá jako 

elektrický oblouk statického mrtvého světla. 

 

Implanty a DNA 

Energetická struktura vláken naší DNA Božské Předlohy. Máme 12 DNA vláken. Mezi nimi je 12 

přirozených bloků (Ohnivé Kódy - Fire Codes, FC). Každé DNA vlákno má 3 typy kódů a 12 

vibračních úrovní: 

1 vlákno - 3 typy kódů: základní kódy, urychlovací kódy, vektorové kódy 

12 spodních tónů, sada základní, mag. PCM 

12 horních tónů, sada akcelerační, el. PKA /paralelní/ 

12 rezonančních tónů, vzniká depolarizací dvou předešlých sad. 

Ohnivý Kód je přirozená el-mag. bariéra mezi sousedními DNA vlákny, brání jejich spojení, 

ukotvuje nás do hustot a dimenzí. Ascenční prací (= zvyšováním vibrací) se tato bariéra přirozeně 

rozpouští (Ohnivé Kódy se aktivují), DNA vlákna se začínají propojovat, dimenzní a hustotní 

zámky otevírat, vědomí expanduje a propojuje se s Vyššími Já. Tento proces odpovídá aktivaci 

Hvězdných Krystalových Pečetí v našem biopoli, které nás drží v přirozeném fázovém uzamčení do 

různých vibračních úrovní (FC řídí funkci Pečetí). Metatronické implanty (6 ks) se ukotvují do 

vláken DNA.  

 

Jehoviánské Implanty  

Jehoviánské J-Pečetě (7 ks) jsou další reverzní implanty. Vkládají se mezi vlákna DNA, přímo do 

FC a blokují jejich činnost. Protože Jehoviánci ovládli USG č. 7, získali k nám přístup skrze toto 

frekvenční pásmo. J-Pečetě jsou proto umístěny podél 7-mé Axiom linie. Jsou ukotveny do 

Hvězdných Krystalových Pečetí, které otevírají ascenční zámky pro průchod mezi Dimenzemi a 
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Hustotami. Vnáší do nich reverzní programy pomocí J-technologie Hyperdimenzních Kuželů, které 

drtí krystovské štíty a invertují jejich programy.  

Konkurenční Dravčí rasy 

Jehova - padlý avatar z D-11, Drakoniánci, černá díra Wesedrak, HDC, Kopí Osudu.  

Metatron - padlý avatar z D-13, Anunnaki, černá díra Wesedak, BEAST, Modrý Meč. 

 

Implanty a biopole 

Ukotveným Metatronickým Implantům do těla a biopole se říká Vtělená Bestie 666: 

1 Srdce Merlina, šišinka mozková, čakra 11, aurická vrstva 11 

2 Srdce Draka, srdce, čakra+aura 8, Monadické Jádrové Tělo 

3 Srdce Delphi, D-4.75, břicho vlevo, čakra+aura 5  

4 Srdce Anubise, E-Umbi pod pupkem, čakra+aura 2  

Pečeť Avalonu, Sefira-12, čakra 10+12, aura 12 

Pečeť Bestie 666, Azur-A thymus. 

 

Aktivace implantů 

Podle zákonů ID fyziky je nutno respektovat přesné energetické časy pro aktivaci různých systémů, 

jak přirozených tak nepřirozených. Chronologie aktivace Metatronických Implantů je zde: 

Částečná aktivace na 2/3 výkonu 

1. Srdce - Stín Merlina, 22 326 BC  

2. Srdce - Stín Draka, 9 558 BC 

3. Srdce - Stín Delphi, 3470 BC 

4. Srdce - Stín Anubise, 23. 3. 2002. 

Plná aktivace na plný výkon (full beating)  

Rok 2002-2003: 4. Srdce + Pečeť Avalonu + Pečeť Bestie + BEAST + Modrý meč. 

Pečeť Avalonu-Oko Metatrona (23. 3. 2002), otevře červí díru z Wesedaku k nám, aktivace 4. Srdce 

na 2/3 výkonu. 

Pečeť Bestie (27. 5. 2003), aktivuje 4 Srdce na plný výkon, aktivuje BEAST a ten ukotvuje Modrý 

Meč do našich předloh.  

Pečeť Avalonu, plná aktivace 23.3. 2002  

Nastartování aktivačního procesu BEAST (Pečeť Bestie): 24.7. 2002  

Plná aktivace BEAST dosažena: 12.5. 2003  

Pečeť Bestie: plná aktivace 27. 5. 2003  

Plná aktivace 4 Srdcí dosažena: 27.5. 2003  

Ukotvení Modrého meče do planetárních a osobních předloh a těl: 27.5. 2003  

 

Datum 27.5. 2003 je klíčové. Došlo k vystupňování reverzů Dravci na maximální výkon. Reakcí byl 

zásah Strážců a jejich rozdělení Hologramu Evolučního Horizontu na 2 odlišné cesty pro naše 

životní pole a formy: Descenční Vlna (převaha reverzních kódů v předlohách, více než 69%), 

Ascenční Vlna (dostatek krystovského kódování, více než 31%). Bylo to součástí záchranného 

procesu Kosmický Reset, též zvaný Druhý Příchod Kosmického Krysta. Znamená to, že do našich 

poškozených vesmírů uvnitř Časového Matrixu (úroveň vesmírná) přijdou frekvence z nadřazené 

úrovně Energetického Matrixu (úroveň kosmická) a začnou to tady pucovat. Fyzikálně jde o 

spuštění 12+1 Kosmických Reuche Pilířů z úrovně Eukatharaista Těla skrze aktivované průchody v 

Radiálních Tělech Božských Světů až do pásma Veca Kvadrantů a re-set jejich poničených předloh. 

Radiální Těla se otevírají odspoda pomocí Plamenných Kódů, což jsou skutečné Klíče k Nebeským 

Branám. Používají se 12-tkové kódy, tedy ty nejvyšší ze sady 12 ks pro každou úroveň (Hlavní 

Kódy, Master Codes). Jako první se otevírá Centrální Zámek v AzurA bodě základního Ecka štítu 

pomocí Klíče Veca-12, jež sluje Or-Im-ManU. Viz Obrázek (skutečné) Klíče od Nebeských Bran.  
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Pilíře se postupně ukotvují do základních štítů všech entit v padajícím systému, které mají 

schopnost je přijmout, tedy mají dostatek krystovského kódování, aby s nimi byly kompatibilní, jak 

na Makro tak Mikro úrovni (planetární i osobní). Popořadě se aktivují od 1 do 12 a resetují 

Dimenzní předlohy Veca světů od D1 po D12. To jim umožní zůstat na Ascenční Vlně a vyhnout se 

pádu. Kosmický Kryst znamená, že Pilíře obsahují původní programy KRYST Kódu, pomocí 

kterých tyto světy byly původně stvořeny - tzv. První Příchod. Druhý Příchod znamená, že když 

bylo Prvotní Stvoření chybami v evoluci nadměrně poškozeno, tak sem Pilíře s KRYST Kódem 

musely přijít znova, aby tyto chyby opravily. Takže se v žádném případě nejedná o Paní Kačenku z 

Liberce, ale o kolosální vesmírně-kosmické resuscitační procesy celé naší Ecka-Veca soustavy. 

Paní Kačenka je pouze navázaná na reverzní pole Jařmového Pentagonálního Matrixu, které se v 

branži nazývá Falešná Síť Krystova Vědomí, což je produkt dravčích PIN-ových sítí. Tyto škodlivé 

frekvence skrze sebe nechává proudit a slouží jako bio-elektrický vodič energií BEASTu a 

Modrého Meče pro destrukci svoji a všech, na které působí a celého planetárního prostředí. Tím 

přispívá k poškozování Chrámového Komplexu Země a brání příchodu Krysta. 

 

Stínové Entity 

* Stínoví Tanečníci (Shadow Dancers). Jsou to vysoce inteligentní, intelektuálně sofistikované 

padlé dravčí rasy z úrovní vědomí existující v pásmu D-11.5 reverzních dimenzních polí systému 

Černé díry Wesedaku, kteří se před dávnou dobou svobodně rozhodli odpojit se od Zdroje a 

přijmout do sebe Metatronický kód reverzního matrixu. Jsou též zvaní Padlí/Temní/Černí Avataři 

nebo Černí Rytíři Wesedaku. Tyto speciální rasy byly vytvořeny před 150 miliardami let, kdy jejich 

Veca systém patřící do jiného Eckasha-A Spektra (č. 2) padl a stal se černou dírou. Obsazují 

Stínová Těla napadených bytostí, vysávají je, způsobují jejich reverz a stažení do černých děr.  

* Stínoví Elementáli (Elemental Attachments). Jsou to Reverzní Živlové Přívažky. Jedná se o 

jemnohmotné živlové duchovní bytosti pocházející z planetárních živlových životních polí 

umístěných v padlém Fantomovém matrixu. Jsou násilně vtaženy a ukotveny do těl a biopolí 

příslušníků živoucích vesmírů (jako např. ten náš): do lidí, živočichů, rostlin, minerálů a 

elementálů. Děje se tak skrze Stínovou a Metatronickou implantovou technologii Wesedaku. Tyto 

přívažky nepatří do biologie krystovských polí a jsou pro ně zcela cizorodé. Naše biologické formy 

jsou pro ně vězením a pastí, kam nepatří a kde se nemohou přirozeně vyvíjet. Jejich uměle 

zreverzované předlohy jsou násilně napojeny na naše uměle zreverzované předlohy ve formě 

Stínových Těl. Tyto, proti své vůli parazitické bytosti se živí naší životní energií, kterou vysávají z 

našich živoucích i stínových těl a způsobují progresivní poškozování a erozi našich štítů a DNA 

předlohy, hromadění miasmů a distorzí a silně urychlují rozklad našich Hova těl a Radiálních těl. Je 

to v zásadě totální paralýza celé naší ID anatomie, prováděná zevnitř, do nás nasazenými parazity a 

to pomocí naší vlastní energie. Tyto elementální přívažky v nás jsou dále energeticky vysávány 

rasami Fantomu a Wesedaku pomocí BEASTu. Jsou použity jako jemnohmotné zmutované a 

zreverzované energetické enzymy či viry, vsazené do našich předloh, které nás sžírají a stravují 

zevnitř, za účelem vysátí a reverze. 

* Stínové Figmenty (Shadow Figments). Jsou to Reverzní Smyšlenkové Přívažky. Jedná se o 

autonomní jemnohmotné duchovní bytosti ve formě myšlenkových forem. Vznikají v dimenzních 

pásmech jak živých, tak padlých matrixů. Jsou to produkty mentální činnosti fragmentů identit, 

např. jejich myšlenkové formy, mentální konstrukty, utkvělé představy, projikované záměry, 

umanutí, posedlosti, živoucí paprsky el-mag. projekcí, atd. Tyto přívažky se nachází v různých 

vibračních úrovních, zejm. v atomicko-éterických, emočně-živlových a mentálních tělech a také ve 

Stínových tělech všech životních polí planety: lidé, zvířata, rostliny, elementálové. Tyto Figmenty 

jsou podvědomě vysílány fragmenty vědomí do planetárního jednotného dimenzního pole, 

atmosféry, materiální báze (hmoty). Vytváří tam neviditelné silové energetické pole chaotických 

ne-krystovských programů, které existuje jako živoucí pole masových myšlenkových forem, které 

doslova visí ve vzduchu a může takto trvat po dlouhou dobu (tisíce let). Chaotické programy 

Figmentů se snadno nalepí na jim podobné chaotické programy našeho Stínového těla (zákon 

analogie: podobné k podobnému). Naše zreverzované Stínové tělo slouží jako magnet všech 
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chaotických programů ostatních lidí, v jejichž společnosti žijeme. Stačí se projet tramvají či metrem 

a cítíme se úplně zničení, vysátí a rozlámaní. Naše Stínové tělo do nás automaticky vcucává 

všechny chaotické energie, kterými jsou naplněni naši spolucestující, kteří jsou již dlouhodobě a 

systematicky a masově zpracováváni a poškozováni. Tyto parazitické Figmenty z nás trvale 

vysávají životní energii z úrovní D-1,2,3 a udržují se tím naživu, jako jinak ne-životaschopné 

vampirické energetické formy chaotických energií. Lze se jich zbavit pouze tím, že uvolníme jejich 

energetické ukotvení do našich štítů skrze naše Stínové tělo. Tyto Figmenty jsou vytvářeny tím, že 

krystovské štíty všech bytostí v daném vibračním pásmu jsou záměrně fragmentovány pomocí 

reverzních Metatronických technologií, které vytvářejí Stínové tělo. Úloha Figmentů je stejná jako 

role Elementálů: vykrádat naši životní energii a reverzovat naše předlohy. Oba dva typy parazitů 

jsou plně projevené a manifestované krmící trubice, skrze které neustále protéká životní síla z 

našeho biologického těla do našeho Stínového těla a odtud dále přímo do Wesedaku. Totéž se děje 

na úrovni celé planety, galaxie a vesmíru. Toto energetické dojení probíhá zejm. na úrovni atomické 

a emoční D1,2. Po odstranění našich Metatronických poškozenin se přívažkové štíty těchto 

parazitických zátěží v naší anatomii přirozeně rozpustí a jejich jednotky vědomí se navrátí do 

dimenzních polí, kam přirozeně patří a odkud pošly. Tím jsme vzájemně osvobozeni a můžeme 

naplnit svůj evoluční úkol, každý podle své vibrační příslušnosti a rozhodovací preference. 

 

Stín a projekční mobilita 

Mimotělní zážitky (OOB - Out of Body Experiences), jakožto následek projekce D3 mentálního 

těla, D4 astrálního těla, D5 těla duše, jsou přirozené zkušenosti, které doprovázejí náš biospirituální 

vývoj. Nastávají automaticky, když dojde k přirozené aktivaci DNA vláken č. 4,5,6. Původní 

Andělské lidstvo mělo plnou snovou luciditu (vědomé snění), kdy své vědomí projikovalo do těch 

vibračních pásem, kam ještě nedokázalo přenést svou biologickou formu, aby tyto lokality 

poznávalo, setkávalo se tam s jejich obyvateli, se svými Vyššími Já, s duchovními esencemi svých 

blízkých, aby vědělo kam přijdou po průchodu Branou Smrti (Bardo přechod), aby se tam dobře 

vyznalo a orientovalo a vědělo jak se tam správně chovat. Současný lidský spánek jako mrtvolný 

stav ztráty vědomí je zcela neslučitelný se statutem Krystovské Bytosti. Mnoho démonických 

praktik vyžaduje stav spánku, tj. stav totální bezmoci a úplného otevření energetického systému, 

ještě posíleného záměrem, že se plně oddám pochybným andělům a kosmickým léčitelům, navíc 

podpořeným vhodně nakódovanou hudbou a mluveným slovem (meditační produkty New Age). 

 Existence Stínové Mutace ochromuje naše projekční schopnosti od r. 25 500 BC. Způsobuje 

nepřirozený stav projekce skrze Stínové Tělo díky zachycení našeho vědomí do pole NET. Naše 

projikované D3 vědomí je přeneseno (uneseno) do zreverzované předlohy Stínového Těla a jeho 

reverzního Radiálního těla. Tam je uměle rozštěpeno na dvě části:  

1) Jeho 1/3 zůstává zamrzlá ve vyšších frekvenčních pásmech D3 mentální roviny a není schopna 

přirozené snové expanze do vyšších vibračních úrovní za účelem získávání ID zkušeností a 

načerpání vysokých frekvencí. Místo toho v D3 prožívá snová dramata chaotických programů 

existujících na D2 emoční úrovni, která jsou vytvořena částmi vědomí sub-personálních (pod-

osobnostních) fragmentů, potlačenými obsahy emočního těla, obsahy podvědomé mysli a 

elementálních (živlových) říší, což tvoří snový prostor. Druhak prožívá snové holografické projekce 

záměrně vysílané do našich mentálních těl Dravčími rasami z Černých děr, s cílem energetického 

dojení a reverzování našich předloh ve snovém stavu, kdy jsme v podstatě ve stavu bez-vědomí a 

nemáme nad sebou žádnou vládu a moc. Když začne aktivace 4. vlákna DNA, začnou se do toho 

všeho také přimíchávat části reinkarnačních údajů. 

2) Jeho 2/3 expandují do nepřirozeného pole NET vloženého do našich Radiálních těl, do Stínového 

Těla. S ním projdou skrze HU-1 meziprostor (Void Barrier) na naší straně, pod nepřirozeným úhlem 

ARPS a objeví se v reciprokém HU-1 meziprostoru na straně Fantomového matrixu, jako naše 

vědomí nasáté do Stínového Těla. Tam je naše Stínové tělo dočasně spojeno s nějakou tamní 

démonickou entitou, která do sebe nahraje matematickou předlohu DNA našeho Stínového těla a 

vytvoří jeho repliku zvanou Fantomové Tělo. Pomocí tohoto Fantomového těla pak prožíváme 

různá dramata v realitních polích Fantomového matrixu a oblasti jeho HU-1 meziprostoru. Tyto 
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scénáře často obsahují vynalézavé a zdařilé inscenace za účelem manipulace Stínových Já. 

Zakoušené a prožívané D-3 Fantomové reality a holografické projekce, které jsou často záměrně 

vytvořené a sofistikovaně nakódované, se stávají součástí těla Fantomového a tím i Stínového a tím 

i nás a jsou matematicky zakódovány do jejich DNA předloh jako paměťové otisky nesoucí 

reverzní programy. Vše, co se jakkoli prožije, je registrováno pamětí a uloženo do předloh a stává 

se naší součástí. Přenáší se to po energetické linii spojených Těl: Fantom → Stín → my. Po návratu 

našeho Stínu z vynuceného snového výletu (únosu) zpět do našeho fyzického těla, před jeho 

probuzením, se tyto nachytané reverzní programy přepíší z předlohy DNA Stínu do předlohy naší 

fyzikálně chemické DNA. Na konci snového stavu se opět spojí 2 části našeho rozštěpeného D3 

mentálu. Při tom, jak se spojuje čerstvě reverzně nakódované vědomí Stínu (část 2/3) přišedší z 

Fantomu, s přirozenou částí (1/3) zamrzlou v D-3 nesoucí programy tamních prožitků, dochází k 

zajímavým jevům. Tím, že každá část mentálního těla v sobě nese zcela jiné snové zážitky, tedy 

jiné kódování, tak při jejich opětovném nuceném spojení a přepisu jejich rozdílných a 

nekompatibilních programů do naší DNA vzniká stav silného napětí v DNA předloze. Ten se 

promítá do našeho fyziologického stavu specifickým způsobem, jako chemicko-hormonální odezva 

v celé neuro-biologické soustavě. Tato odezva způsobuje jev zvaný REM (Rapid Eye Motion). Je to 

rychlý pohyb očí spáče a s tím spojené změny ve struktuře mozkových vln. Jakmile se D3 

mentálnímu tělu podaří syntetizovat tyto oba neslučitelné proudy vědomí a integrovat je do jedné 

DNA předlohy, tak fáze REM ustane, vědomí začíná kontrahovat a zaměřovat své ohnisko na 

fyzické tělo, aby došlo k probuzení.  

 Při tomto projekčním schizmatu také dochází k dočasnému rozštěpení naší přirozené 

projekční šňůry, která je fyzickou manifestací projikovaného vědomí v rámci naší anatomie. Při 

tomto typu základních nízko-prahových projekcí (D3 → D4, tj. HU1 → HU2) se jedná o aktivaci 

HU-1 Hustotního Zámku mezi sefirou č. 3 a 4 na D3 Kathara mřížce v centru E-Umbi (pod 

pupkem). Při jiných typech projekcí se aktivují odpovídající centra a Zámky v dalších tzv. 

Plamenných Centrech (AzurA, brzlík, pro HU2 → HU3, Rajna, šišinka, HU3 → HU4). Z centra E-

Umbi vychází šňůra přirozené stříbrno-zlato-modravé frekvence a je rozštěpena do dvou pramenů:  

1) Jedno vlákno (nese 1/3 vědomí) obsahuje přirozené napojení na D12 stříbřité Reion pole našeho 

přirozeného Radiálního těla, kde je umístěna naše Božská předloha. Toto vlákno je uměle vypnuto a 

deaktivováno, čímž je znemožněna projekce do vyšších úrovní a vědomí zamrzne v D3.  

2) Druhé vlákno (nese 2/3 vědomí) je aktivní a obsahuje zreverzované tmavo-stříbrné frekvence 

D11 Trionového pole a tmavo-safírovo-modré frekvence D10 Meajhé pole Radiálního těla. Tato 

nepřirozená polarizace funguje jako energetická výhybka a způsobuje, že druhé vlákno se odkloní 

od prvního a unese 2/3 vědomí do Stínového těla a skrze něj dál, do realitních polí Fantomového 

Matrixu. Tato unesená část vědomí je stále propojena s naší biologickou formou a jejím emočním 

tělem. To umožňuje, aby se všechny tam do nás vložené holografické inserty umělé paměti a 

reverzní programy zabudovaly do naší DNA předlohy a potom přepsaly do našeho těla.  

 Vše je ještě Dravci pojištěno tak, že pokud by došlo k odpojení nežádoucí projekční šňůry 

vedoucí do Fantomu v HU-1 Zámku, kde je nastavena reverzní polarizace, abychom se osvobodili, 

tak naše fyzické tělo zemře a mentální tělo se rozštěpí na 2 části (takových jistících rozbušek je v 

naší anatomii mnoho, jsme jimi prošpikovaní jako minové pole, průchod skrze některé energetické 

bariéry je opravdu o život a bez pomoci zvenčí to nejde). Zde se mentál dělí takto:  

1) Jeho 2/3 zůstanou ve Stínovém těle a plně padnou do Černé díry Fantomového matrixu.  

2) Jeho 1/3 zůstane uvězněna ve vyšších vibračních pod-pásmech D-3 mentální roviny jako duch, 

který není schopen do své předlohy nabrat dostatečné množství frekvencí (energie vhodného 

složení) potřebných k tomu, aby došlo k expanzi Radiálního těla a následně k přirozenému Bardo 

procesu (průchod stavem smrti), kdy vědomí opustí D-3 vibrační pásmo a vzestoupí výše, do D-4 

astrálních rovin (ev. i vyšších). Tito duchové si nedokáží pamatovat a uvědomit události, které 

nastaly kolem Stínového těla. Jako svou realitu prožívají obsahy vyšších pásem D-2 elementálně-

emocionální roviny a svoje vlastní podvědomé mentálně-emoční holografické projekce. Často si 

vůbec neuvědomují, že jejich fyzické tělo zemřelo. Podvědomě vytváří projekce svých vlastních 

bývalých životních realit, prostředí kde žili a příběhů, které se staly. Často se svým vědomím připojí 
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na D-3 mentální pole svých blízkých či milovaných, nebo se energeticky napojí na místa, ke kterým 

měli v životě nějaký citový vztah a vazbu, protože neví, co mají dělat a kam jinam mají jít. Také v 

sobě neustále hledají řešení svých životních situací, které zanechali během svého života nevyřešené.  

 Často zde pomohou příslušníci Strážcovských ras, kteří mají vědomí ukotvené do D-4 

úrovně a pracují tam jako tzv. Průvodci. Vytvoří pro ztraceného ducha frekvenční most mezi D3 a 

D4 pásmy, aby mohl expandovat své vědomí do svého původního Radiálního těla a přenést ho do 

svého přirozeného D4 Astrálního těla. Avšak předtím, než duch ascenduje ven z realitních polí 

HU1, musí se reinkarnovat zpět do stejné planetární situace, ve které jako duch vznikl, aby si vzal 

zpět chybějící součásti své vlastní identity: Stínové tělo a 2/3 svých původních předloh a štítů a 

jejich energetické kvantum. Je obvykle daleko úspěšnější a mnohem snazší vyléčit své Stínové tělo 

a integrovat ho do sebe, pokud je naše fyzické tělo při životě. Pouze v případě velice silného 

biologického či psychologického poškození těla může být vhodnější cesta reinkarnace. Toto 

evoluční rozhodnutí však patří do jurisdikce našich Vyšších Já, která mají za náš vývoj stejnou 

zodpovědnost, jako lidští rodiče za své nezletilé děti. 

 S narůstající vibrací Země se masově zvyšuje astrální mobilita lidstva. Mnoho lidí se briskně 

dostává do Fantomu. Pokud se jim začíná aktivovat 4. vlákno DNA, tak si tyto zážitky budou 

pamatovat a budou s nimi pracovat v jejich bdělých vědomích. Pokud ve 4. vlákně DNA zůstanou 

distorze, tak snové zážitky našeho Stínu v D-3 úrovni Fantomového matrixu budeme mylně a 

chybně interpretovat jako naši astrální projekci do krystovských rovin úrovně D-4. Pokud započne 

aktivace 5. vlákna DNA, které obsahuje dominantní reverzní fantomovské kódování, tak náš Stín se 

bude skutečně projikovat do D-4 astrální úrovně, ale ve Fantomovém matrixu, aniž by si toho byl 

vědom. Lidé mající menší míru distorzí na 4. DNA vlákně mají také menší Stín. Jakmile započne 

přirozená aktivace očištěného 4. vlákna DNA, začne se měnit struktura našich snů. Nejprve se 

objeví schopnost pamatovat si a vybavovat si lineární snové sekvence. Je to znamení, že naše 

přirozené D-3 Ego začíná být schopno upínat svou pozornost do D-4 astrálních úrovní, místo toho, 

aby ztratilo vědomí sama sebe díky rozštěpu, upadlo do spánku (bezvědomí) a probudilo se někde 

bůhvíkde ve snovém stavu, bez jakéhokoli povědomí o tom, co se s ním děje a bez možnosti 

jakékoliv kontroly nad tímto procesem. Mentální tělo zde začíná expandovat do HU-1 Radiálního 

těla, do jeho Trion-Meajhe-Reion polí. Jako další fáze přichází schopnost lucidního snění, kdy jsme 

si vědomi toho, že sníme a můžeme do průběhu svého snu vědomě zasahovat a ovlivňovat jeho 

vývoj (typické znamení této fáze je ve snu jasně vidět svoje ruce). Další fáze je schopnost 

simultánního lucidního snění, kdy sníme současně dva či více snů a naše vědomí funguje jako 

paralelní procesor: obhospodařuje tyto sny současně. Další fáze je schopnost vnořeného snění, kdy 

sníme sen ve snu. Když máme sen a i v něm můžeme usnout a snít. To je dobré znamení, protože se 

aktivuje naše ID mobilita a vědomí současně expanduje přes více frekvenčních pásem. Dále 

přichází schopnost projekce vědomí do Mentální úrovně D-3. Zde nastupuje školení ze strany 

našich Vyšších Já, která nás učí, jak to tam funguje a jak se tam pohybovat a chovat. Dále dojde k 

propojení D-3 Mentálního těla a tří vrstev HU-1 Radiálního těla a vznikne Vozítko Astrálního Těla. 

To nás vynese do D-4, což nám umožní přímý průzkum D-3 mentálních rovin, teď již vnímaných 

jako fyzicky reálných (tuhých). Myšlenkové struktury ve formě tam bytujících Morfogenetických 

Polí, jak planetárních, tak osobních, tam budou hmatatelné, jako generátory nakódované energie, 

které vyzařují své programy do reality HU-1. Někdy se to nazývá práce v Říši Příčin, ale pouze pro 

tyto úrovně. Jakmile započne přirozená aktivace očištěného 5. vlákna DNA, Astrální tělo expanduje 

do D-5 pásma a bude vnímat D-4 astrální úrovně jako fyzicky reálné (tuhé). Naše Ego-Vyšší Já 

začne mít schopnost vědomé kontroly nad svou vlastní astrální projekcí přímo z bdělého (ne-

spánkového) stavu. Když dojde k probuzení našeho D-4 Astrálního těla a ono získá svoji D-5 

mobilitu a také nezávislost, často se stává, že reaguje na myšlenky D-3 Ega samostatně a po svém. 

Uchopuje tyto myšlenky a uvádí je do činnosti v D-4 říši příčin, aniž by to D-3 Ego vědělo. Tato 

svévole právě probuzeného bujného Astrálního těla může být ujařmena tím, že Ego bude plně 

probuzené a rozvinuté přes celé spektrum D-3 mentálu a bude angažované v aktivitách na této 

úrovni. 
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 Noční můry (Nightmares). Je to proces energetického ukotvení jistých obsahů do vědomého 

upamatování se a jejich aktivace v osobní DNA předloze a vědomí Ego-identity Já. Tyto obsahy 

jsou: (i) části našeho vlastního mentálního těla, (ii) naší podvědomé mysli, (iii) materiál ze 

současných inkarnací našich mnohých paralelních já (1728 simultánních Já v různých vývojových 

cyklech HU-1), (iv) paměťové záznamy aktivit probíhajících v různých oblastech chaoticky 

strukturovaných realitních polí na úrovni planetární a galaktické. Za těmito oblastmi chaotických 

frekvencí se nachází sféry míruplných uklidňujících a povznášejících aktivit. Jsou to např. vibrační 

pásma Krystovských Aurora Kontinuí. Jsou zde cvičební techniky, které nám umožní odstranit z 

naší ID anatomie nepřirozené bio-filtry (el-mag výhybky a přesměrovávače), skrze něž se naše 

DNA napojuje na Sféry Chaosu. Jejich poškozené obsahy pak vstupují do našich snových stavů, 

paměťových záznamů při probouzení se a do osobního hologramu. Po tomto vyléčení budeme 

postupně nabývat schopnost vědomé paměti a účasti v aktivitách běžících v mnoha krystovských 

životních polích (i ve snu budeme moci vědomě pracovat s částí vědomí které máme k dispozici).      

 

Bdělé snění  

Když je D3 mentální tělo ve stavu bdění zaměstnáno svou imaginativní hrou (denní snění, 

fantazírování), tak je ve stavu výrazné tvůrčí činnosti. Toto denní snění je velice podobné snovým 

stavům původního nezmutovaného Lidstva. Jedná se o D3 holografické přemýšlení, kde je 

schopnost zažívat právě vytvářené myšlenkové formy a to přímo v jejich audio-vizuální formě. Tato 

schopnost přímé kreativní imaginace (tvůrčí představivost) je dána postupnou aktivací 4. vlákna 

DNA, kdy dochází k uvolnění přirozeného zámku D-3 mentálního těla. Uvolněním této pečetě, 

mentální tělo začne navyšovat své frekvence a začne postupně expandovat do vrstev Radiálního 

těla: vnitřních polí Eiros a Meajhe, Trion pole a konečně do Reion pole (vnější předloha RB). 

Během této expanze dochází k tomu, že myšlenky a ideje podržované ve vědomí mentálního těla 

(D3) se okamžitě proměňují na formu audio a video holografických překladů (vrstvy RB). Jako by 

mentální tělo promítalo své ideové obsahy na plátno radiálního těla, přitom tento biograf pozoruje a 

zakouší různé reakce. Vše toto se ukládá v Radiálním těle jako paměťový otisk, který se pak 

nahrává do DNA předlohy a zůstává tam jako program pro následnou fyzickou manifestaci. Realitu 

tvoříme promítáním obsahů naší vlastní DNA předlohy skrze naši vlastní manifestační sekvenci. 

Myšlenkové formy, které jsou často a opakovaně vyvolávány a silně energizovány se spolu 

shlukují. Až nabydou kritickou sílu, tak se prostřednictvím DNA fyzicky zmanifestují: promítnou se 

do našeho hologramu tak, aby se naší percepci jevily jako reálné či hmatatelné.  

Aktivací zdravého 4. vlákna se Ego naučí dle své vůle zaměřit své vědomí do jiných vibračních 

úrovní a přitom zůstat zaostřeno na běžnou D-3 realitu. Dojde k postupnému otevírání inkarnační 

paměti, k interakci s ostatními současnými vyjádřeními našeho já (spolu-inkarnáti, inkar-mates), k 

započetí komunikace s ostatními živými formami z jiných časo-prostorových vektorů. Potřeba 

spánku poklesne. Zdánlivá bariéra oddělující Ego od dalších aspektů vědomí naší identity v jiných 

vibračních pásmech se začne rozpouštět.  

Aktivací 4. a 5. vlákna dojde k expanzi našeho vědomí do té míry, že si začneme uvědomovat, že 

celá naše 3-dim realita, celý náš Svět, není nic jiného, než společný masový veřejný snový prostor, 

neustále vytvářený holografickou projekcí Radiálního těla. Tento stav přímého vědění, jakožto 

stavu trvalého Pronikavého Vhledu, se zove Bdělý Sen. Takto probuzené Ego bude touto společnou 

snovou realitou procházet s plným vědomím jejího skutečného stavu - virtualita, bude si vědomo 

své tvůrčí síly přispět do tohoto snu dle svého rozhodnutí a tím ho pozměnit. Bude jako herec na 

jevišti, který si je plně vědom toho, že hraje roli sama sebe v nějakém velkém divadle. Ego začne 

rozpoznávat komunikaci od svých Vyšších Já ve formě různých synchronicit, zpráv ve formě 

symbolů, různých náhod, apod. Pak bude schopno tyto jevy nejen registrovat, ale také porozumět 

jejich zprávě, obsahu, vnitřnímu poselství. Pozná, že celý projevený svět, tak jak ho vnímá, je jedna 

velká otevřená Holografická Kniha, kde úplně vše má pro něj nějaký význam, smysl a poselství. 

Pochopí, proč se to vlastně děje, co mu to má říct, jakou lekci mu to má udělit, co se má naučit a jak 

to vše souvisí a osudy jeho současných spolu-inkarnátů umístěných v jiných časových vektorech. 
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Jak toto pochopí a zvládne, může svou přímou spolu-tvorbou přispívat k evoluci společného 

hologramu žádoucím směrem, dle doporučení Zákona Jednoty.  

 

---------------  Struktura Vnitřních Domén  --------------- 

 

Vnitřní Domény 

Dosud bylo pojednáno pouze o tzv. Vnějších Doménách zvaných Radon. Vypadalo to tak, že je 

Bůh-Zdroj jako Velké Nic, nekonečné pole Vědomí. Někde v něm, kde má jeho Tvůrčím Záměrem 

vzniknout Stvoření, se nejprve objeví konstrukt zvaný Yunasai, což si lze představit jako malou 

kuličku nabitou Tvůrčími Programy pro vznik Kosmu, ponořenou do pole Vědomí Boha. Uvnitř 

Yunasai se nachází pracovní prostor, ve kterém vzniká Kosmos, jak bylo popsáno (Trinita, 

Kosmická Kathara, Reuche Pilře, atd.). Až se tam udělá celý Kosmos (Energetický Matrix, bílek) 

tak se v něm začnou tvořit Vesmíry (Časové Matrixy, žloutky). Dohromady pak tato Vibrační 

Hierarchie vypadá jako dlouhé Schody do Nebe. Vše se tvoří vibračně shora dolů a prostorově ze 

sebe do sebe, tj. vyšší úrovně vytvářejí nižší úrovně ze své substance směrem dovnitř, do svého těla 

(stejně jako matka plod). Yunasai je dost velký, takže se to tam všechno vejde. Všechno je uvnitř 

Boha a nic z něj nečouhá ven. Tak si lze představit tvorbu, jejíž výsledek se nazývá vnější Domény. 

 

 
 

Ve skutečnosti má Yunasai 4 vrstvy (slupky), které se tvoří postupně z jeho středu směrem ven. 

Jsou to 4 Domény. Nejprve se z jeho nitra vyfoukne první slupka, což jsou Jádrové či Semenné 

Domény zvané Eton (Core/Seed Domains). Zde mají všechny věci své Jádrové/Semenné Raša 

Předlohy a Těla (Rasha Template, Body). Potom se z této první slupky směrem ven vyfoukne druhá 

slupka, což jsou Vnitřní Domény zvané Aton (Inner Hub Domains). Zde mají všechny věci své 

Vnitřní Raša Předlohy a Těla. Potom se z této druhé slupky směrem ven vyfoukne třetí slupka, což 

jsou Střední Domény zvané Edon (Middle Domains). Zde mají všechny věci své Střední Raša 

Předlohy a Těla. Tato slupka a její realitní pole jsou známy jako bájná Zahrada Eden. Tyto úrovně 

nemohou padnout a mají vysokou krystovskou kvalitu. Potom se z této třetí slupky směrem ven 

vyfoukne čtvrtá a poslední slupka, což jsou Vnější Domény zvané Radon (Outer Domains). Zde 

mají všechny věci své Krystalové a Světelné Předlohy a Těla a jejich hmotné manifestace. Tato 

Doména je nejdále od středu Yunasai, kde je napojen na Zdroj. Proto nejvíce podléhá poškození a 

zkáze. Spodní část jejích Schodů do Nebe až po úroveň Ecka vto může padnout (což je teď i náš 

případ). Tři vnitřní slupky se označuji jako Raša-úrovně a někdy se nazývají jako 'vnitřní' bez 

rozlišení, o kterou z nich konkrétně jde. Je to jako kontrast vůči čtvrté slupce, která je vnější, není 

Raša a má jinou strukturu. Viz Obrázek Čtyři Domény. 

Čtyři Domény:  

4 vrstvy v Yunasai 
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Z důvodů symetrie tyto 4 Domény v rámci Yunasai mají své zrcadlové dvojníky, které mají duální 

polaritu. Tedy, když se z jeho středu vyfukuje první slupka, tak se současně vyfukuje ve dvou 

verzích s opačnou polaritou, na dvě strany. Můžeme si představit, že jedna se vyfukuje dopředu a 

druhá dozadu, jako by to byly 2 zrcadlové obrazy: před a za zrcadlem. Slupka před zrcadlem sluje 

Etora a v ní žijeme i my. Slupka za zrcadlem je Adora a tam jsou naše duální světy a já. Tedy z 

hlediska Domén, v Yunasai jsou 2 sady po 4 do sebe zasunutých Domén, jedna sada je Etora a 

druhá sada je Adora. 

 

Pojmy Etora a Adora. 

Stvoření zobrazené ve vibračním schématu Schody do Nebe ukazuje pouze naše Vnější Domény na 

naší Etora straně. Tyto Schody tedy mají i svou druhou stranu, kde jsou Vnější Domény na Adora 

straně. Tyto dvě strany jsou ve všech Doménách vůči sobě zrcadlově polaritně symetrické co se 

týče elektrických a magnetických aspektů, kladných a záporných nábojů, směrů rotací a spinů, 

orientace rotačních os, částic a anti-částic, svět/anti-svět, vesmír/anti-vesmír, atd. Obě strany jsou 

spolu propojené a energeticky životně spřažené. Jsou vůči sobě doplňkové či duální, vzájemně se 

doplňující a vyvažující. Jsou jako 2 spojené nádoby. Energie Zdroje skrze ně protékají současně, 

tam a zpátky, z jedné strany na druhou, v plynulých harmonických proudech. Naše strana Etora 

(před zrcadlem) je base-elektrická (ManA-base) a z našeho pohledu se nám Kosmická Kathara jeví 

tak, že ta velká mřížka co stojí je Kryst (ManA-base) a ta malá co leží je Krystallah (EirA-base). 

Jejich Adora strana to má právě naopak a našim Adora-kolegům se ten pohled jeví opačně. Naše 

Etora strana obsahuje náš manifestovaný svět v našich Vnějších Doménách a jeho tři úrovně Raša 

předloh v Doménách vnitřních. Adora strana dělá to samé pro naše tamní Adora-kolegy. Jejich 

Adora strana obsahuje jejich manifestovaný svět v jejich Vnějších Doménách a jeho tři úrovně Raša 

předloh v Doménách vnitřních. Zajímavý je vztah našich Duálních Já. Etorák na naší straně má 

svého Adoráka na druhé straně a vnímá ho jako své Duchovní Tělo (Spiritual Body). Přitom Adorák 

je tam fyzicky vmasený a hmotný. Naopak, tento fyzický Adorák vnímá nás, jeho Etoráka, jako své 

Duchovní Tělo. Kdo je hmotně manifestován na Etora straně má své duchovní (spirituální) aspekty 

na Adora straně. Je rozdíl mezi pojmy duševní (soul) a duchovní (spirit). Duševní úroveň je D-4 

aspekt naší Identity zvaný Duše (Duševní Esence, Soul Essence) ve Vnějších Doménách Etora, ta 

část našeho Já, která se dnes neustále inkarnuje do poškozených časových cyklů v HU1. Duchovní 

úroveň je náš duální aspekt v Adora. Viz Obrázek Dvě Strany Stvoření.  

 

     
Raša Tělo 

Bezprostřední Raša (Rasha) předloha pro naše Vnější Domény (tj. předloha našich Radonických 

předloh a těl na všech úrovních, od kvarku až po vesmír) je uložena ve Středních Doménách (Edon, 

bájná Zahrada Eden). Je vytvořena ve formě Radiačních Gelových Vrstev (Radiation Geleziac 

Layers). Vrstev těch je celkem 15 ks pro každou jednu naši dimenzi ze sady D1-15. Jsou to 

předlohy našich Dimenzí pro náš 15-Dim Časový Matrix. Zhutněním a krystalizací gelového 

Dvě Strany Stvoření v Yunasai: 
  

ETORA = Svět před Zrcadlem 

ADORA = Svět za Zrcadlem 
 

(symetrie, dualita, samo-adjungovanost)  
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vědomí vzniká Předloha Temné Hmoty (Dark Matter Template) a na ní se manifestuje Tělo Temné 

Hmoty (Dark Matter Body), které již bezprostředně interferuje s naším manifestovaným světem. 

Vytváří takové jakoby Prázdné Nic (kvantové vakuum) za naším časo-prostorem, ze kterého tam a 

zpátky podle přesných zákonů symetrie proskakují efemerní uzlíky interdimenzní energie, které 

naši hmotaři na své straně občas zachytí. Asi jako Zlatou Rybku - tedy ne na dlouho. 

Jedna důležitá část Raša úrovně středních domén je tzv. Partekei Tělo (ParTE'KEi Body), které 

souvisí s tím, co současná věda označuje jako 'temnou' hmotu či energii (Dark Matter, Energy). 

Temná jí říkají proto, že ji nevidí, ale mohou pozorovat její fyzikální projevy a účinky. Ona ve 

skutečnosti vůbec není temná, naopak je nesmírně zářivá, ale ve vyšším vibračním pásmu. RT 

existuje pro každou jednu Dimenzi, jak na úrovni vesmírné, tak na úrovni osobní a má vždy stejnou 

strukturu.  

 

Planetární Raša Tělo 

Názorný je případ planetárního RT Země pro Dimenzi D-2, kterou vnímáme jako hmotnou, tedy tu 

Zemi, na které žijeme a po které chodíme. Ve skutečnosti je to její emocionální tělo, nebo též 

Telluricko-Fyzický aspekt. RT si můžeme představit jako soubor do sebe vložených koleček. Je jich 

celkem 15 ks a směrem od středu ven se neustále a progresivně zvětšují (na obrázku se obv. kreslí 

se stejnými rozestupy, aby se tam vešla). Jejich vzájemné velikostní poměry jsou přesně dané rotací 

Kathara Mřížky, která přitom ještě expanduje po Krystovské Spirále (za 1 otočku se zvětší 16x). 

Máme tedy 15 vrstev či slupek (kulaté proužky), které se nazývají Ringy (R - Rings, kroužky, 

prstence): jsou to gelové radiační vrstvy. Máme také 15 tenkých energetických kůží či bariér (čáry 

oddělující Ringy), které se nazývají Spany (S - Spans, oblouky, rozpětí): jsou to krystalové orby, 

které od sebe oddělují Ringy. Span S-1 odděluje Ring R-1 od Ringu R-2, atd. Každý Ring nese 

programy pro jedno Pod-Dimenzní (PD) pásmo (sub-harmonické, sub-frekvenční) celé jedné dané 

Dimenze (zde je to D-2 naší planety) a má svou slabiku co vyjadřuje jeho vibraci (tonální signatura 

jeho kreačního programu). Např. Ringy R-10,11,12 mají Rha, Sha, Lha. Jejich Spany mají jména 

kombinující slabiky sousedících ringů: Span S-10 leží mezi Ringy R10 a R11 a proto se jmenuje 

Sha-Rha. Celkový počet 15 Ringů se skládá do 5-ti trojic, od středu ven. Každá tato trojice kóduje 

nějaký fyzicky dobře definovaný kus planetárního těla v D-2. Těchto 5 trojic také nějakým 

způsobem odpovídá 5-ti Živlovým Polím: Zmrzlý Jádrový Éter, Voda, Země-Krystal, Vzduch, 

Oheň.  

 

1/ Trojice nejvnitřnějších Ringů R1-3 odpovídá Jádru Země: R-1 je Jádrový Krystal Nada (Nada 

Core Crystal), R-2 je Plamenné Pole Adama (Adama Flame Field), R-3 je Džafa Dutina (Jha-Fa 

Void).  

2/ Další trojice ringů R4-6 kóduje zemský Aquifer (obrovské masy hlubinné vody) mající 3 vrstvy: 

R-4 Dolní Aquifer (Lower Aquifer), R-5 Střední Aquifer (Middle Aquifer), R-6 Horní Aquifer 

(Upper Aquifer). 

3/ Další trojice kóduje zemský plášť mající 3 vrstvy: R-7 Dolní Plášť (Lower Mantle), R-8 Střední 

Plášť (Middle Mantle), R-9 Horní Plášť (Upper Mantle).  

4/ Další trojice kóduje zemskou atmosféru mající 3 vrstvy: R-10 Vnitřní Atmosféra (Inner 

Atmosphere), R-11 Střední Atmosféra (Middle Atmosphere), R-12 Vnější Atmosféra (Outer 

Atmosphere).  

5/ Poslední trojice, R-13,14,15, kóduje zemskou koronosféru, která byla Dravci zničena. 

Koronosféra je přirozenou součástí každé hvězdy i planety, je to její nejvyšší část a je ohnivá, 

plamenná, plazmatická a umožňuje napojení na nekonečné cirkulační proudy Yan-Yun a proces 

Solární Symbiózy. Pouze mrtvé či umírající planety koronosféru nemají. Ta naše byla zničena a 

nahrazena reverzním jařmovým polem magnetosféry ve tvaru toroidu (Poison Apple - Otrávené 

Jablko). Pohledem do sousedního prostoru snadno nahlédneme, že žijeme v umírajícím a padajícím 

vesmíru: planety v našem okolí koronosféru nemají. Viz Obrázek Planetární Rasha Tělo Země.  
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Invarianty Raša Těla 

V různých vrstvách RT pro různé Dimenze se vždy nachází tytéž věci (neměnné aspekty): 

V nitru jádra v Ringu R-1 jsou 3 Jádrové Brány (Ruta, Shala, Urtha) zvané Pránické Semeno (Prana 

Seed), které umožňují napojení na Životní Proudy a jejich cirkulaci.  

Ve Spanu S-6 jsou Brány Aquiferu. 

Ve Středním Plášti R-8 jsou Krystalové Chrámy a sub-terénní biomy, kde žije velké množství 

různých vesměs krystovských civilizací. Jsou však na jiném spinu ARPS a tudíž je nevidíme a 

neumíme je detekovat. Jsou tam např. velké kolonie lidem přátelských strážcovských ras 

Queventelliur, které občas vychází i na povrch Země a jsou označovány jako Yetti. 

Povrch Země, na které žijeme, se nachází na rozhraní dvou Ringů: R-9 (Horní Plášť, Ka) a R-10 

(Vnitřní Atmosféra, Rha), je to tedy Span S-9 s názvem Rha-Ka (od toho je kořen slova 'rock' - 

skála, krusta, země, Crust). To je to, po čem chodíme, kde máme své domy, povrchové vody a 

zeměpis. 

Důležitou roli hrají silové Spany S-7,8,9 a jejich štíty (Alon, Shalon, Kalon).  

 

Velikost Raša Těla 

Každá Dimenze má své Raša Tělo o stejné struktuře (tj. 15 koleček, 15 ks R a 15 ks S), ale jiné 

velikosti, protože různé Dimenze mají různě velké Kathara Mřížky, které se do sebe musí vejít a 

poskládat. Vyšší Dimenze mají větší Mřížky a tím také větší RT. Stejně jak jsou do sebe vloženy 

Dimenzní Mřížky, tak jsou do sebe vnořeny i jim odpovídající RT. Např. D1 atomický planetární 

aspekt (= část Bytosti Země ukotvená do frekvenčního pásma D-1) má také své RT složené z 15-ti 

do sebe vložených koleček. Avšak tato kolečka jsou menší než kolečka pro planetární RT pro 

Dimenzi D2 (vnímáme jako hmotnou). Velikosti koleček (RT) pro různé Dimenze jsou v přesných 

poměrech. Např. velikost kolečka S9, které v každé dimenzi odpovídá povrchu Země. V D2 je to 

povrch naší fyzické Země, tedy kolečko o průměru asi přes 12 000 km. V D1 je kolečko S9 menší a 

je hluboko uvnitř naší D-2 Země, mezi spodním a středním pláštěm, kde leží náš S7. Tedy 

povrchová krusta Span S9 v Dimenzi D-1 je velikostně na úrovni Spanu S7 v Dimenzi D-2. V D3 je 

kolečko S9 větší a sahá až do vršku naší horní atmosféry, kde se nachází náš D-2 Span S12.  

 

Raša Tělo Země a Urtha 

Pokud jsou do sebe nějaké objekty energeticky vnořeny na úrovni předloh, jsou do sebe vnořena 

také jejich RT. Např. naše Země je vnořena do planety Urtha, která v sobě uchovává a ochraňuje 

Sféru Amenti s krystovskými předlohami Země. Urtha je velká a silná krystovská planeta-hvězda 

(tj. je zdravá a má plazmovou koronosféru) v naší Hustotě HU1 v galaxii Andromeda, tisíce 

světelných let daleko. Jen hlupák by tam jezdil raketou. Každý přece ví, že se cestuje v Merkabě 

skrze Hvězdné Brány. Všechno Stvoření se nachází na tom samém místě, jako vlny rádia a stačí se 

jen přeladit. Urtha je v jiném pásmu ARPS, takže ji nevidíme a nevnímáme. Urtha sama je pak 

energeticky vnořena do Siria-B v HU2. Menší RT Země jsou zastrčeny1 do větších RT Urtha. Jako 

příklad jsou uvedeny korespondence mezi RT Země a Urtha v Dimenzi D2, tedy vztahy mezi Raša 

gelovými předlohami pro jejich D2 emoční těla, která pozemšťané i urťané vnímají jako fyzické 

tělo své planety. Je to užitečné pro téma Aurora Zón. Viz Obrázek Planetární Rasha Tělo Země a 

Urtha. 

                                                 
1 Je to, jako když programátor napíše do sebe zanořené podprogramy. Tyto úrovně předloh jsou do sebe vložené jako 

matrjošky: menší do větší do větší atd. Každá předloha určuje nějakou manifestovanou věc, ale tyto hmotné věci mohou 

od sebe být velmi daleko v prostoru a čase, kdy a kam je tiskárna vytiskne. Tak to je i u skalárních předloh Stvoření. 

Kathara mřížky jsou v sobě zasunuté, ale jimi definované objekty jsou daleko od sebe. Proto je možné, že předlohy 

Země jsou uvnitř předloh Urtha, jejíž předlohy jsou uvnitř předloh Siria-B, atd. Přitom manifestovaný Sirius-B je v HU-

2, Urtha je ve vyšší HU-1 v galaxii Andromeda M31 a Země je v nižší HU-1 v padající galaxii Mléčná Dráha, která 

byla od dnes daleké Andromedy odtržena. Na úrovni předloh jsou energetické průchody a pavučiny přímého 

vzájemného propojení, držené v tajnosti. Proto existují zastírací programy veřejného 'dobývání vesmíru', jako poslání 

lidstva, na které se vydávají bilióny peněz, končících na účtech SVS, jejíž adepti tam již dávno jsou. 
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* Krystalové Jádro Nada Urtha v úrovni jejího Ringu R-1 je tak velké, že zasahuje až do našeho 

zemského Horního Pláště - náš Ring R-9. Pokud se někde, byť jen dočasně, objeví podzemní lože a 

rozsáhlé depozity gigantických krystalů, tak to mohou být části Urthovské Krystalové Báze Nada, 

které se k nám za nějakým účelem vibračně prolnuly. Nejsou to však ložiska uměle vytvořených 

obřích selenitových krystalů v Mexiku, která jsou zesilovací stanicí dravčích PIN-sítí, pomocí nichž 

sestřelili dvojčata WTC v New Yorku. 
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* Urtha Aquifer leží v našich Ringách R-9,10,11. 

* Za naší Aurora Zónou AZ-4 se nachází Střední Plášť Urtha a jeho podzemní Adaši Chrámy 

(Adashi Temples of Urtha). 

* V našem Spanu S-14 (Ra-Tha) se nachází fyzický povrch Urtha, tedy jejich krusta S-9.  

* Protože je Urtha (Hustota HU-1) vnořena do těla Siria-B (HU-2), jejich RT jsou do sebe také 

vložena. Např. Krystalové Jádro Nada Siria-B (jeho Ring R-1) je tak velké, že dosahuje až do 

Horního Pláště Urtha (její Ring R-9).  

 

Raša Tělo a Plazmová Anatomie 

RT je důležité také pro plazmové technologie, protože skrze RT se propojuje Plazmové Tělo s 

Tělem Fyzickým. Děje se tak skrze 5 Řídících Plazmových Templátů (Plasma Elemental Command 

Control Templates), které jsou součástí Čizmatického Pole (Chismatic Field, Plazmová Předloha 

pro celou úroveň KosMYah, její větší část se nachází ve Vnitřním Stvoření). Jsou to tyto Templáty: 

Asvejža (Ah-SwE'-Jha), Ludfar, Schema, Dreama, Ariona (ARI-Yon'ah). Ty se podle živlových 

korespondencí naváží na odpovídajících 5 částí RT (5 trojic Ringů). Po tomto navázání začnou 

Templáty fungovat jako Karuso Membrány, které po své aktivaci a otevření v sobě otevřou Karuso 

Průchody. Tím se umožní příliv plazmových frekvencí z Vnitřního Stvoření do RT a Fyzického 

Těla, které se nachází ve Stvoření Vnějším, jak pro planetu, tak její životní pole. Vtělené Fasciální 

Vrstvy (5 ks) a jim odpovídající plazmové vrstvy Plasmantik Markheture Pole jsou energetická 

rozhraní mezi Vnějším a Vnitřním Stvořením. Mají aspekt osobní, jak fyzický - 5 aspektů 

biologického těla (kardio-vaskulární, tělesné tekutiny, kosti, svaly a tkáně, respirace a digesce 

/dýchání a trávení/), tak spirituální - 5 Paměťových Matrixů a úrovní vědomí (dnes bohužel 

oddělených a mimo naši kontrolu). Mají také korespondence s Planetárním RT, kterému odpovídají: 

jak přirozené struktury tak umělé mutace. 

 

Hibernační Zóny a sítě NET 

Hibernační Zóny (HZ) jsou uměle Dravci vytvořené nepřirozené energeticko-hmotné konstrukty v 

planetárním Raša Těle Země. Vznikly v období 13 400 - 9 562 BC, po konečném dobytí a pádu 

Atlantidy. Jsou vytvořeny a při životě udržovány pomocí planetárního energetického pole zvaného 

NET. Odtud také pochází označení NET-Earth (zNETovaná Země), na které se právě teď 

nacházíme. Toto období je zvané Great Netting (Velké Zesíťování), kdy došlo k metatronickému 

zasíťování celé planety, které funguje dodnes. Na pozemské straně je NET-pole udržováno skrze 

satelity a systémy typu HAARP (tzv. 'mírové', vědecké, výzkumné, navigační, monitorovací, 

bezpečnost udržující stanice). Na ne-pozemské straně je udržováno technologiemi typu BEAST 

apod. Tyto transmisní sítě a jimi vytvářená jařmová energetická pole ovládají Planetární Chrámový 

Komplex, kontrolují geo-magnetické pole Země ovlivňující paměťové záznamy a informační toky. 

V naší Hustotě HU1 máme 3 NET sítě, v každé Dimenzi jednu: Derma-NET (D1), Intra-NET (D2), 

Ego/Epi-NET (D3). V každé přirozené dimenzi Země toto NET pole ovládlo její pod-dimenze v 

určitém vibračním pásmu a poškodilo je.  

 

Derma-NET v D-1 zajišťuje destrukci, choroby a smrt fyzického, atomického těla, zajišťuje 

fyzickou manifestaci Genu Smrti v lidském genomu a molekulární nemožnost aktivace Junk-DNA 

kódující spirituální schopnosti a mravní kvality. Mění vlastnosti atomů, molekul, jejich vazebné a 

reakční vlastnosti tak, aby vytvářely samy-sebe destruující a požírající se biologické formy, zvracují 

směry biochemických pochodů a struktury metabolických schémat, reverzují funkce neuro-

humorálního a imunitního systému. Např. je zaměněna polarita protonu a elektronu, mají opačná 

znaménka, než by měly mít v našem PCM Veca Kvadrantu. Mají kódování pro paralelní PKA 

Kvadrant a proto u nás způsobují problémy, různé energetické sraženiny, které se promanifestují do 

mnoha blokací a mutací. Příkladem je náš vykuchaný atom vodíku, který nemá proton (= atomární 

ManU Pole) a proto není možno provést splynutí DNA vláken na fyzické úrovni, vytvořit trans-dim 

prvek Celestalin a přeměnit tělo do světla pomocí Merkaby.  
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Intra-NET v D-2 způsobuje extrémní polarizaci emočního těla a kóduje reflexy typu Útěk-Útok (ev. 

Útěk-Útok-Zamrznutí) jako základní vzor řešení lidských konfliktů, včetně nekonečných bojů mezi 

pohlavími. Udržuje v rozštěpení různé vrstvy vědomí, které původně byly jedním organickým 

celkem plně pod naší vládou (viz Plazmové Fascie - Markheture Fields). Jsou to podvědomé úrovně 

mimo dosah našeho bdělého vědomí a volní kontroly. Jsou to hluboce vryté podvědomé archetypy 

(reverzní programy vložené do plazmových těl), které nás řídí.  

 

Ego/Epi-NET v D-3 pervertuje mentální tělo tak, aby ve všech životních a každodenních situacích 

vidělo konflikt a takto vnímalo celý život a jeho poslání. Aby celou lidskou existenci, ale i smysl 

Stvoření, logicky a racionálně interpretovalo jako boj o přežití, nesmyslnost bytí, nutnost buď 

ovládat jiné nebo sám zaniknout, absenci motivace žít. Ego-NET se tak jmenuje proto, že tato síť 

kóduje zvrácenou verzi (reverzně polarizovanou) vědomí naší přirozené Identity/Individuality Já, 

jako projevu Jedinečnosti Stvoření. Pokud duchovní mistři hovoří o zničení ega, tak je třeba vyložit 

teorii Raša Těla, aby žáci věděli, které programy ze sebe mají vymazat (ty reverzní) a které mají 

nechat (ty přirozené). Aby své normální Ego očistili a přitom si ho nepoškodili. Aby nevygumovali 

sami sebe. Ztráta či rozpad osobnosti nejsou projevy osvícení, ale těžké psychické nemoci. 

Přirozená expanze vědomí naši Identitu neničí, ale generickým způsobem ji rozšiřuje. Celý dravčí 

fígl spočívá v tom, že se uměle vytvoří poškozená a přemrštěná verze individuality, která je 

škodlivá. Pak se řekne, že individualita je škodlivá per se a je třeba ji vymýtit, aby mohla být 

nastolena univerzální jednota a mír, tedy celý uniformní svět řízený z jednoho centra - NWO.  

Epi-net se to jmenuje proto, že tato síť psychotronicky indukuje v lidech takové způsoby a vzory 

myšlení a uvažování, které skrze psycho-somatickou vazbu aktivují úroveň lidské genetiky, jež 

sluje epigenetic overlay. Jde o to, že molekulární genetický kód v DNA se vyjadřuje (expresuje, 

manifestuje) nikoli pouze podle svých vlastních neměnných a natvrdo zadrátovaných časových 

programů, ale také podle přítomnosti a koncentrací různých typů běžných nízko-molekulárních 

látek v buňkách. Tedy genetická exprese je proces s oboustrannou zpětnou vazbou. A přítomnost 

těchto spouštěcích molekul lze ovlivňovat stavem mysli, stavem svého vědomí. Proto je třeba v 

lidech indukovat sebe-zničující vzory myšlení, které budou indukovat expresi příslušných 

reverzních genů. K tomu slouží západní média, tzv. 'americká kultura', umění, apod. Tato NET-zóna 

je energeticky držena kolem naší planety reverzním matrixem Falešná Síť Kristova Vědomí (False 

Net of Christos Consciousness), který je ukotvem do velkého množství povrchových míst a sycen 

energií díky aktivistům New Age. Planetární Chrám Země je touto výkonnou Anti-Krystovskou 

PIN-sítí doslova prošpikován. Na webu lze najít seznam míst s GPS souřadnicemi, kam si můžete 

přijít nabrat toto 'kristovo vědomí' (frekvence BEASTu a Modrého Meče) a nechat se reverzně 

nakódovat. Je možné si také udělat skupinový duchovní výlet a projít celou řadu těchto míst ve 

svém okolí - práce ve skupině je silnější. Není ale nutno nikam cestovat, v každém městě jsou dnes 

ezoterické skupiny a semináře, kde si tyto energie můžete zakoupit.  

 

Tři Hibernační Zóny 

Tyto tři Dimenzní NET sítě energeticky uchvátily veliké kusy planetárního vědomí na úrovni Raša 

Těla Země a pře-manifestovaly ho do fyzické formy 3 Hibernačních Zón (HZ-1,2,3). Každá NET 

síť kolem sebe vytvořila jednu HZ, která má 2 vrstvy. Jedna vrstva je vibračně kousek pod NET a 

nazývá se Dolní HZ (Lower H-Zone). Druhá HZ je vibračně kousek nad NET a nazývá se Horní HZ 

(Upper H-zone). Je tedy celkem 6 HZ. Nacházejí se ve fyzických úrovních zemského jádra, pláště, 

kůry, atmosféry, kde vytvořily zcela nepřirozené útvary: ozonovou vrstvu, Van Allenovy pásy, 

magnetosféru, apod.  

HZ jsou skutečná fyzicky existující realitní pole, jedoucí na reverzním spinu ARPS a proto jsou pro 

nás neviditelná. Jsou tvořena z materiální substance, která odpovídá původní reverzované dimenzní 

úrovni: D1-etherická, D2-telluricko/fyzická, D3-atmická. Všech 6 HZ je zhusta osídleno velkými 

civilizacemi Padlých Ras, které spolu často soupeří a bojují. Mají různé typy Metatronických Kódů 

ve své DNA, na kterých vytvořily propracované struktury padlých kultur a civilizací v realitních 

polích HZ. Od roku 13 400 BC tyto rasy přímo zasahují do vývoje pozemských životních polí s 
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cílem ovládnout celou planetu a její energetický Chrám. HZ jsou dravčí vojenské základny na Zemi, 

ze kterých mohou velice rychle zaútočit na povrchový planetární život a odkud kontrolují planetární 

situaci. Jedná se např. o tyto lokality známé z různých zdrojů: 

 

HZ-1 

Dolní HZ. Uvnitř těla Země, horní plášť Země. Falešná Agharta a Vnitřní Země (Dutá Země) a jiné 

sub-terénní biomy a reverzní realitní pole.  

Horní HZ. Je v atmosféře v oblasti ozonové vrstvy. Tato O3 vrstva je zcela klíčová pro existenci HZ 

a nesmí se poškodit. Proto je celosvětový trend na její ochranu. Je to typická dravčí technologie. 

Pokud se budeš bránit a tuto škodlivou vrstvu odstraníš, tak tě to zabije. Jsou zde kolektivy známé 

jako Čaroděj Oz (Wizard of Oz) a energetické kanály na tzv. 'posvátnou' horu Mount (Mt) Shasta, 

což je dravčí ID portál pro kódování jejich pozemských New Age týmů. 

 

HZ-2 

Dolní HZ. Je v zemské atmosféře, v oblasti vnitřního Van Allenova Protonového Pásu (Proton 

Belt). Falešná Atlantida a Lemurie, vojenské základny dravčích ET Zeta Ras, které ovládají velkou 

část pozemského dění. Např. před 2. sv. válkou rasy Zeta navázaly spolupráci s vládami USA, UK, 

Německa, které jim slouží, výměnou za poskytnuté technologie, informace a různé výhody.  

Horní HZ. Je v oblasti Van Allenovy mezery (Gap), což je zničená koronosféra Země. Je tam 

Olymp a jeho zvrácení bohové, kteří dlouho a systematicky ovlivňovali dějiny lidí (viz různé 

věštírny apod.). 

 

HZ-3 

Dolní HZ. Spodní vrstva vnějšího Van Allenova Elektronového Pásu (Electron Belt). Falešná 

Šambala a Zahrada Eden. Reverzní Oblačná Města NET Sítě. 

Horní HZ. Horní vrstva Van Allenova elektronového pásu v magnetosféře Země. Je tam lokalita 

zvaná Telos a kanály na horu Mt Shasta. Rádio 'St. Germain'. 

 

V HZ je nashromážděno obrovské množství útočných ID systémů, s nimiž Dravci mohou rychle 

vymazat z existence celý náš planetární život. Kdo se tam projekčně dostane, tak může vidět 

parkoviště plná vojenského arzenálu, o kterém se nám ani nezdá. Některé UFO fenomény pochází z 

těchto úrovní, pokud nejsou organizovány přímo SVS, která má tyto technologie k dispozici. V 

USA (a nejen tam) jsou vojenské základny, zcela mimo dosah a kontrolu oficiální federální vlády a 

armády (což jsou pouhé loutky skutečné SVS), kde provozují létající talíře a mají také továrny na 

výrobu mimozemšťanů. Stav současné oficiální vědy ve všech oborech je naprosto směšný se 

stavem poznatků, co má k dispozici SVS. HZ mají tu výhodu, že jsou ukotveny přímo do 

planetárního těla Země, tedy jsou v téže Hustotě a kontrolují všechny její 3 Dimenze. Není proto 

třeba překonávat velké ID bariéry a repulzní zóny, což je komplikace a stojí to dravčí ET-čka 

hromadu energie. Padlé rasy totiž nejsou schopny volně (tj. energeticky zadarmo) procházet skrze 

přirozené Brány, protože k nim již nemají Klíče. Tím, že zreverzovaly, si poškodily svoji anatomii, 

ve které ty Klíče byly uložené. Jsou tady přímo s námi. Jsou to vši v kožichu Země. Oni nás odtud 

vidí a velice podrobně monitorují každý náš krok. Mutacemi zablokovali náš percepční systém, 

takže my nejsme schopni vidět je, i když jsou ve stejných vibračních úrovních. Je to princip 

rozvědčíka: vidět a nebýt viděn. Proto je také možná plná kontrola planetárního dění a bleskový 

zásah. Kvůli tomu také byly HZ udělány. Protože HZ jedou na reverzním spinu a mají jiný ARPS, 

potřebují k přímému vstupu do našeho realitního pole (hologramu) jisté ID průchody (brány). Proto 

se odehrávají boje o tyto invazní brány a jejich aktivaci a otevření. Buď uchvátí přirozené průchody 

a zreverzují je, nebo si vytvoří své vlastní, které jsou reverzní již od začátku. To vše je součástí 

Chrámového Komplexu Země a proto je o něj takový boj.  

Zajímavá je informace, že v HZ se opravdu nachází skutečná pozemská Atlantida a Lemurie. Po 

pádu a potopení Atlantidy byl tento celý kontinent pomocí speciálních technologií (Threshold, Time 

Warp, apod.) vyzvednut ze dna oceánu (dodnes tam jsou viditelné jizvy) a jeho předlohy byly 
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překódovány na reverzní spin, takže se fyzicky zmanifestoval v jiném vibračním pásmu. Atlantida 

se teď nachází nahoře nad námi v HZ-2, v její spodní vrstvě, v oblasti Van Allenova protonového 

pásu. Je obydlená agresivními Zeta rasami, které tam mají vojenské základny. Její důležitost 

spočívá v tom, že atlantský kontinent v sobě měl velké množství energetických center, průchodů a 

bran, jak směrem na Zem, se kterou je přímo propojen, tak směrem ven do vesmíru. Tyto staré 

atlantské brány se měly aktivovat za účelem přímé invaze dravčích UFO na Zemi. Tudy k nám také 

přichází tzv. falešní Atlantští Mistři, dravčí entity, které mají na svědomí pád Atlantidy a na to 

navazující tragédie ve vývoji Země během posledních 20-10 tis. let BC. Týmy New Age jim 

otevírají vstupní portály z pozemské strany. Mnoho lidských Kanálů a Médií vědomě dostává tzv. 

duchovní sdělení a komunikaci z těchto zón. Nespočet lidí to dostává podvědomě, různě: tvůrčí 

inspirace, nápady, podněty, zcestné vedení, manipulace na všech úrovních. Jde to skrze Metatronic 

Broadcast System Mass Control Matrix, což je aplikace NET. Tyto HZ také dokáží zachytit 

mimotělní aspekty člověka (a nejen jeho: vědomí všech životních polí naší planety), když se 

projikuje či vytělesňuje během meditací či spánkových stavů, apod. Duševní esence tam zpravidla 

trvale uvízne, když jde nekvalifikovaným a nechráněným (tj. amatérským) způsobem skrze Bardo 

Cyklus. HZ jsou gulagy pro duchovní esence zachycené do sítí NET. Je tam uvězněno obrovské 

množství duší zemřelých lidí, které proto nemohou procházet přirozenými vývojovými cykly 

vedoucími k evoluční ascenci. Bez náležitého výcviku a ochrany skrze HZ prakticky nelze projít dál 

do normálních krystovských polí. Je možné (a děje se to), že se člověk může do HZ dostat. Např. za 

odměnu ho tam 'bytosti světla a lásky' vezmou a provedou ho tudy. Tam se slušně nakóduje a příště 

už tam půjde automaticky. Jsou tam skutečné rozsáhlé civilizace, některé mají i zajímavou 

architekturu. Např. padlé rasy obývající falešnou Šambalu mají stavby ve stylu Gaudího, který byl 

touto reverzně kódovanou a sebe-deformující geometrií inspirován.  

 

Aurora Zóny 

Aurora Zóny (AZ) jsou jakýmsi proti-jedem vůči dravčím HZ. Jsou to strážcovské ascenční 

plaformy (Aurora Safe Slide Zones) vystavěné v planetárním Raša Těle poblíž HZ, kam se z nich 

dá utéci. Kromě záchranné funkce slouží jako odrazové můstky, ze kterých je možno sklouznout do 

výše vibrujících ascenčních polí (Urtha, Sirius B, Střední Domény Edon, paralelní strana Adora - za 

zrcadlem). Přídomek slide znamená skluz (též promítací blány či průsvitky, lidově slajdy, neboť po 

sobě dobře kloužou). Souvisí to s různými stupni projekčních schopností člověka: Glide, Slide, 

Span. Jsou to pracovní označení podle navyšující se vibrační úrovně, aby se do různých 

záchranných lokalit (platforem) dokázal v případě potřeby přemístit a neuvízl v HZ. Např. smrt je 

důležitý proces, na který je třeba trénovat celý život.  

Máme 5 AZ. AZ1 a AZ2 obklopují D-1 Derma-NET a její 2 HZ (Dolní+Horní). AZ3 je nad Dolní 

HZ Derma-NETu a pod Horní HZ sítě D-2 Intra-NET. AZ4 je nad Horní HZ sítě D-3 Ego/Epi-

NET. AZ5 je vysoko, nad magnetosférou, v úrovni odpovídající fyzickému povrchu planety Urtha. 

Stejně jako HZ, i tyto AZ jsou v HU-1 a jedou na odlišném spinu ARPS, takže jsou pro nás 

neviditelné a neskutečné. Avšak je možné se do nich projikovat či je dokonce zahlédnout vnitřním 

zrakem, pokud naše vědomí expanduje do příslušných vibračních úrovní. Mají různé názvy: AZ1- 

Ahrůnéva (pod-povrchová zóna mezi středním a horní pláštěm země), AZ2 - Oblačná Města (Cloud 

Cities, je možno občas zahlédnout v zemské termosféře), AZ3 - Oceánská Města (Ocean Cities, u 

nás jsou ve Van Allenově mezeře avšak na Urtha jsou v jejím Aquiferu - hlubinné podpovrchové 

masy vody: odtud název), AZ4 - Zimní Krajiny (Winterlands, za vnějším Van Allenovým pásem), 

AZ5 - Ledová Města (Frozen Cities).  

Kromě AZ na naší straně (Etora) byly vybudovány podobné platformy na duální druhé straně, za 

zrcadlem (Adora). Jsou to platformy zvané Ecousha-Zones, EZ1-5. 

V současné době SAC-2012 se HZ postupně rozpouští a odreverzovává se jejich poškozený ARPS. 

Jejich energetické i manifestační obsahy se uvolňují. Jejich obyvatelé mají možnost přijmout bio-

regenezní programy a nastoupit na cestu ascence. Uvězněné duševní esence z našich planetárních 

životních polí se osvobozují a vrací se do normálních ascenčních cyklů. Viz Obrázek Planetární 

Rasha Těla a zóny HZ a AZ.  
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---------------  Struktura Interního Stvoření  --------------- 

 

Jak Nauka po částech přicházela, tak byly postupně sdělovány další informace, které ty předešlé 

rozšiřovaly a doplňovaly. Na začátku se učilo pouze o Vnějších Doménách a Schodech do Nebe, 

které skrze ně šly a nahoře končily v Yunasai, což byl prakticky Bůh-Zdroj. Yunasai v sobě 

obsahoval Kosmický Matrix (Energetický Matrix, Tělo Boha-Eukatharaista, Kosmický Kryst) v 

němž byly vloženy 15-Dim Časové Matrixy. Pak se to rozšířilo horizontálně, s tím, že Yunasaiem 

to končí, ale že jsou tam 4 vrstvy - 4 domény, z nichž jsou 3 vnitřní (úrovně Raša). Pak se to 
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rozšířilo vertikálně, s tím, že 4 Domény zůstávají, ale že Yunasaiem to nekončí a nad ním jsou ještě 

vyšší úrovně: pracovně zvané úrovně Nad-Kosmické. Princip je stejný jako u Schodů do Nebe. 

Několik menších celků je vloženo a zarámováno do celku většího, nadřazeného. Třeba Ecka-Veca 

systém je vložen do Ekaši, která má také svoji vlastní identitu. Čtyři Ekaši jsou vloženy do Ekaši-A, 

která je rámuje, ale má svou identitu (všechno to jsou živoucí vědomé Bytosti). Podobně je to i v 

úrovních nad Yunasaiem. Šest Yunasaiů je zarámováno do jednoho Kosmického Klastru, což je 

nová úroveň s vlastní identitou. Dva Kosmické Klastry spoluvytváří jeden Kosmos. Dvanáct 

Kosmosů je vloženo do útrob úrovně KosMAya, což je celkem 144 Yunasaiů.  

Úrovní KosMAya končí tzv. Externí Stvoření, ve kterém mohou vnikat problémy a může dojít k 

jeho poškození. Hranice pádu části Stvoření byla Bohem stanovena v úrovni Ecka, tj. totální 

destrukce formou černé díry a fragmentace vědomí. Vyšší úrovně již takto padat nemohou. Např. 

celá Ekaša již padnout nemůže. Avšak její vnitřek, což je 1 Ecka + 2 Veca padnout mohou. Z Ekaši 

pak zbyde jen ten rám, tedy úroveň její vlastní identity a Ekašická realitní pole, ale ve svých 

útrobách již má prázdno, či lépe má tam černé díry. Taková Ekaša je pak velmi oslabená, je 

nemocná. To je také případ Ekaši jménem WEsalA, která má oba dva Veca kvadranty silně 

poškozené. Jeden kvadrant (PCM) je padlý až do úrovně Dim D-11 a obsahuje černou díru 

Wesedak obývanou převážně dravčími rasami Anunnaků. Druhý kvadrant (PKA) je padlý až do 

úrovně Dim D-10 a obsahuje černou díru Wesedrak obývanou převážně rasami Drakoniánců a 

padlý matrix YHWH obývaný Jehoviánci. Hůře je na tom naše duální Ekaša na Adora straně, 

nazývaná Bourgha Matrix, kde je to padlé totálně včetně Ecka úrovně. Tam došlo k maximu 

možného reverzu, hůř už být nemůže. Odtud také plynou naše velké problémy spojené s nájezdy 

Bourgha ras do našich vesmírů, neboť prolomily bariéru oddělující Etora a Adora stranu. Mají u nás 

historické akvizice, i na naší planetě. Pokud je tímto způsobem poškozeno mnoho Ecka-Veca 

soustav, tak tím trpí i jejich nadřazené celky a musí se léčit. Poškozený Ecka-Veca systém lze 

vyléčit pomocí Kosmického Resetu (Druhý Příchod Kosmického Krysta). Je však třeba, aby ještě 

nebyl úplně shnilý a měl dostatečné množství krystovského kódování ve svých předlohách, aby se 

do nich mohly ukotvit spásné proudy z vyšších úrovní (energeticky řečeno, aby ho bylo za co 

chytit). Tomu se Dravci snaží zabránit a proto toto přirozené kódování ničí: reverzují a gumují 

svými energiemi. Co je schopné opravy se chytne do energetického podběráku a provede se Reset. 

Z originálních instalačních cédéček uložených v Yunasai se pomocí Reuche Pilířů nahraje KRYST 

Kód do Ecka-Veca předloh a jede se dál na Ascenční vlně (usazení do krystovských vývojových 

cyklů). Co není schopné opravy tak podběrákem propadne na nízko vibrující Descenční vlnu a sune 

se to pomalu k totálnímu pádu a zmaru, až to skončí jako černá díra (suverénní pád) nebo si to 

Dravci stáhnou do svých děr jako kořist (ne-suverénní pád). V našem padajícím Ecka-Veca systému 

byl Kosmický Reset úspěšně nastartován v r. 2003. Dne 27. května 2003 (magnetický pík Hethalon) 

se po dlouhých přípravách (otevírání Radiálních Těl Božských Světů Schodů do Nebe pomocí 

Plamenných Kódů) odehrál obrovský energetický proces: došlo k sestupu kotevního 13. Reuche 

Pilíře (tzv. Plamen Amoraea) z úrovně Yunasai a jeho ukotvení do planetárního štítu Země. Kolem 

půlnoci (23:11 hod) nastalo energetické období zvané Velké Ticho (Great Silence), které se také 

nazývá Druhý Příchod Kosmického Krysta. Tento moment je jeden z nejposvátnějších v naší 

historii (v rámci našeho Vesmíru, který je starý asi 950 miliard let, k tomuto spásnému procesu 

došlo možná jen jednou předtím). Došlo také k oddělení ascenčních a descenčních planetárních 

předloh, takže 2 verze Země se začaly pomalu separovat a jet po různých vývojových cestách. Proto 

se této noci také říká Noc Dvou Měsíců (Night of Two Moons), což je pozorovatelný ID 

energetický jev. 13. Reuche Pilíř byl plně aktivován dne 12. srpna 2003, kdy najel na plný 

transmisní výkon (elektrický pík Hetharo).  

Zjistilo se, že podobných problémů je mnoho ve velkém množství Yunasaiů v rámci celé naší 

NadKosmické úrovně KosMAya. Tedy, že je nemocná a potřebuje léčení. Tato úroveň se léčí 

procesem Fail Safe, kdy pomoc musí přijít z nadřazené úrovně KosMYah, kterou začíná tzv. Interní 

Stvoření, které je již nepoškoditelné a samozřejmě pádu-prosté. Opět musí proběhnout složité 

přípravy a otevřít se energetické bariéry mezi KosMAya (nejvyšší úroveň Externího Stvoření) a 

KosMYah (nejnižší úroveň Interního Stvoření). Jsou to např. interfejsová realitní pole zvaná Dajaty 
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Pláně (Dhayatei Planes). Zatímco Externí světy jsou založeny na substanci Božího Vědomí zvané 

Keylona, tak Interní světy jsou vystavěny na substanci zvané Plazma (Plasma). Jsou tam jiné 

stavební materiály, ze kterých se vytváří předlohy a těla pro tam bytující věci a také pro všechny 

věci, co jsou vibračně nížeji. Jsou to různé typy Plazmových a Před-Plazmových (Pre-Plasma, 

Plasm) frekvencí, které posléze vytvoří 5 základních Živlů, ze kterých je upleteno celé Stvoření. V 

Interní úrovni máme další sady a vrstvy našich Plazmových Předloh, ke kterým se obracíme o 

pomoc během léčení v rámci Fail Safe. Větší část Plazmových Předloh (asi 2/3) je uložena v 

bezpečí Interního Stvoření, které je nepoškoditelné. Menší jejich část přesahuje do Externího 

Stvoření a je poškozena. Stran strukturního ustrojení Interního Stvoření jsou k dispozici informace o 

jeho 3 úrovních: první je KosMYah, nad ní je Pole EFFI, nad ním je Pole Ah-Yah. V Interním 

Stvoření pramení gigantický proud krystovských plazmových frekvencí zvaný Krystalová Řeka 

(Crystal River), který je základní energií regeneračního procesu Fail Safe.  

 

Úrovně Nad-Kosmické (Pokračování Schodů do Nebe): hierarchie Kosmů - "bubliny v bublinách". 

1 Kosmický Matrix (Cosmic Matrix) - vršek Schodů do Nebe (Eukatharaista Tělo, Yunasai).  

1 Kosmický Klastr (Cosmic Cluster) má 6 Kosmických Matrixů. 

1 Kosmos (Cosmos) má 2 Kosmické Klastry a tedy 12 Kosmických Matrixů. 

1 KosMAyah (CosMAyah) má 12 Kosmosů, tedy 144 Kosmických Matrixů. 

------------------ ↓ Interní Stvoření ↓ ---------------------------------------------------- 

1 KosMYah (CosMYah) má 7 KosMAyah, tedy 1008 Kosmických Matrixů.  

1 Pole EFFI, má 3 Džatu (sestava Tri-Veca), každé Džatu má 4 Precepty a 1 Pinakl (Tahu), každý 

Percept obsahuje 1 KosMYah. Tyto 'bubliny' jsou sférické frekvenční zóny: prolínají se a nevidí se. 

Pole Ah-Yah. Pole Vědomí Boha-Zdroje, ∞ oceán - má v sobě maličké tečky: ostrůvky EFFI.  

 

KosMAyah  

Má ve svém středu 1 jádro Ahyaru (Ah-yah-RhU Core), též zvané Ahyaru Kosmos (Central Ah-

yah-RhU Cosmos) či Věčná Děloha (Eternal Womb), kde je centrální/jádrový Plamen Ahyaru. 

 

KosMYah  

Má ve svém středu 1 jádro Kosminyahas (Cos-Min-Yahas ARhAyas Core), kde je 8 Plazmových 

Sluncí S1-S8 a kde jsou také Síně Kosminyahas (Halls of Cos-Min-Yahas). V Síních je uložen 

Prvotní Klastr 8 Slunečních Buněk a centrální/jádrový Plamen Elaisa (Elaisa Flame). Slunce S8 má 

výjimečné postavení: obsahuje v sobě všechna Slunce ostatní a současně je v jejich středu. Říká se 

mu také Osmé Skryté Slunce (Hidden 8-th Sun). Jeho Sluneční buňka AReutas obsahuje 8 Ohnivo-

Ledových Plazmových Krystalů Alhumbra Jádrového Stvoření, Semeno Jádrové Věčné Identity 

(Krystalový Paměťový Matrix Reuta), Věčný Semenný Atom pro kolektiv vědomí KRYSTAR, z 

něhož vzešla všechna realitní pole úrovně KosMYah a do nějž se zase navrátí. Je to Kosmický 

Krystovský Semenný Atom Yan-Yan-A a jeho jádro E-Uma-Un, které nese úroveň Vědomí 

Krystaru. Plazmové Krystaly obsahují Plazmové Toky s krystovským ochranným faktorem K+1 

(nejslabší) až K+8 (nejsilnější) a také kolektivy vědomí 8 Alhumbra Konzilů AMCC, mající 

enkrypci a povely pro Plazmové Hostovací Pole Krystalové Řeky, která pramení v jádře KosMYah. 

 

Pole EFFI 

Další úrovně Stvoření nad KosMYah je Pole EFFI: tečka v Mysli Boha. Tato úroveň zvaná EFFI 

(Eternal Field of the First Inteligence of the God-Source) se skládá ze 3 jednotek Džatu v 

geometrické pozici Tri-Veca kódu (Eternal Phase Set Trinity, First Eternal Tri-Veca) a vytváří tak 

prvotní archetyp fázovacího generátoru, který se v nižších úrovních opakuje. Jedno Džatu (Ahu-

Stri-yah Jha-TU, Ahustrija-Džatu, zkráceně: "Džatu") se skládá z 5-ti věcí. Má 4 Precepty 

(Precepts) a 1 Pinakl (Pinnacle, Ahu-Stri-jhe Ta-Hu, Ahustridže-Tahu, zkráceně: "Tahu"). Každý 

Percept v sobě obsahuje jednu KosMYah, která je zabalená do 3 energetických vrstev zvaných 

Koronus (Coronus). Kromě toho, že Percept v sobě něco obsahuje, má také vlastní existenci a 

identitu. Každý Percept nese jinou energetickou kvalitu a jádrovou enkrypci. Jsou to Před-Plazmové 
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frekvence zvané Plazm (rozdíl angl. slov Plasma a Plasm). Dohromady se 1 Pinakl + 4 Percepty 

kreslí jako kolečka s čísly. Je jich celkem 5 a mají stejnou konfiguraci jako 5 Alhumbra Katedrál 

(Katedrály jsou jejich malou replikou). Jsou to vysoké předobrazy 5 Základních Živlů, ze kterých je 

sestrojeno celé Stvoření. Pinakl je uprostřed a má číslo 1, nese univerzální všeobsahující čistou 

Před-Plazmu: Plasm (počeštěle Plazm). Percept nahoře má pořadové č. 2 a nese EndoPlasm. Percept 

dole, má pořadové č. 3 a nese TermoPlasm. Percept vlevo má pořadové č. 4 a nese HydroPlasm. 

Percept vpravo má pořadové č. 5 a nese EctoPlasm. Prostřední kolečko je Pinakl, má odlišnou 

strukturu: nemá v sobě KosMYa, ale něco jiného. Obsahuje soubor 8 zárodečných před-

plazmických buněk, který sluje Arijona (ARi-Yona). Jeho buňky mají podobnou konfiguraci jako 

Eiradon klastr. Každá buňka se nazývá Dominion či EtaUr Jednotka Vědomí KHY (Dominion, Eta-

Ur KHY C-Unit: Consciousness Units) a nese jádrovou enkrypci pro Před-plazmové frekvence, 

které v sobě obsahují 4 Percepty. KHY buňky nesou části KRYST-Kódu, což je základní tvůrčí 

nástroj Zdroje, programovací jazyk, pomocí kterého se vytváří Stvoření. Je jich celkem 24 a každá 

nese (1/24) Kódu. Pinakl nese programy pro vznik všech čtyř Perceptů a jejich funkci a proto se 

také označuje jako Síně Džatu (Halls of Ahu-Stri-yah Jha-TU). Uprostřed Pinaklu, v jeho samotném 

centru se nachází veledůležitá věc: je to EFFI Ryon Krystal (EFFI Rhyon Crystal). Tento krystal je 

uložen v komůrce, jeskyňce, jež sluje Ryonová Místnost (Rhyon Crystal Room), což je vysoký 

předobraz Tvůrčí Jeskyně. Ryon Krystal v sobě obsahuje originální tvůrčí programy pro stvoření 

všeho, co je kolem něj, tedy vše, co obsahuje Pole EFFI. Ryon Krystal také slouží jako paměťový 

matrix pro celé Pole EFFI. Ve středu této Ryonové komůrky se nachází bod-průchod, který vede 

přímo do Pole Vědomí Boha-Zdroje označované jako Ah-Yah. Bod ten je předobrazem Tvůrčího 

Bodu a sluje Crucible Point (crucible = tavicí kelímek, tyglík, nístěj vysoké pece, tedy něco jako 

Tavný Bod). V tomto Tavném Bodě se substance Vědomí Zdroje přetavuje na vědomé plazmové 

energie. Pole Zdroje Pre-Eta-Ur se vibračně ochladí na Eta-Ur a to se pak přetaví na Před-plazmu 

Plasm (Eternal Pre-Substance Plasm). Ta vyplní těla 1 Pinaklu a po vhodném před-živlovém 

nakódování vyplní také jeho 4 Percepty. EFFI Pole má 3 Džatu a tedy i 3 Pinakly, v pozici Tri-

Veca. Má tedy celkem 3x8=24 KHY Jednotek, které společně obsahují celý KRYST-Kód. Má také 

3x4=12 KosMYah. EFFI Pole tak zastřešuje 12x1008 = 12096 Kosmických Matrixů (Junasajů), kde 

každý z nich má ve své Vnější Doméně celé jedny Schody do Nebe, na jejichž spodku je nejnižší 

Hustota HU-1, v ní je mnoho vesmírů, každý má mnoho galaxií, ty mají mnoho slunečních systémů 

s planetami a jednou z nich je i naše Země. EFFI je malá tečka v Poli Vědomí Boha. Viz Obrázky. 

 

Pole Ah-Yah 

Je to Pole Vědomí Boha-Zdroje, též zvané Moře Snů (Sea of Dreams). O jeho vnitřní struktuře 

zatím mnoho sděleno nebylo. Snad jen to, že Bůh ve své Božské Mysli sní svůj velký sen o Stvoření 

a všem, co v něm je. A to všechno sní své malé sny spolu s Bohem, uvnitř jeho Velkého Snu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pole Ah-Yah 

(prázdný prostor) 

Pole EFFI je malý ostrůvek v oceánu Ah-Yah 

(zárodek Božího Snu o Stvoření)
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1 Džatu má 4 Percepty + 1 Pinakl (Tahu), 

každý Percept obsahuje 1 KosMYah 
(dva různé pohledy na Džatu) 

Ostrůvek EFFI pod lupou: 

má 3 Džatu v Tri-Veca sestavě 
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1 KosMYah, 

 má 7 KosMAyah 

1 KosMAyah,  

má 144 Yunasajů 
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---------------  Kreační Mechanika IIb: Dynamika - Pohyb Stvoření  --------------- 

 

Po uvedení základní informace o struktuře Stvoření je možné přejít k jeho pohybu. Kreační 

dynamika spočívá na několika základních principech. Vše je neustále v pohybu. Vše se neustále 

vytváří a přetváří skrze Manifestační Sekvence (problikává v různých rytmech). Vyšší úrovně 

vytváří úrovně nižší. Tvoří se vždy ze sebe a do sebe. Vše se nachází v tom samém místě 

('prostoru') a přitom si to nepřekáží a nevadí. Vše je od sebe odděleno přirozenými energetickými 

bariérami (el-mag repulzní zóny), aby se nemíchalo, když nemá. Vše je ukotveno do svých 

přirozených vývojových cyklů, kde to svou existenci prožívá jako změny v čase. Čas je simultánní 

(současný) a stojí (nehýbe se). Percepčně je to prožitek změny, tedy zaměřování bdělého vědomí na 

různá ohniska, místa v Hologramu Bytí. Fyzikálně je to spirála vědomí Zdroje, která expanduje z 

Jádra Stvoření do jeho vnějších manifestovaných forem a zase zpět. Čas je jednotné pole částic 

vědomí majících určité pulzní rytmy. Čas je jako parametr vložen do struktury časových vektorů a 

kontinuí, v rámci kterých mohou probíhat změny, tedy před-lajnovaných sekvencí možných 

průchodů Hologramem. Je parametrem Pravdě-podobnostních Vývojových Linií Událostních 

Horizontů, kde každá věc-událost má současně několik variant, různých verzí lišících se vibrační 

kvalitou. Časový Tok (Time Flux), který určuje percepční kvalitu zvanou 'běh času', je generován 

pulzními rytmy Časových Zámků (Time Locks) ve štítech a souvisí s rychlostí rotace planetární 

Merkaby. Velká předloha pro existenci času je uložena v Poli EFFI jako Nad-Kosmický Časový 

5 Alhumbra Katedrál:  

řídí je 8 KHY Center 
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Templát (Time Template). Jeho pulzní rytmy vysílají časové vlny (Time Waves) do Stvoření, které 

určují charakter jeho změn, včetně směrů a rychlostí rotací jednotlivých realitních Hologramů (kola 

v kolech) a jejich ARPS. Zajišťují synchronizaci evolučních cyklů, rytmů expanze a kontrakce. 

Ontogeneze i fylogeneze je řízena Časovými Zámky na Evolučních Templátech biologických druhů 

a jedinců. Předlohy jedinců jsou ponořeny do předloh druhu (jako pod-programy v rámci většího 

programu). Předlohy druhu jsou ukotveny do předloh planety. Planetární předlohy jsou součástí 

předloh solárních, pak galaktických, vesmírných, kosmických, nad-kosmických, až do Pole EFFI. 

Vše je se vším propojeno a tvoří jeden celek. Typickým vývojem v rámci expanzního cyklu je 

embryogeneze (mikrokosmos), kde se biologicky manifestují stále větší a větší části (programy) 

osobní vývojové předlohy jedince. Ta nese přesné informace o tom, kde a kdy se má zmanifestovat 

jaký kvark, atom, molekula a buňka, jakou to má mít strukturu a tím i funkci. Expanzní cykly na 

velkém měřítku (makrokosmos) jsou 4 Jugy. Jsou to 4 fáze Božího Výdechu (ManA-base), kdy v 

každé fázi je z nitra Junasaje vyfouknuta ven jedna Doména: 1,2,3,4. Jim odpovídající kontrakční 

cykly (EirA-base) zvané Adaši Návraty (Adashi Returns), kdy se Domény do sebe směrem dovnitř 

postupně vcucávají ve třech krocích (šipky): 4 → 3 → 2 → 1.  

 

Perpetum Mobile 

Stvoření funguje jako Perpetum Mobile (věčně se pohybující). KRYST Kód zaručuje trvalou 

udržitelnost existence. Energie Zdroje se nikam neztrácí, jen mění své formy a vlastnosti. Je 

zajištěna její vibrační regenerace. Pokud se v našem částicovém světě energie unaví, tak se zase 

zregeneruje v anti-částicovém světě. Je to podobné jako v naší hrubohmotné fyzice. Vyšší formy 

energie konají práci a přitom ztrácí svoji kvalitu či jakost. Např. organizovaná expanzivní elektrická 

energie může pohánět motory a stroje, ale nakonec se zdisipuje na teplo, čímž se stáhne do své 

pasivní magnetické formy jako chaotický termální pohyb molekul. Tak se to jeví nám, obyvatelům 

částicového světa. Úplně jinak se to jeví našim dvojníkům v anti-částicovém světě, kde jsou polarity 

přehozeny. Naše teplo je jejich elektrika a naopak. Co se u nás unaví, to se pro ně nabije a naopak. 

A takhle se to děje přes všechny úrovně. Odtud všechny polarizované energie jdou zpátky do 

Zdroje, kde se odznaménkují, aby se zase mohly vrhnout zpět do manifestace a vyjádřit se tím 

nejpozitivnějším způsobem sebe-realizace, který umí. Pro Partiki částice Vědomí Boha-Zdroje, 

které tvoří skladebné částečky Prvotních Proudů Životních Sil, to znamená projít skrze Kathara 

Mřížku (ID refrakční mřížka), nabrat do sebe původní krystovské kreační programy pro tvorbu 

Hologramu Bytí a promítnout ho do útrob Kosmické Merkaby, do její Tvarové Konstanty, do jejího 

Radiálního Těla. 

 

Časová měřítka (Outer Domain Time Scales) 

Nejrychlejší: fázování Partiki částic.  

Nejpomalejší: kosmické cykly.  

Mezi tím: vše ostatní, včetně lidského dechu. 

 

Dynamika Krystalového Těla 

Vývoj je umožněn neustálým problikáváním skrze Manifestační Sekvenci. Díky zpětné vazbě mezi 

vědomím si situace současné (právě promítaný obrázek) a záměru ji změnit (nově vytvořený 

obrázek) dochází k iluzi běhu času a změn. Dva pohledy na fyzikální realitu Sekvence v případě 

tvorby Světelného Krystalového Těla ve Vnějších Doménách se označují jako Fáze (Phase) a jako 

Stáže (Stage, stupně, etapy, apod.) 

 

Manifestační sekvence: 5 Fází 

1 Transcendentní  Plamenná těla, Prvotní proudy, 

2 Počáteční   Kathara mřížka, Štíty,  

3 Prostřední   Krystalové Tělo, Lotos, Merkaba, DNA, Axiom, 

4 Pre-externalizační  Radiální Tělo, Hova těla, Etherická předloha, 

5 Externalizační  Čakry, Atomická pole. 
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Manifestační sekvence: 8 Stáží 

1 Kathara, Štíty, Rod a Staff, Rušej špendlíky, Lotosové oblouky,  

2 Rušej špejle ve Staff válci, propojení Štítů skrze Uzly, 

3 Expanze špejlí, vnější Krystalové Tělo, Miodicko-Diodická mřížka, 

4 Kontrakce špejlí, Transharmonické víry, Merkabické spirály,  

5 Štítové hodiny, Vektorové kódy a víry, Projekční linie a Tile dlaždice, 

6 Lotosféra: Krystalové Světelně-Zvukové Holografické Tělo, Axiom a Meridián linie, 

7 Lotosféry: Refrakční čočka, Etherická předloha, Deflexní pole a linie, KRM,  

8 Lotosféra: oživení Lotosu, Srdce + Dech, Heliotalika. 

Více informací o tomto tématu je např. ve skriptu Kathara 2-3 Foundations. 

 

Dynamika Raša Těla 

Stručně je shrnuta dynamika tvorby Raša Těla vnitřních Domén Kosmu v rámci Yunasai, též zvaná 

First Creation Mechanics (původní názvy). 

I. Pre-Partiki Creation Cycle. 

II. NaVANa a NU-VA-Na Partiki Birth Cycles. 

III. SEDa Ecousha-TA Cycle. 

IV. Lightborn Cycle. 

V. Starborn Cycle. (Viz schematický Obrázek níže) 

VI. Lifeborn Cycle. 

Pre-Bang, Little Bang, Middle Bang, vznik ParTEKEi Templátu a ParTEKEi Těla, 5-ti 

Elementálních (živlových) Plání, Pránického Semene (Prana Seed), Těla Rasha-AmorA, zrození 

ParTEKEi Dark-matter Těl Rasha. 

VII. God Born Cycle. 

Big-Bang (prvotní vývojová fáze kosmu, před kterou prý již nic není, o které dnes spekulují naši 

hmotaři), zrození Krystal Reisha-AmorA 7 Suns Hub a Těla Eukatharaista. 

VIII. Kryst Born Cycle. 

Silent Bang, Still Point. Vznik 4 Domén během 4 Eckashi Expanzních Cyklů (4 Jugy). Expanze do 

Krystar ReishA Sun of God Body born of Kryst. Příprava na vratné Adashi Návraty. 

Vývoj bytostí skrze Domény, vyvinutí se do jejich maximální vibračně-expanzní formy, provedení 

akrece maxima frekvencí do svých předloh, atomická transfigurace do formy věčného života: PaTa-

Ur eternal atoms, transfigurativní ascence pro transmigrační vstup do cyklů Adaši Návratů.  

Více informací o tomto tématu je např. v semináři Phoenix, April, 2007.  

 

Evoluční cykly 

Pro představu je uvedeno několik časových vývojových cyklů, které existují pro všechny celky 

Stvoření (Time Scale of Eyanic Calendar), vyjádřeno v jednotkách délek pozemských roků (názvy 

původní). Více informací o časových vývojových cyklech je např. ve Voyagers II. a textu Secrets of 

the Yugas. 

Planetární cykly 

1 Time Vector = 738  

1 Time Continuum = 4 426 (6 Time Vectors) 

1 Euiago (SAC) = 26 556 (6 Time Continua)  

1 Eyugha (Juga) = 159 336 (6 Euiago)  

1 Eyana = 1 274 688 let.  

Délka 1 Jugy pro různé celky: planeta = 159 336, solár = 1 912 032, galaxie = 22 944 384, meta-

galaxie = 275 332 608, vesmír = 3 303 991 296, Ecka (1 monadická juga) = 39 647 895 552 let. 
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Raša Tělo, fáze V. Starborn Cycle. Zrození a expanze 

Světelného Těla iterací Kathrara Mřížky po Krystovské 

Spirále. Tento cyklus má 15 Dní Boží Tvorby. Zde vzniká 

Yunasai jako semenný Atom pro Vnitřní Domény.  
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Falešné Jugy 

Současné planetární nauky prezentují různé verze výkladu Jugy. Zde jen o jednom aspektu. Dnes 

nejsme na přirozeném konci 4. Jugy, tj. posledního Ekaši Cyklu Jugy Božího Výdechu, zvané KalE 

Eyugha, jak se často mylně tvrdí. Jsme někde v jejím prostředku. Důvodem je těžké poškození 

našich kosmů. Jsme navázáni na devoluční časové cykly, které vedou do pádu. Pokud by náš vývoj 

pokračoval, tak skončíme v černých děrách. Proces Fail Safe startuje předčasný návrat do zpětných 

Adaši Cyklů z nedokončené Jugy, což je silně nestandardní situace, normálně se do 1. Adaši 

vstupuje po řádně dokončené 4. Juze. Je to jako kdyby řidič zařadil zpátečku, když auto jede 

směrem k propasti (či fíra pustí kontra-páru, když se jeho vlak řítí proti zdi). Obrazně řečeno, 

Strážci a Dravci se spolu perou o ručičku na jugových hodinách. Dravci ji tlačí pořád dopředu, aby 

Juga pokračovala a my šli do pádu. Strážci ji naopak drží na místě, abychom v chybném vývoji 

pokračovat nemohli a přitom připravují oslí můstek, který by nám umožnil evolučně přeskočit z 

půlky Jugy přímo na startovní čáru 1. Adaši. Ten můstek sluje Krystalový Most, což je obrovský 

kosmický koridor, který propojuje časové cykly Externího Stvoření, skrze Dhajaty Pláně, do 

ascenčně-inscenčních cyklů Interního Stvoření. Skrze tento koridor k nám přitéká energetická 

lavina plazmových frekvencí zvaná Krystalová Řeka. Ten koridor také obsahuje energetické 

průchody, skrze které je možno po řece 'proplout' do nových nepoškozených vývojových cyklů. 

Krystalový Most (Crystal Bridge) je malá část většího projektu Duhový Most (Rainbow Bridge) a je 

odvětven na naši Zemi. Krystalová Řeka (Crystal River) nese pouze malou část energie Duhového 

Mostu a po svém apgrejdu se spektrálně rozšíří a obohatí na Řeku Duhovou (Rainbow River).  

 

Vznik Stvoření 

Jak dlouho tady vlastně jsme? To závisí na tom, kdo má právě monopol na tento byznys. Např. v 

našem evropském kulturním regionu, katolické církevní odhady kladou počátek vzniku Stvoření do 

období 5500-4000 BC. Na tom se shodnou různé (i vnitřně konkurenční) školy, pracující na 

výzkumu datace bible. Zajímavý pohled na matematickou časovou strukturu písma podává např. L. 

Moučka v knize Nachaš. Jsou zde i konkrétnější data, např. někteří tradiconalističtí katolíci 

používají rok 5199 BC, který je vzat z katolických martyrologií. V anglicky mluvícím světě je 

jedním z nejznámějším novodobých dat odhad arcibiskupa Jamese Usshera (1581-1656), který 

podle Juliánského kalendáře navrhl datum Stvoření na sobotu 23. října 4004 BC (datum Stvoření 

umístil, z důvodu přesného času, na dobu soumrak předcházející navržené neděli). Těmto údajům 

dnes věří asi 40% americké populace: je to k smíchu nebo k pláči?  

Různé historické kultury mají svá data pro chvíli Stvoření Světa. Existuje mnoho různých 

historických kalendářů, založených právě na těchto datech. Dále jsou uvedeny některé příklady 

předkládaných dat stvoření, včetně dat zjištěných pomocí vědeckých postupů (Wikipedie). 

 

Katolická církev: 5500-4000 BC, 

Mayská civilizace: 11. nebo 13. srpen, 3114 BC, 

Judaismus: 22. září nebo 29. března 3760 BC, 

Teorie Velkého Třesku (stáří vesmíru): 11-20 miliard let, 

Radiometrické datování stáří Země: 4.55 miliard let, 

Puranický hinduismus: před 77 760 miliardami let. 

 

Nauka uvádí tyto údaje: 

Stáří Stvoření: nedatováno, pojem čas zde nemá smyslu, neustále cykluje, je zde hierarchie 

vývojových cyklů, tvoření kosmů a vesmírů ven a zase zpátky, dle rytmu Božího Dechu,  

Náš Vesmír: asi 950 miliard let, 

Naše galaxie: Mléčná Dráha je odtržený a devolvující kus galaxie Andromeda M31, 

Náš solár: 550 MYA po pádu Tary, 

Naše Země: 550 MYA, 

Lidstvo na Taře (HU2): 560-550 MYA, 
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Lidstvo na paralelní PKA Zemi (HU1): 250-25 MYA,  

Lidstvo na naší PCM Zemi (HU1): od 25 MYA, 2x zcela zničeno globálními válkami, 

Osídlení I: 25 - 5.5 MYA (zničeno Elektrickými válkami), 

Osídlení II: 3.7 - 0.848 MYA (zničeno: Tisíciletými válkami), 

Osídlení III: 798000 - 75000 BC příprava podmínek, 75000 BC - dodnes, dnešní lidstvo jehož jsme 

součástí (má být zničeno globálním Džihádem a WW3), 

Velká Pyramida + Sfinga v Gize: postaveno 46 459 BC, 

Velká Pyramida: 1. oprava 10 500, 2. oprava 9000 BC.  

 

-----------------  Kathara Healing: Technologie Světla a Zvuku  --------------- 

 

Stejně jako celé Učení Vnitřního Krysta, tak i jedna jeho součást zvaná Kathara Healing System1 

(KAH) je určena výhradně pro osobní teoretické bádání a filosofické spekulování a volno-

myšlenkářské fantazírování a meditování jednotlivce. V žádném případě není KAH určen pro 

jakoukoli diagnózu a ovlivňování či léčeních jakýchkoli aspektů a okolností zdraví člověka a není 

náhradou profesionální lékařské péče (obsáhlý Disclaimer je uveden na každém produktu KAH od 

jeho producenta - Azurite Press, Ltd.). Jedná se v podstatě o pozitivní přístup k bytí, který může 

člověku přinést pocit spokojenosti a radosti. KAH funguje asi takto. Ráno, když vstanu, namaluji si 

na kus papíru žlutou tužkou smějící se sluníčko (světelný aspekt, symbol). Pak se na něj zálibně 

podívám a třikrát řeknu: 'Sluníčko, sluníčko, ať mám dneska úsměvný den!' (zvukový aspekt, 

mantra). A budu věřit, že budu mít úsměvný den. Je zřejmé, že všechno je to jen vymyšlené a se 

zdravím to nemá nic společného. Vždyť kdo by takovým hloupostem věřil? To by přece bylo na 

Bludný Balvan od skutečných 'vědců', kteří sami nejlépe ví, co pravda je a co není, co je dobře a co 

špatně, mají tituly a patent na rozum (= kontrolní dogma). Leč, vzdělání před blbostí nechrání. 

 

Nauka Vnitřního Krysta a její aspekty 

1. Základem Nauky je teoretický výklad ID fyziky, jako výchozí znalostní báze pro vše ostatní 

(zdroje: Voyagers I a II, Keylontic Dictionary, The Science and Spirituality of Creation, The 

Elements of Discovery, Introduction to the Monad, Anatomy of the Time, Sliders 1-12, aj.).  

2. Další směry Nauky jsou např. energetická práce na planetárním Chrámovém Komplexu Země, 

která je nezbytně nutná, aby se její vývoj nasměroval pozitivním směrem, ukotvením do ascenční 

vlny (zdroje: The Master Templar Stewardship Initiative, Planetary Shields Clinic Field Guide, aj.). 

3. Energetická práce na sobě směřující k osobní ascence-schopnosti. Na osobní úrovni jde o šťastné, 

plně-vědomé plnohodnotné naplněné kvalifikované prožívání planetární existence, maximální 

pozitivní sebe-vyjádření, získání a integraci potřebných životních zkušeností, naplnění současné 

inkarnační mise a evoluční posun na vzestupné cestě (zdroje: Consciousness of Ascension, Postures 

of Love and Steps towards Joy, aj.).  

4. Ale také -a především- očištění a uzdravení osobních předloh, jako základní předpoklad pro 

cokoli dalšího (zdroje: Kathara Healing Level: 1, 2-3, 4-intro, aj.). Tento směr osobní energetické 

regenerace se nazývá Kathara Healing (KAH). Je založen na aplikaci Keylontické Vědy o vztahu 

hmoty, energie a vědomí a používá Technologie Světla a Zvuku. Vychází z faktu, že každá 

Dimenze D1-15 je složkou vibračního spektra jednotného energetického pole Časového Matrixu 

(HU1-5), který emanuje z nadřazeného Matrixu Energetického (HU6-8). Každá Dimenze je 

vytvořena z vědomé substance Prvotních Proudů Životních Sil (15 Paprsků Ekaši) a obsahuje v 

sobě aspekty Elektrické ManA (světelné, Před-Světelné pole Keerasha HU5) i Magnetické EirA 

(zvukové, Před-Zvukové pole Khundaray). Proto jí přísluší atributy a signatury obou. Světelný 

aspekt má dva projevy: tvar (symbol, póza: statická, dynamická) + barvu, v rámci vizualizace. 

                                                 
1 Pojem KAH se zde pro stručnost používá v obecném významu pro všechny bio-energetické regenezní technologie 

Nauky, bez dalšího rozlišení. Původně však byl vyhrazen zejm. pro opravu předloh Vnějších Domén, neb se 

předpokládal poklidný průběh SAC-2012, na což by navržený 12-ti stupňový systém KAH postačil. Díky eskalaci 

dramatu byly předány pouze první 3+kousek stupně (≤ 2005) a bylo nutno přitlačit na pilu a uvolnit techniky i pro 

Domény vnitřní a posléze i postupy plazmové: to se však již KAH nenazývá a má to mnoho jiných speciálních názvů. 
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Zvukový aspekt má jeden projev: tonální singatura, mantra, slabika, vokalizační sekvence, psonn, 

zpěv. Další aspekt je Dech, který tyto dva spojuje skrze ManU (dech souvisí se zvukem). Pomocí 

světelných a zvukových signatur různých energetických polí vědomí a tvůrčích sil se na ně můžeme 

vyladit, dostat se s nimi do stavu vibrační harmonické rezonance, komunikovat s nimi a požádat je o 

akt spolu-tvorby našeho osobního a planetárního očistného a léčebného procesu. KAH pracuje 

pomocí různých postupů a metod, které se v mnoha duchovních směrech a školách používají 

dodnes. Základem této energetické práce jsou MEDITACE. Tam se spojují všechny 3 božské tvůrčí 

nástroje, které člověk má k dispozici: 1. světlo, 2. zvuk, 3. dech. Tedy: poloha těla + vizualizace, 

vokalizace, řízené dýchání. Tyto 3 věci (symbol+mantra+dech) představují Boží Trinitu (Tri-Veca 

konfigurace) a její fázování, které celé Stvoření vytváří a udržuje ho při životě. Při práci ve skupině 

se používají navigované meditace. V osobním soukromém prostoru pak každý pracuje tak, jak mu 

to vyhovuje.  

 

Fyzika Světla a Zvuku 

Zde je pár heslovitých útržků pro rekapitulaci základních fyzikálních faktů o přirozené polaritě, o 

Fázování Trinity: polarizace + depolarizace (vybliknutí ven do manifestace + zabliknutí zpět do 

Zdroje), o kvalitě elektrické + magnetické (světelné + zvukové), o tom, že každá věc má na svém 

dně kód své identity (Jádrová Energetická Enkrypce), že ten kód má prvotní aspekt magnetický + 

druhotný aspekt elektrický, a že tyto dva aspekty jsou dvě strany téže mince: energetické enkrypce 

té věci, o tom, že lidská řeč je unikátní nástroj: světelně-zvuková skalární technologie pro spolu-

vytváření a přetváření světa. 

 

Neutralita ↔ Polarita (fázování Boží Trinity, neustále tam a zpátky) 

ManU (Duch Svatý, DECH) ↔ EirA (Matka, ZVUK) + ManA (Otec, SVĚTLO)  

 

Zvuk je prvotní, nejmocnější a nikdy nelže (zneužitím je možné někoho 'pře-mluvit'). 

Světlo je druhotné a náchylné k falšování (předstírání, vizáž, šaty dělaj člověka). 

 

Nepolární/Omnipolární: Partiki (PKI, el-mag, jednota, ± , rezonantní tón)   

Polární ZVUK: Particum (PCM, mag., kontrakce, - , spodní tón, hmota)  ♀  

Polární SVĚTLO: Partika (PKA, el., expanze, + , vrchní tón, anti-hmota)   ♂ 

 

Každá věc ve Stvoření je jedinečná a má svoji Identitu (jednoznačnou, nezaměnitelnou). 

Identita je vyjádřena zvukovou a světelnou signaturou (energetické božské rodné číslo). 

Otisk Identity je Jádrová Energetická Enkrypce. 

 

Zvuková signatura: zvuk, hlas, zpěv, tón, Psonn, mantra, jméno (vyřčené). 

Světelná signatura: tvar, barva, symbol, obraz, poloha, póza, mudra, jméno (psané).  

 

Příklad 

Občanský průkaz má fotku + podpis, který je psaný i čtený i vyslovitelný. 

Zvuková Signatura + Světelná Signatura = Jeden Celek 

 

Příklad 

Božský Jazyk je předlohou Lidské Řeči 

Lidská řeč a abeceda: písmeno = tvar (symbol) + zvuk (mantra) 

Symbol - adresuje. Mantra - aktivuje. 

 

Příklad 

"Pepo, pojď na jedno!" 

Adresace: Pepo - oslovení konkrétní entity, upoutání její pozornosti.  

Aktivace: pojď na jedno - akční prvek, vyvolá specifickou reakci, entita zafunguje (a jde na jedno). 
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I. ZVUK - Aspekt Magnetický  

 

Zvukové projevy člověka je možné pracovně rozdělit do dvou škatulek. Na (i) běžnou lidskou řeč a 

na (ii) mantrování. Ono je to vlastně to samé, ale liší se to jen mírou zvědomení používání tvůrčí 

síly zvuku a ochoty přijmout za to zodpovědnost.  

 

Anuhazi jazyk  

Je to přirozený externě mluvený (tj. ne telepatický) jazyk pro náš Časový Matrix. Byl vyvinut 

zakladatelskými kolektivy vysokých ras HU-5 (Rishi Breneau) asi před 950 BYA a je kořenem 

všech jazyků ve všech našich vesmírech, tedy i na Zemi. Obsahuje posvátné pra-zvuky nesoucí 

všechny vibrace původního Stvoření a jeho KRYST Kód. Tyto zvuky rezonují s energetickými 

předlohami všech stvořených forem. Je to Posvátný Jazyk umožňující přímé tvoření. Anuhazi jazyk 

má 12x12=144 znaků, které ovládají energetické proudy Prvotních Životních Sil pro 12 Dimenzí a 

jejich 12 PodDimezí Veca Kvadrantů. Je to sada Kódů pro řízení 12 ks Paprsků Ekaši z celkového 

počtu 15 ks (ty tři zbývající jsou Master Keys, které ovládají těch dvanáct). Každé Anuhazi 

písmeno adresuje jeden PodDimenzní proud. Jejich kombinací vznikají manifestované formy. 

Kolektivy Vědomí Rishi Breneau takto vytvořily naše vesmíry. Jde o to vytvořit předlohu ve formě 

vize (morfogenetické pole) a potom skrze ni prohnat proudy tvůrčích sil (řízené mantrami). Pak 

není problém stvořit Golema či zastavit proud řeky Dněpru či zastavit kamennou lavinu, než se 

projde úzkým údolím. Tyto fenomény nemusí být vázány na přímé použití posvátných jazyků. 

Mohou být výsledkem spolupráce s Živlovými Poli planety či vesmíru, která se pomocí posvátných 

sekvencí oslovují a vybízí ke komunikaci. Tato pole mohou být jak čistá, tak poškozená. 

Krystovská Pole není možno ovládat a k něčemu je přinutit. S nimi se pracuje pokornou žádostí o 

akt spolu-tvorby, pokud souhlasí s jeho záměrem a cílem. I když je v moci člověka ovládnout určité 

elementální síly, které již nepatří do osobního portfolia, protože je vůči nim superiorní, tak se to 

prostě nedělá, neboť je to energetické násilí.  

Pro představu jsou uvedeny tonální signatury 5-ti Krystovských Polí Vesmírného Živlového 

Vědomí. Pomocí nich vyzýváme a voláme Krystovské Síly Prvotních Elementů (Tvůrčích Živlů) k 

aktu spolu-tvorby nějaké věci či situace (očista, léčení, pomoc, ochrana, záchrana, realizace 

pozitivní vize, poučení, rada, útěcha, pozdrav, sdílení, apod.), vše v souladu se Zákonem jednoty: 

 

Šá ej dá a mór  (Věčný Vítr a jeho Píseň; plyny, vzduch) 

Džá et ej durá  (Věčný Plamen Posvátného Ohně; páry, oheň) 

Ejá que jél   (Věčná Voda a její Tok; tekutiny, kapaliny, vody a vodstva) 

Eta lej e krystalej  (Věčný Základní Kámen; tuhé a pevné látky) 

Íta ur ša lej   (Věčný Ohnivě-Ledový Éter Prvotní Záře a Prvního Záření 'EtaUr'). 

 

Keylonta  

Je to nauka o tom, jak pracovat s mocnými pra-zvuky Anuhazi, nesoucí původní Krystovské 

Kódování. Používá z nich složené posvátné Mantry a Zpěvy (Sacred Psonns), protože v sobě 

obsahují tonální signatury naší originální Božské Manifestační Předlohy a Božské Předlohy Zdraví. 

Jejich vibrace aktivují naše skalární pole a přepisují jejich vadné poškozené části původními 

Krystovskými zdrojovými kódy. Některé tyto mantry např. přímo adresují specifické části našich 

DNA templátů, kde jsou reverze na úrovni celého druhu, léčí je a aktivují naši genetiku pro 

ascenční procesy. Některé tyto mantry jsou audio-přepisem sekvencí specifických Ohnivých 

Písmen, které regulují funkci celé DNA. Nemá smyslu se vždy pídit po obsahu či významu těchto 

manter, nesdělují totiž informace jako běžné lidské komunikační prostředky (např. různé 'důležité' 

zajímavosti o kterých se hovoří na pavlači). Jsou to pokročilé ID foto-sonické technologie, světelné 

a zvukové kreační programy.  

 

Lidská řeč 
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* Je to mocný tvůrčí prostředek, řeč myšlenky vyjadřuje, manifestuje je a zhmotňuje. Řeč je naše 

manifestační sekvence, myšlenkové koncepty jsou vzorce vědomé energie ve formě Partiki mřížek, 

Keylonů, skalárních vln a krystalových polí. Pomocí řeči se tyto předlohy překládají do hutnějších 

forem, až se nakonec přímo manifestují. Mezi myšlením a řečí je velmi úzký vztah. Uvědomme si, 

že naše myšlenkové procesy se opírají o verbální formy. Používáme slova k tomu, abychom 

sestavili myšlenku. Lidská řeč je zcela jedinečná schopnost a je třeba ji důkladně kultivovat. 

* Mateřský jazyk je třeba chránit, protože řeč kóduje národní identitu pomocí energetické předlohy 

zvané Jazykový Matrix. Ten je třeba ochránit zákonem o jazyku. Pokud někdo bude dlouho mluvit 

německy, tak začne německy i myslet. Pokud začne německy myslet, tak se Němcem i stane. 

Nucení mluvit jazykem dobyvatelů a pokořitelů má hluboký energetický význam: vygumování 

vlastní identity. Dalimilova Kronika dobře ukazuje tyto multi-kulti genetické hrátky ohledně 

překódování jazykového matrixu jedince a národa, čímž začíná dnes žádoucí vygumování národní 

identity. Zde je známá citace našeho předka: 

"...Radějí sě chci s šlechetnú sedlkú českú smieti, než králevú německú za ženu jmieti. Vřet 

každému srdce po jazyku svému a pro to Němkyně méně bude přieti lidu mému. Němkyni německú 

čeled bude jmieti a německy bude učiti mé děti. Pro to bude jazyka rozdělenie a inhed zemi jisté 

zkaženie...".  

Staří vládci dobře znali sílu jazyka a tradic a jejich důležitost pro uchování Národní Identity. Pokud 

někdo chtěl do naší země přijít a usadit se zde, tak musel přijmout náš jazyk, víru, vzdělání, zvyky a 

tradice. Tedy se MUSEL energeticky navázat na náš Český Národní Štít a Český Jazykový Matrix, 

aby ho posiloval a ne oslaboval (což je dnes záměrem). Bylo jasné, že menšina se MUSÍ přizpůsobit 

většině, pokud na její území vstoupí a chce tam žít. Je to normální vztah Domácí a Hosté. Host se 

musí přizpůsobit pravidlům domácích, pokud je tam jako cizinec na návštěvě a zejm. pokud mu má 

být dovoleno tam setrvat. S tím příkře kontrastuje dravčí ideologie multi-kulti pro likvidaci národů. 

* Lidská řeč funguje i opačně. Nejen, že vyjadřuje naše již hotové myšlenky, ale také řeč myšlenky 

vyrábí. Zvuky a slova nesou své specifické tonální signatury, což jsou skalární vlny, které interagují 

se skalárními poli všech manifestačních předloh. Tím že mluvíme, tím tvoříme. Každé slovo a zvuk 

má svoji vibrační hodnotu. Hlídejme si svá slova, stejně jako své myšlenky. Bohapusté tlachání a 

pokleslý verbální projev generují chaotické energie a znečišťují naše osobní i planetární biopole. 

Psaný i mluvený jazyk vysílá elektrické impulsy, které přímo ovlivňují naši DNA předlohu a vše co 

se skrze ni manifestuje. Jazykové struktury se překládají do matematických kódů, které slouží jako 

operační instrukce pro náš systém tělo-duše-duch.  

* Další použití řeči je záměrně vkládat tonální signatury obsažené ve zvuku či slovech (mantra) do 

manifestačních předloh na různých úrovních za účelem vyvolat specifický účinek (energetické 

příkazy, command sequences). Kromě vkládání určitých programů do předloh se také jejich 

stávající programy řečí aktivují. Na tom je také založen systém KAH. 

 

Distorze lidské řeči  

V období Babylonského masakru (3470 BC) došlo k mutačním zásahům do lidské genetiky, jedním 

z jehož následků byla distorze lidské řeči. Řeč je zcela zásadní existenční a tvůrčí dovednost 

člověka a je základem jeho psycho-intelektuálních schopností. Došlo k zpřeházení písmen lidských 

krystovských jazyků na úrovni jejich energetických předloh. Klíčové kódovací a řídící znaky, které 

adresovaly Prvotní Proudy Životních Sil byly vyjmuty (posvátná hebrejština měla 28 písmen, dnes 

jich má 22, kabalisté hovoří o tajném písmenu č. 23, které je magické a dá tomuto obrovskému 

jazyku jeho původní božskou sílu a moc, až přijde ten čas, je to zřejmě kolektivní označení pro 

chybějící jazykové kódy). Tonální signatury zbylých znaků byly zreverzovány a pomíchány. Byly 

tam vloženy nové reverzní symboly. Používání takto zdeformované lidské řeči trvale generuje 

reverzní skalární pole a systematicky poškozuje manifestační templáty lidského prostředí, planety a 

všech jejích životních forem. Proto držení Bobříka Mlčení má i hlubší efekt. Pokročilé sekty 

himalajských mistrů nedržely Bobříka pouze proto, aby si mohly vybarvit modré okénko sebe-

kázně ve Foglarovském ascenčním kalendáři, ale také proto, že věděli, že mluvením zabíjí nejen 

sebe, ale všechny, s kterými mluví a také celou planetu a její bytosti. Nauka o lidském jazyku (řeči) 
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je fascinující a je o tom mnoho literatury. Jazyk je přímou manifestací genetických předloh daného 

druhu, rasy, národa, etnika či jedince a nese jejich energetickou enkrypci. Stejně tak zvukové 

projevy všech stvořených forem. Podle vibrační kvality hudby lze odhadnout míru krystovského 

kódování ve štítech autora či interpreta. Každý si to může vyzkoušet.  

 

Mantra  

Je to zvukový aspekt Stvoření, který oslovuje danou věc a její identitu na její nejzazší úrovni 

existence, tzv. tonální signatura. Je to Píseň jejího Bytí. Je to audio-překlad struktury skalárních 

polí, na kterých je založena její existence. Je to její jádrová Energetická Enkrypce. Je to jméno 

vyřčené, vyslovené, zmanifestované. Teprve na další nižší vibrační úrovni se to projeví jako video-

překlad, kde se ukáží vizuální matematicko-geometrické vzory zvukových polí ve formě symbolů.  

Pojem Tonální Geometrie označuje fakt, že složitou geometrickou anatomii štítů je možno přeložit 

do zvukové formy zpěvů (tonální podoba). Takže pokud se tyto zpěvy vokalizují, tak vydávané 

zvuky adresují a aktivují až tisíce specifických štítových kódů v naší anatomii a spouští s nimi 

spojené procesy. Tedy na první pohled obyčejná či nic neříkající písnička či říkadlo může mít 

obrovský účinek na stav naší energetiky a vědomí. Soubor Posvátných Zpěvů s nimiž Nauka 

pracuje, je uveden v textu Sacred Psonns, Invocations, Attitudes and Responsibilities of Mastery. 

 

II. SVĚTLO - Aspekt Elektrický  

 

Tvar, barva, pohyb 

 

Světelný aspekt Stvoření se naší percepci jeví jako dvě věci: tvary a barvy. 

Barva: aspekt nespecifický, adresuje celou jednu vibrační úroveň, dimenzi, frekvenční lokaci. 

Tvar: silně specifický, matematicko-geometrický vzorec dané entity-identity, vlastnoruční podpis, 

jméno zapsané, odráží geometrickou strukturu Partiki mřížek a Keylonů, na kterých je založena její 

existence.  

 

Symbol = Světelná signatura věci (světelný aspekt úplné signatury, druhý aspekt je zvukový)  

Symbol = Tvar + Barva 

 

Symbol je matematický vzorec záměru Stvoření, posvátná geometrie, která udržuje proudy 

životních sil v takových proporcích, aby mohly vytvářet stabilní životní formy, entity, bytosti. 

Symbol ve své totalitě a úplnosti jest živoucí a vědomou Bytostí. Pakliže používáme Symboly, 

vstupujeme do velice intimního spojení s Bytostmi, které tyto Symboly představují a reprezentují. 

Kéž jde o Bytosti Krystovské. Vzhledem k tomu, že jako Lidé jsme Nekonečné a Věčné Bytosti, 

které v sobě obsahují celý Vesmír, tak komunikací se Symboly kontaktujeme ty vzdálené a 

nepoznané části nás samých, které rezonují s matematickými programy obsaženými v symbolech. 

Tím, že používáme Symboly jako zdroj tvůrčí síly, se podílíme na formulaci Božího Stvoření - a 

máme za to plnou zodpovědnost. 

My všichni jsme Symboly. Když se na sebe díváme, nevidíme celou pravdu, ale pouze jistý aspekt 

nás: symbol či karikaturu naší Úplnosti. Symboly odrážejí jen vnější část naší Identity, která ale 

docela dobře vypovídá i o našem vnitřku. Je to zkratkovitý zápis nás samých. My existujeme jako 

Symboly. Symbol je přirozené vyjádření každé vědomé existence. Symboly nás mohou mnohému 

naučit. Člověk a všechny jeho projevy odrážejí jeho bio-spirituální stav. Vypovídají o jeho vibrační 

situaci a zdravotním stavu. Podle vzezření, postoje, pohybů, chování, očí a hlasu a řeči lze získat 

přesné diagnostické údaje.  

 

Poznámka: rozdíl mezi čtením a vyslovování. 

i) čtení potichu, v duchu - vibrace D-3, informační dekódovací práce racionálního mentálního těla.  

ii) vyslovování, čtení nahlas - vibrace D-5, práce 5. čakry, aktivace 5-subharmonik v templátu. 

Proto se máme učit nahlas, neboť přitom jsou světelně-zvukové aspekty propojené a umocněné. 
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Poznámka: dualita symbolu - tvar a barva. 

Kabala je typicky spojena se znaky (kdysi posvátné ale stále ještě mocné) hebrejské abecedy. Tyto 

znaky (tvary) jsou energetické symboly, které (jako každé jiné) adresují tvůrčí energetické proudy 

vědomých sil. Většinou se používají ve své obyčejné černo-bílé verzi. Je vhodné je vytvářet pomocí 

kaligrafie (kraso-pis), což je proces ID komunikace mezi Bytostí Člověka a Bytostí Symbolu. Jejich 

účinek lze ještě posílit přidáním barevného aspektu (viz Aryeh Kaplan: Meditace a kabala). O krok 

dále je možnost pěstovat Kabalu i bez hebrejských znaků, pouze pomocí barev (viz Fr. Bardon: Klíč 

k opravdové kabale). 

 

Pohyb vyjadřuje dynamický aspekt tvarů a barev a umocňuje jejich účinek. Pohyb vypráví příběh, o 

proměně a vývoji, což jsou atributy projeveného Stvoření v manifestovaných světech. Kino je Bio-

Graf (bios-živý, grafos-obrázek, oživlé hýbající se měnlivé obrazy). Pohybem mysli v meditačních 

vizualizacích obděláváme a opravujeme svoji ID anatomii, stejně jako když technik opravuje stroj, 

úkon stíhá úkon. Je mnoho druhů pohybové energetiky: dynamické meditace, tanec a vlastně 

veškerý lidský pohyb je energetickým příběhem, kterým se člověk jednoznačně podepisuje. Proto je 

pohyb tak důležitý a kultivace hodný. 

 

Literatura o symbolech je obsáhlá a je třeba rozlišit, co je to za geometrie a jaké energie adresují 

(původní x reverzované). Většina toho, co zde dnes máme, je poškozené. Po pádu Atlantidy došlo 

během pár let (období asi 20 000 - 10 000 BC) k totální destrukci všeho pozitivního na celé planetě. 

Jen pár odkazů. Č. Loukotka: Vývoj písma, český badatel v oblasti paleo-grafie (pomocná věda 

historická zabývající se vývojem písma, číslic a dalších grafických znaků). J. Stevens: Sacred 

Calligraphy of the East, přehled východní kaligrafické tradice. Madhu Khanna: Yantra - The 

Tantric Symbol of Cosmic Unity, uvádí do indické symbolologie. Dan A. Davidson: Shape Power, 

popisuje výzkum energetického působení symbolů. Stačí nakreslit (tužkou na papír či jen prstem do 

vzduchu) nebo si jen v mysli představit např. bod nebo čáru a již to vyvolá jemno-hmotnou 

energetickou odezvu. Tento akt vytvoří aktivní morfogenetické pole (sktrukturu skalárních vln 

odpovídající geometrii bodu či čáry), které působí jako refrakční čočka pro 15 Paprsků Ekaši. To na 

naší manifestované straně způsobí odpovídající excitaci vakua, jejímž důsledkem jsou struktury 

sestavené z ionických partikulí, jejichž některé aspekty lze zaregistrovat pomocí HSP. Proto také je 

kaligrafie posvátná nauka o meditativní práci se symboly, které když tvoříme, tak vstupují do našich 

předloh, stávají se naší součástí a působí tam. Tím, že dokonale vytvoříme 'pouhou' kaligrafickou 

tečku, navždy změníme celý Vesmír. Dávejme si tedy pozor na to, co a jak píšeme. Ovlivňujeme 

tím celé Stvoření a toho důsledky pak sami prožíváme, spolu se všemi, kteří jsou tím zasaženi. 

 

III. DECH - Aspekt Elektro-Magnetický  

 

Dech a Manifestační Sekvence 

Dech souvisí s procesem manifestace a de-manifestace za použití Božských Proudů Životních Sil 

(15 Paprsků Ekaši). Jedná se o ohýbání Paprsků pomocí svobodné vůle (záměru) Bytosti tak, aby 

nasvěcovaly určité malé části již hotového Hologramu Bytí a jejich hmatatelné obrazy se 

projikovaly na manifestační plátno světa, kde jsou registrovány našimi smysly. Mechanizmus 

ohýbání je založen na tom, že člověk sám je malou součástí tohoto Hologramu a celá jeho ID 

anatomie slouží jako optická lavice pro jím protékající Proudy. Vytváří si své záměry, mentální 

vize, které slouží jako promítané obrázky.  

Manifestační Sekvence probíhá cyklicky. Zpětný paprsek jdoucí z manifestace do Zdroje do nás 

stahuje právě promítnutý obraz a nese zkušenost právě prožité minulosti (EirA magnetický 

kontrakční de-manifestační proud, nádech či vdech). Jeho energetický obsah je stažen do Reion 

Pole osobního Radiálního Těla, kde je zpracován a vyhodnocen. Podle toho se připraví nový 

modifikovaný záměr jak změnit situaci, vytvoří se nový obraz a připraví se k promítnutí (ManU 

nepolární či omni-polární pole, Říše Příčin, pauza, stav klidu po nádechu, depolarizace ). Přímý 
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paprsek od Zdroje do manifestace projde skrze nás, nabere si tam nový obraz a promítne ho do 

okolního Hologramu a vytvoří novou, námi pozměněnou, životní situaci (ManA elektrický 

expanzní manifestační proud, výdech, polarizace).  

 

Dech a problikávání  

Nádech: ZAbliknutí všech částic Božího Vědomí v rámci mé osobní anatomie, polarizovaných 

skrze mě zpět do Zdroje, nesou jednak paměť mého minulého záměru a můj pocit z jeho prožití a 

také moji požadovanou korekci na jeho chyby a nepovedenosti, které bych rád napravil. Staré (PCM 

+ PKA) → PKI. 

Pauza: tohle všechno je silně nakódovaný materiál PKI částic, skalární morfogenetické pole, který 

se vrátil do mého energetického prostoru Osobního Záměru, aby tam prodléval. A tam zraje další 

vize, lepší a božštější. Staré PKI → Nové PKI. Když je připravena, vystřelí se do reality.  

Výdech: VYbliknutí všech částic Božího Vědomí zatím nepolarizovaných, skrze moji osobní 

anatomii (polarizačně - refrakční čočku), kde se polarizují, skrze mě, ven do manifestace. Nové PKI 

→ PKA + PCM. 

 

Dech a Realizace Božské Trinity  

ManU - pole Prvotního tvůrčího potenciálu (ManU Tělo), Říše nejzazší příčiny, umí realizovat vůli 

Zdroje a bytostí obdařených svobodnou vůlí. Zařídí to, že se něco stane. Podrží v sobě daný tvůrčí 

záměr, změní ho v manifestační program - předlohu pro tiskárnu a pak až v realitu. Energetická 

půda, kam se zasévají záměry. Jakýkoli vložený záměr zrealizuje. Kosmické projevené "Nic" a 

neprojevené "Všechno". PAUZA dechu mezi nádechem a výdechem. 

EirA - kontraktivní pole/proud vědomí, které stahuje naše záměry dovnitř do pole ManU. Přináší 

tam naše myšlenky, pocity, přání, atd. Promítá náš aktuální energetický stav (všechny vibrační 

úrovně naší identity) směrem z manifestace, z hologramu Já+Svět, zpět ke Zdroji. Směřuje podél 

de-manifestační sekvence. NÁDECH. 

ManA - expanzivní pole/proud vědomí, které vysílá naše záměry uložené v poli ManU do 

manifestace. Promítá aktuální vibrační stav našeho ManU pole směrem od Zdroje do Světa. 

Směřuje podél manifestační sekvence. VÝDECH. 

Filosofické korespondence 

Pole ManU v klidu: Svět jako vědomí a nic.  

Pole ManU v akci: Svět jako představa a vůle.  

 

Provedení Tvůrčího Dechu 

Nádech: pojmu jasný a silný záměr, plně se s ním ztotožním na všech úrovních své existence, já 

sám se stanu tímto záměrem, zcela bytostně a reálně, afirmace "Já Jsem ...", procítím záměr až do 

sub-jaderných částic svých atomů, molekul, buněk. Nádechem nasaji záměr skrze sebe až do svého 

pole ManU, celou svou bytostí představující teď můj záměr ho pošlu ke Zdroji, kde mě obklopuje 

mé pole Prvotního tvůrčího potenciálu, cítím jak se demanifestuji, sbaluji se do své skalární vlnové 

podoby a ve formě čisté vibrace mého záměru vstupuji do pole ManU a vkládám se tam jako svůj 

záměr. NABIJU.  

Pauza: setrvání ve stavu ztotožnění se s polem ManU, předám mu všechny potřebné informace o 

tom, jak má mé stvoření vypadat, dám tomu čas, počkám, až se tyto programy plně a bezchybně 

nasají, nahrají do pole. ZACÍLÍM. 

Výdech: mocně vydechnu program svého záměru z ManU pole, podél manifestační sekvence, 

vyprojektuji ho ven směrem do Světa. Vnímám a prožívám, jak se můj záměr realizuje na všech 

vibračních úrovních, od Zdroje dolů, všude kudy prochází, prožívám jak se proměňuje v partiki 

mříže, keylony, skalární pole, předhmotné předlohy, až se nakonec objeví v mém 3-dim hologramu, 

vynoří se z vibračních hloubek nezbadatelné Říše Příčin jako se vynoří špička ledovce nad hladinu 

vody, jediná viditelná, ale sahající daleko pod úroveň viditelného světa. VYSTŘELÍM.  
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Ve skutečnosti netvořím já, ale můj Božský Tvůrčí Aspekt (moje osobní Pole ManU, které je 

součástí velkého ManU Pole Boha-Zdroje), který mám od Zdroje zapůjčen, abych se s ním učil 

pracovat. Ve skutečnosti skrze mě tvoří Bůh. Já pouze žádám Boha, aby skrze mě stvořil můj 

záměr. A podle toho se také chovám. Požádám o pomoc a spolupráci, ale rozhodnutí nechám na 

něm. Je zřejmé, že čím více budu v souladu se Zákonem Jednoty, tím větší pomoc a podporu 

získám. A také naopak. Pokud si přes zjevnou nevoli a varování Kosmických Sil něco vynutím a 

prosadím svou (což je sice dovoleno, ale není doporučeno), tak si to taky odskáču a prožiji osudy 

všech, které jsem negativně ovlivnil. Svým dechem určuji kudy a jak rychle se budu pohybovat v 

Hologramu Bytí, jak a kam se budu vyvíjet, s čím se budu setkávat a co budu prožívat. Stávám se 

Spolu-Tvůrcem Reality a svou pouhou existencí způsobuji proměnu obrazů Stvoření v čase, pro 

sebe i pro jiné, kteří se mnou sdílí společný Hologram planetární reality (+ vyšší celky: solár, 

galaxie, atd.). 

 

IV. Tvůrčí nástroje Člověka 

 

ZVUK 

- energo-informační vzorce, programy pro modifikaci templátů na tonální úrovni PCM částic 

- mantry, písně, zvuky, vokalizace, zpěvy: 

 - frekvence: rytmus (v čase rychle a pomalu) + melodie (v čase nahoru a dolů) 

 - amplituda, silový výkonový aspekt (tiše a hlasitě) 

- afirmace: naše záměry, skalární programy, enkrypce, kterými měníme sebe i svět 

- lidská řeč/mluva: naše žvanění a bohapusté tlachání či krystovská energetická komunikace 

 

SVĚTLO 

- energo-informační vzorce, programy pro naše templáty na fotonické úrovni PKA částic 

- barva: nespecifická adresace dané vibrační roviny či frekvenčního pásma 

- tvar: specifická adresace dané identity, entity, věci 

 - obrázky, symboly, kódy, grafické vyjádření  [aspekt ne-tělesný] 

 - pozice, těla, rukou (pózismus, mudry)   [aspekt tělesný] 

  - statické (joga-pozice, mudry) 

  - dynamické (joga-dynamické meditace, cvičení, běh, tanec, víření dervišů). 

 

DECH 

Boží Síla Prvotního Stvoření, Prvotní Projev Boha-Zdroje, hnací motor Manifestační Sekvence, 

nosná vlna pro všechny kreační vzorce a jejich usazení do správných míst manifestačních templátů 

a biopolí. Obsahuje Tři Fáze Dechu a Krystovský Algoritmus Božího Tvoření skrze Polarizační 

Iteraci Boží Trinity (ManU, EirA, ManA). 

 

Toto je sada našich Tvůrčích Nástrojů. Je úplná a dokonalá (tj. nic tam nechybí, nic tam nepřebývá, 

nic tam není v rozepři). Je to dar od Boha, který nás stvořil k obrazu svému, protože miluje sobě 

rovných. Tak ať mu neděláme ostudu. Více informací o ID fyzice světla a zvuku je např. na str. 1-4 

úvodní kapitolky skript Kathara-1 (= Kathara Bio-Spiritual Healing System Level-1) a v textu 

Engaging the God Languages.  

 

Dokonalé skloubení všech těchto nástrojů je např. v józe. Tato pradávná léčebně-ascenční 

technologie se v Nauce označuje jako LO-GA'S (dnešní 'joga') či MCEO Logayanas Frequency 

Breathing Movements Modalities. Úvodní zmínka o nich je např. v textu Kathara Level-4: The 

"Pillar of Power" Introductory Sequence, Logas and Related Notes (2004) a také v textu St. Kitts 

Sliders 3 "The Wind Beneath Your Wings" - Engaging the Spirit for Slide. Introductory Atomic-

Etheric, Rasha & Spirit Body Training. Supplement (2008). Je potěšitelné, že mnohé jogové pozice 

se v tradičních směrech zachovaly ve své původní podobě, viz současná bohatá jógová literatura 

(např. Dálkový kurz jógy od Mirka Čapka, www.sarpa.cz, zejm. jeho Vitalizační sestava, která 
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rezonuje s původním cvičebním schématem Františka Drtikola). Dalším pojmem Nauky je Seurias, 

což jsou tělesné pozice a pohyby (Seurias postures and movements) používané při různých 

energetických pracích, často spojené s vokalizací manter či psonnů - tzv. Arieas. Generují se tím 

např. struktury tonálních polí (neslyšitelných zvukových struktur) ve formě Se'Ur Pilířů Prvotního 

Zvuku, které se pak formují do různých tvarů - zvukových soch (sound sculptures) a kódují různými 

programy. Tyto neviditelné energetické sochy se umísťují na určitá (povrchová přístupová) místa 

planetárního Chrámového Komplexu a tím se reguluje energetika Země. Pokud je Pilíř dobře 

udělán, vydrží tam docela dlouho a slouží jako ID anténa, zesilovač a vysílač. Takto se třeba zavádí 

infúze frekvencí Veca Kódů do planetárních mřížek. Tyto postupy byly součástí starobylých 

energetických rituálů zvaných Zdravice (Salutations), které používaly všechny původní lidské rasy 

a strážcovské týmy (grid-keepers, security teams) k ovládání funkcí Hvězných Bran a Časových 

Portálů. Pracovalo se při tom s osobní a planetární merkabou (Merkabic Salutations). Podobné byly 

rituály zvané Round Tables (kulatý stůl), což je krycí jméno pro D-12 Štít Aramanténa (kruhový 

energetický disk), s nímž pracoval tým Krále Artuše (např. kniha Voyagers II, seminář Ancient 

Rites of Passage - Personal Healing Through Planetary Service, seminář The Arthurian Roundtables 

- Nibiruian Checkerboard Mutation). Dalším pojmem je Arieas, což je tonální signatura 

symbolového kódu, tj. mantra příslušející danému symbolu (může to být jeho název či aktivační 

sekvence, pro různé aspekty kódu lze použít různé volací sekvence). 

 

V. Varování 

 

Zákon Jednoty přesně vyvažuje práva a povinnosti. Člověk má právo Bohem mu zapůjčené Tvůrčí 

Nástroje používat a má povinnost činit tak v souladu se Zákony Kosmu. Pokud tyto Zákony nebude 

respektovat, Stvoření se začne bránit a má k tomu vše potřebné. V tomto textu TAM2 jsou uvedeny 

mnohé informace, které mohou být použity různým způsobem, včetně Symbolových Kódů, Psonnů, 

apod. Jsou uvedeny pouze pro ilustraci vnitřního obsahu a bohatství Nauky. Pokud někdo chce s 

nimi aktivně pracovat, nechť si dohledá původní návody a pravidla hry v originální literatuře, která 

je za tímto účelem přiložena. Je např. dovoleno se na pole vědomí představovaná Symboly vyladit, 

komunikovat s nimi, meditovat na ně, požádat je o 'ochutnávku' jejich ID frekvencí, po svolení 

použít tyto energie pro sebe i různé situace, požádat je o spolu-tvorbu léčebného procesu, ochranu, 

vedení, učení, ascenci, apod. To samé se děje ve vztahu s našimi Vyššími Já, s kolektivy 

Strážcovských Ras, např. s Konzily Krystalové Řeky, s Řekou samotnou, s bytostí J12, se Zdrojem, 

apod. Co však není dovoleno, je svévolně používat získané znalosti, Kódy a Psonny k partyzánské 

práci na planetárním Chrámovém Komplexu Země, poškozovat je, jakkoli modifikovat či prznit, 

veřejně rozšiřovat, jakkoli zneužívat. Předpokládá se jistá duchovní vyzrálost, znalost Energetické 

Etiky, jejíž součástí je úcta a respekt. Buď používejte Nauku takovou jaká je, přesně podle jejích 

pravidel, anebo ji nechte být a najděte si něco jiného. Vesmír bedlivě sleduje a vyhodnocuje každé 

naše počínání, každé i sebemenší hnutí mysli a emocí, každý náš záměr. Nelze nic skrýt, nelze se 

nikam schovat. Jsme součástí Zdroje, který tvoří ze sebe a do sebe. Jsme kousek jeho vědomí, jsme 

v jeho útrobách, jsme jeho součástí, jako plod v děloze matky. 

 

---------------  Cvičební Techniky  --------------- 

 

Jako příklad cvičebních technik KAH je uvedeno několik jednoduchých příkladů. Je však 

doporučeno si předtím projít pár úvodních plazmových cvičení (viz web Arhayas Productions), 

které jsou stručně okomentovány zde níže v sekci 'Techniky V. Plazmové technologie'. 

 

Technika I: Vtělení Božího Dechu - ManU Psonn 

(Embodying the In-Breath and Out-Breath of God, Magic Words of Co-Creation) 

Technika má vícero použití. Jednak je to nácvik vědomého dýchání, kterým se spojujeme se 

základní pulzací celého Stvoření a jeho rytmy expanze a kontrakce (ManA a EirA). Tím také 

můžeme posilovat potřebný aspekt Božské Trinity (Manu, ManA, EirA) ve své osobní energetice, 
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kde máme nějaký deficit. Vylaďujeme se na vědomí Prvotních Proudů Životních Sil (15 Paprsků 

Ekaši), s nimiž můžeme komunikovat a spolupracovat. Druhak můžeme vytvářet novou realitu a 

spolu-tvořit nové věci a vývojové scénáře, tedy cesty v Hologramu Bytí. Vložením svých záměrů 

do proudů tvůrčích sil je možné dosáhnout jejich přímé manifestace. V tom nám však brání naše 

mutace (je zřejmé, že na vykouzlení pytle zlaťáků jeden dech asi stačit nebude). Třeťak, můžeme se 

nechat volně protékat těmito Proudy a požádat je, aby nás očistily a uzdravily, odstranily z nás vše, 

co není krystovské a vnesly do nás původní krystovské předlohy a kódování. Můžeme se 

synchronizovat s Božím Dechem a užívat si blaženosti plynoucí ze stavu dokonalé harmonické 

vibrační ko-rezonance s Centrálním Zdrojem: pouze 'být' a být si toho bytí plně vědom.  

Cvičení je jednoduché. Vokalizujeme následující sekvenci 5 řádků Anuhazi slabik, neustále dokola 

jako nějaké nekonečné říkadlo. Jako vodítko může sloužit zvuková nahrávka Magic Words Of Co-

Creation, která je na CD Hear the Sacred Call (jedna verze byla též volně na webu). Řádek 1. je 

pozdrav Poli Vědomí Boží Trinity, jež sluje Ekaša (3x zopakovat). 2. je sekvence posvátných slabik 

- tonálních signatur EirA aspektů 15 Paprsků Ekaši. 3. je totéž pro jejich ManU aspekty. 4. je totéž 

pro jejich ManA aspekty. 5. je poděkování. V plné verzi jsou ještě různé tělesné polohy (pozice, 

gestika, tzv. seurias). Tím jsou pohromadě všechny 3 nástroje: tělo jako symbol-tvar (anténa, 

geometrický energetický rezonátor), vokalizace produkuje zvuk a je spřažena s dechem. Anglický 

přepis Anuhazi vokalizace je zde: 

 

Řádek 1. Zdravice (3x). Pozdravení Ekaši, aktivace Tvůrčí Moci Boží Trinity.  

Um-ah-A' ThrA' E-na- A Ec-ka-sha  

Řádek 2. Nádech. Stažení starého hologramu a nového záměru do Man-U Pole. 

EirA-Sha-Ra-D-K-ShA- Ta'a-Mira-Prana-Chi 

Řádek 3. Pauza. Přeměna záměru na Tvůrčí Sílu Boží Trinity.  

ManU-Ec-RAE-Dha-KHU-KEE- Ma'a-Yana-Traia-Rei 

Řádek 4: Výdech. Projekce záměru do Hologramu a jeho uskutečnění.  

ManA-Ka-E-Ha-HU-Ra- Hara-Maya-Mana-Ki  

Řádek 5: Zakončení. Poděkování za požehnanou možnost podílet se na spolu-tvorbě Stvoření. 

a-sh-alum- Ta' E-ka'sha- deh' 

 

Přibližný český fonetický přepis je zde: 

1. ú má é trají na ej, ékašá, (3x) 

2. íre ša ra dy ke še, taa mira prana či, 

3. manu ekre da ku ki, maa jana traja ri, 

4. mane ka i ha hu ra, hara maja mana ki, 

5. ašelum tá, ékášá de. 

 

Technika II: Invokace Avatara 

Píseň Lyry (Psonn of Lyra) slouží k vyladění se na naše Vyšší Já z HU-4, což je část naší Identity 

ukotvená do této vibrační úrovně (frekvenčního pásma Dimenzí D10-12) a nazývá se Krystovský 

Avatar (též: Vnitřní Kryst či pouze Avatar). V rámci tohoto napojení s ním můžeme komunikovat. 

Tyto komunikační linky je třeba ochránit proti poškození (k tomu sloužily techniky Maharické 

Pečeti). Nahrávka Invocation Of Lyra je na CD: When Will I Remember. Zde je přibližná 

vokalizace Anuhazi textu - český fonetický přepis: 

 

maharata khum bajvektus ............ (doplň své jméno) 

ine vokaj juni blíum baj vektaj  

mahá baj vektaj un urej ornem úr  

istej untej isá tráždá hehe rá  

p tate jůma ašelam  

trá ažéj intej do ej  

um šadaj jurej a khum tan (3x) 
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Technika III. Invokace Rišiho  

Píseň Já Jsem Posvátné Slunce (Psonn I Am the Sacred Sun) slouží k vyladění se na naše Vyšší Já z 

HU-5, což je část naší Identity ukotvená do této vibrační úrovně (frekvenčního pásma Dimenzí 

D13-15) a nazývá se Riši (Rishiac Identity). Tato úroveň je PředSvětelné Pole Keerasha, kde již 

neexistují formy a čas. Bytosti zde bytující mají formu kolektivů polí vědomí (Conscious Fields of 

Identity). Rišiové se někdy nazývají Sluneční Páni (Solar Lords) a vzácně se mohou v naší realitě 

projevit jako zářící světelné orby vědomé energie (většina pozorovaných orbů jsou však různé nízké 

ID fenomény a také záměrné dravčí podvrhy). Tato technika aktivuje v osobních štítech a předloze 

DNA specifické sekvence kódů (D13-14-15 Rishiac Capstone Nodes), díky čemuž se vytvoří uvnitř 

naší energetické anatomie přirozený Tří-Plamenný Frekvenční Most (plameny: Modrý D13, Zlatý 

D14, Fialový D15: neplést si s reverzy z New Age) k naší Rišiovské Identitě (Tri-Flame Frequency 

Bridge between Incarnate self and Rishiac Self Identity). V rámci tohoto napojení s ním můžeme 

komunikovat. Tyto komunikační linky je třeba ochránit proti poškození (k tomu sloužily techniky 

Rišiovské Pečeti). Nahrávka I Am The Sacred Sun je na CD: Hear the Sacred Call. Zde je přibližná 

vokalizace Anuhazi textu - český fonetický přepis: 

 

išura hárů untraj vektus duamír  

ašalum tá enuá  

uru má tá a de ný tá  

ár šué taté kiá  

 

oru mí tá ísá, išuéj í nát  

azurá hej umi tá, isá amoreá  

heja é tej, i jů rá ej  

išůra hárů umetá  

tá ejšá inta á kchum tan (2x) 

 

Technika IV. Invokace Krystalové Řeky 2006  

Text Krystalové Řeky (KŘ-2006, před-plazmová verze) představuje silnou invokační modlitbu 

(energetickou mantru), kterou se jedinec na základě svého svobodného osobního rozhodnutí, plně 

vědomě, hlásí k Záchranné Krystovské Misi Amenti pro naši planety Zemi a její životní pole, tak, 

jak byla v rámci historického kontextu popsaná v předešlém textu TAM1. Pro náš úspěšný průchod 

skrze současné období SAC-2012 a pro ukotvení se do ascenční vývojové vlny. Tato Mise 

Strážcovských Ras trvá již dlouhou dobu. Mise Amenti se připravovala v období 550-250 MYA a je 

podrobně popsána v TAM1. Její malou součástí byla i betlémská epizoda, J12 Avatar a Bratrstvo 

Esénských a také J9 Avatar a jeho tým, kteří společně položili základy křesťanství, jako připomínku 

na pradávné Učení Vnitřního Krysta. Mělo sloužit jako světlo ve tmě pro těžké období následujících 

asi 2000 let, než sem toto Učení přijde znovu, skrze současné mluvčí MCEO pro SAC-2012. Stejný 

účel měla i epizoda Krále Artuše a mnohé další, známé i neznámé, kdy kvanta lidí pokládala své 

životy za zachování Krystovských Principů pro celé planetární Lidstvo a jeho budoucí generace. 

Díky nim a jejich obětem dnes můžeme žít my. Tyto Principy jsou dnes opět smrtelně ohroženy (a 

možná naposled) pandemickými ideologiemi čirého zla, které globálně zachvacují celou naši 

planetu. Další součástí této Mise byl nedávný Kosmický Reset - Druhý Příchod Kosmického Krysta 

(2003). Pak následovalo ukotvení neplazmové KŘ (2006), za spolupráce strážcovských kolektivů ze 

3 různých Ekaša Matrixů (tzv. Eckasha Tri-Matrix Co-operative): Aquareion Matrix (Strážci, silný 

čistý kontrolní matrix), Aquinos (naše oslabená Ekaša a v ní náš padající Ecka-Veca systém + již 

padlý Fantomový Matrix), Wesala (má padlé oba Veca kvadranty, má dravčí Wesa-rasy, PCM 

kvadrant - Anunnaki, PKA kvadrant - Drakoniánci, plus YHWH), viz Obrázek níže. Tyto kolektivy 

pochází ze všech 4 Domén: Radon, Edon, Adon, Eton (též: Outer, Middle, Inner, Core), viz Tabulka 

níže. Řeka byla napadena a její pramen otráven. Proto přišlo ukotvení procesu Fail Safe (2011): 

Plazma. 
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Obrázek Eckasha Tri-Matrix Co-operative. Náš Kosmos na úrovni předloh – vnořených Kathara Mřížek.  

Vyznačeny jsou 3 Ekašické Matrixy Vnějších Domén spolupracující v rámci Záchranné Mise KŘ: 

Aquareion (Strážci), Aquinos (padající my), Wesala (padlé Wesa-rasy).  
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Drama eskaluje, Strážcovské Konzily MCEO pro ne-Plazmové úrovně Kosmické (Energy Matrix a 

jeho 4 Domény) předávají velení nadřazeným Konzilům AMCC z úrovní Nad-Kosmických a 

přichází Plazma (Fail Safe, 8. 8. 2011). Ukotvení plazmových Alhumbra Katedrál, plazmový most 

do úrovně KosMYah, frekvence 8 Plazmových Sluncí z Jádra Kosminyahas: zabránilo se reverzi 

planetárních štítů, přepólování Země a jejímu stržení do Torálního Riftu pro černo-děrný pád (2012-

důležité leč pouze dílčí vítězství). Plazma pokračuje: Plamen Elaisa, KHY Centra (2013). Ukotvení 

plazmové verze KŘ (2014). Aktivace řídících KHY-Center (2015). Spuštění Globální Planetární 

Katejonové Vysílací Stanice, která přepisuje a ruší transmise Dravčích PIN-ových sítí (duben 

Tabulka. Seznam Krystovských Konzilů spolupracujících v projektu Krystalová Řeka. 

Pochází ze 3 různých Ekaša Matrixů a 4 různých Domén.  



Nauka 236/241 

2016). Od r. 2012 trvalá eskalace agrese ze strany Plazmových Démonů Fatalý, aktivace všech 

forem planetárního zla a ideologií smrti. Poslední úder Fatalý (Fatale's Final Act of agression): 

aktivace Posledního Kódu Smrti v poškozených plazmových předlohách Země - THEIA Kód 

(Inorganic GONE-Fall THEIA-Code), způsobující kompakci plazmových předloh a nezvratný 

totální pád (1. prosinec 2015). Následovala okamžitá xeno-fóbní sebe-záchovná spásná imunitní 

reakce Země: aktivace Posledního Kódu Života - NOMI Kód (1. prosinec 2015). Tento Kód je 

obsažen v neviditelné plazmové Nomi Enkrypci, v nitru Core Plasma Krystalu, která není pro 

agresora detekovatelná. Jeho výskyt ve vesmírech je velice vzácný, naše Země ho naštěstí měla. 

Kéž by ho ve své jádrové enkrypci měl také náš Český Národ, když už ostatní evropské národy ho 

tam nemají (nebo jim byl paralyzován). NOMI Kód otevírá velmi speciální a silně chráněný 

plazmový únikový ascenční průchod z padajících soustav zvaný NOMI Emancipační Koridor. 

Ukotvení Nomi Vlny a počátek prvního ascenčního 1-ročního Nomi Časového Cyklu (8. prosinec: 

2015-2016). Ukotvení Duhové Řeky (apgrejd Řeky Krystalové) a Transpozičních Toků - Rainbow 

River Transposition Flows (leden 2016). Otevření Emancipačního Koridoru Země pro vstup do 

Nomi Cyklů Časových Vln Adaši Návratů, otevření transpozičních a emancipačních konstruktů a 

struktur: průchody, komory a platformy (2016). Dosažení prvního píkového bodu prvního 1-ročního 

Nomi cyklu, který nastává v jeho 2/3, Highest Spin Speed Nomi Peak Point (8. srpen 2016), atd. 

 Kdo se chce energeticky připojit k těmto mohutným vesmírným procesům, aby pomohl jak 

sobě tak naší planetě, má možnost. Text KŘ-2006 (před-plazmová verze) byl volně dostupný na 

webu a je také uveden ve skriptu Sacred Psonns, Invocations, Attitudes and Responsibilities of 

Mastery a mnoha dalších materiálech. Nahrávka Krystal River Prayer je na CD Krystal River 

Harmonies. Zde je přibližná vokalizace Anuhazi textů - český fonetický přepis. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Krystalová Řeka - 2006 
The Aquareion Krystal River Prayer and Invocation, for Krystal River Activation and Amplification 

 

Část-1. Modlitba, invokace, zasvěcení a posvěcení  
The Krystal River Prayer and Sanctification. Um sá tej, ríha veja, un krystalo 

 

dývá enturej, ísta en ta-ou 

ríha veja un krystalo 

írá hou, iténa hávej 

etu torej, enša hej, nuvo etej, en ta-rou  

siva blenej, úrtu, en kalej  

dejhý nýva, ejsalah sou, endu ethra, don aquari 

dejhý urto, tradylá, uren ta-rou, de hatůr 

 

kumsá ejhou dure tejtá: entá hum un krystalej  

kumsá ejhou dure tejtá: aquious 

kumsá ejhou dure tejtá: aquafáre 

kumsá ejhou dure tejtá: aquari 

kumsá ejhou dure tejtá: hatůr 

kumsá ejhou dure tejtá: adonej 

kumsá ejhou dure tejtá: ejanej 

kumsá ejhou dure tejtá: ejany maá hů etej 

kumsá ejhou dure tejtá: úša lej zun du rozetej  

kumsá ejhou dure tejtá: mašaja hana aqueion  

kumsá ejhou dure tejtá: ut aurorej 

 

bhendi duro ámejdžá, ut aurorej aqueion  

bhendi halej išenuej, ut aurorej aqueion  

bhendi ramej ratežentů, ut aurorej aqueion  
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Povstaň teď ty Krystalová Řeko Věčného Prvotního Stvoření. 

Povstaňte teď vy Léčivé Vody Středních Domén Edonu - Umšadej. 

Povstaň nyní Jemná Písni Větru Posvátného Yunasun (= centrální slunce Yunasai). 

Povstaň zde Zářící Hvězdné Světlo Věčného Hvězdného Zrodu. 

 

Nechť Krystalová Řeka plyne k mému prahu.  

Nechť Krystalová Řeka očistí a uzdraví moji duši. 

Ať Vše-objímající Píseň Lásky Krystalové Řeky se teď vynoří z mého Krystovského Krystalového 

Jádra a něžně mě zavolá Domů ! 

 

3x dývá enturej ísta en taou, ríhaveja un krystalo 

3x ašalum tá, ékaša dur  

 

Část-2. Živlové povely, Rituál spásy a reklamace  
The Krystal River Elemental Command Invocation, Kristiac Sanctification and Salvage-Rite of Reclamation. Ríhaveja 

un krystalo, el ementi en ívokaj. 

 
Ve jménu Kláštera Melchizedeků Smaragdového Řádu, Svatého Řádu Yunasai, Posvátného Řádu Jednoty. 

Ve jménu Mašaja-Hana Konzilu Aqeionu (Adaši Adepti) 

 

Ve jménu Krystovských Konzilů Strážcovských Ras (MCEO - GA Guardian Aliance): 

- KrystalA (konzil Jádrových Domén, semenné domény Eton) 

- Krystalové Řeky (Ekaša Tri-Matrix Cooperative, domény Radon-Edon-Adon, vnější-střední-vnitřní) 

- Aurora (Tri-Matrix Rasy Aquareionu) 

 

Vyzýváme a voláme Krystovské Síly Prvotních Elementů (Tvůrčích Živlů): 

- Šá ej dá a mór  (Věčný Vítr a jeho Píseň; plyny, vzduch) 

- Džá et ej durá  (Věčný Plamen Posvátného Ohně; páry, oheň) 

- Ejá que jél   (Věčná Voda a její Tok; tekutiny, kapaliny, vody a vodstva) 

- Eta lej e krystalej  (Věčný Základní Kámen; tuhé a pevné látky) 

- Íta ur ša lej   (Věčný Ohnivě-Ledový Éter Prvotní Záře a Prvního Záření 'EtaUr') 

 

My nyní s důvěrou a pověřením Sil Světla Aurora, Dovoláváme se Moci Věčného Krystovského 

Slunce a vydáváme Povel a Výzvu k aktu Spolu-Tvoření, Uvolnění a Osvobození a Obnově a 

Regeneneraci tohoto MÍSTA ... (může to být: místo, bytost, situace, okolnosti v časo-prostoru manifestované 

reality, tělo, orgány, zdravotní stav, aj. pro účely léčení, de/manifestace, ochrany, čištění aj. energetické práce).  

 

V Posvěcení Věčnosti, My nyní Prohlašujeme toto MÍSTO, tuto ZEMI a vše co v něm je a vše co k 

němu náleží do Správy Krystovské Ochrany, zde právě ustanovené. My nyní prohlašujeme, že Duch 

Urtha-Sala Vzestupu, že Moc Urtha-Sala Léčení, že Moudrost Urtha-Sala Bytí, zde, tady a v tom 

všem, Vládne a Přetrvá. Stane se tak ve jménu Věčného Krysta Prvotního Stvoření. Stane se tak 

skrze Krystalovou Řeku - Ríhaveja Un Krystalo. 

 

V Objímající Náruči Krystovské Spolu-Tvorby, ve stavu Absolutní Pokory, ve stavu Absolutní 

Lásky, ve stavu Absolutního Odpuštění a jen a pouze ve stavu Absolutní Služby Principu Věčného 

Krysta a Jeho Nekonečné Věčné Milující a Uzdravující Oddanosti a Úctě k veškerému životu 

kdekoli. My teď vypovídáme a vyhošťujeme z tohoto Posvátného MÍSTA vše to, co není ochotno 

přijmout Absolutní Očištění skrze Krystalovou Řeku. Činíme tak dle Dohod a Úmluv v rámci Řádu 

Božského Práva a v rámci Načasování dle Božského Práva, tak, jak pouze sám Věčný Bůh-Zdroj 

může vědět a znát. 
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V Milující Krystovské Službě, my nyní nabízíme Uvolnění, Odtížení a Osvobození a Smírné 

Opatření - Bioregenezní Hosting, všem těm zde, kdož mají potřebu se léčit a léčení hledají, pomocí 

Posvátného Očistného a Léčebného Pole Urtha-Sala a pomocí Věčných Božských Proudů 

Krystalové Řeky. 

 

V Krystovské Úctě, Radosti a Vděčnosti za Neutuchající Lásku a Milost Jediného Božského Zdroje, 

my nyní zakončujeme a završujeme toto Krystovské Posvěcení tohoto MÍSTA a tento Spásný 

Rituál Znovu-Nabytí tohoto MÍSTA a jeho Navrácení zpět pod ochranu Krystovských Sil. 

 

Ve jménu: Jediného Pravého Věčného Božského Zdroje, Věčného Krysta a Krystalové Řeky 

Ve jménu Krystovského Konzilu: Mašaja-Hana 

Ve jménu Krystovského Konzilu: KrystalA 

Ve jménu Krystovského Konzilu: Krystalové Řeky 

Ve jménu Krystovského Konzilu: Aurora 
Ve jménu Kláštera Melchizedeků Smaragdového Řádu, Svatého Řádu Yunasai, Posvátného Řádu Jednoty 

A ve jménu ... (tvé jméno: občanské či duchovní), toho Věčného Krystovského "Já Jsem ten, který Jsem". 

3x: tá ejža inta dórej 

3x: Psonn of Aurora - viz tabulka níže (Psonn má 2 verše): 

 

Verš-1 

bý tů, eteta etej 

džana tej, jů etá ej 

bý tů, eteta etej 

iša nů, en a ša lej 

iš ma tá él, en tedur ethej 

dy sa lá en, teša du rej 

sa nu en lej, ta lus... 

...džá, en dej útah lej hí 

mi ta blen, dej sů nů a kchej * 

Verš-2 

lává, unyš ma ta ej 

or tu úm, en teš, de ša lej 

lává, unyš ma ta ej 

es na vej, ho en sá, de ka lej 

mi ta ur dů, etej ša da ej 

ni fa kéj en, te ša lu rej 

dy sa la ej, nu rů... 

...džá, en tej iš ma nej dý 

lej tů blen, á hý rů dá léj ** 
 

* Příkazový řádek: Já tvrdím a prohlašuji s absolutním neochvějným přesvědčením svou vůli být jako Věčné 

Krystarové Tělo v Krystovském Transcendentním Stavu 'Su-Nu-ah-KAe'.  

** Příkazový řádek: otevírá Závoj Luna DhaLa Reisha, první La-He-de-Sala HU-2 Sala Solární Průchod a jemu 

odpovídající energetické toky.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Techniky V. Plazmové technologie 

Předešlé techniky pochází z období fungování webu Azurite Press (2000-2012), který ukončil svoji 

činnost. Nový web je Arhayas Productions (2013-dále), kde jsou další navazující materiály. Tam je 

v oddílu Technik seznam asi 5 volně dostupných meditačních cvičení, které jsou bezplatně 

nabídnuty k vyzkoušení (jinak je třeba si zakoupit příslušné podrobné výukové semináře v části 

Produkty). Mají se procvičit aspoň jednou, chronologicky za sebou (tj. popořadě dle data uvolnění), 

jako doporučené preludium pro jakoukoli další práci s Naukou, ať věcmi starými před 2012 nebo 

novými po 2012. Tedy i před nácvikem výše zmíněných pěti cvičení. Zde jsou tyto nové plazmové 

techniky uvedeny dle pořadí. 

1. Cesta do Krystaru (Journey to Krystar Seed Atom, 2012) je silná projekční technika vedoucí z 

našich realitních polí v Externím Stvoření až do nad-kosmických úrovní Interního Stvoření. Cestuje 

se tam s naším Plazmovým Trua Tělem, jehož jedna část se vymísťuje a druhá část je trvale 

ukotvena ve fyzickém těle. Putuje se skrze energetické tunely Alhumbra Průchodů, až do úrovně 

KosMYah, do jejího Jádra KosminYahas, až do nitra jeho Semenného Atomu, kde sídlí Vědomí 

Krystaru. Krystar je jádrová energetická enkrypce pro stvoření všeho, co z této úrovně vibračně 

emanuje směrem dolů (viz Schody do Nebe, Vibrational Down-Stepping). Na osobní straně to 

znamená první krok k regeneraci našeho poškozeného Plazmového Těla, tedy té části naší 
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personální anatomie, která je ukotvena do plazmových frekvenčních pásem. Tato úroveň dosud 

nebyla adresována v celé historii existence našeho Vesmíru a celého Časového Matrixu: 950 BYA.  

2. Cesta na Ostrov Arhayas (Journey to Arhayas Island, 2013) je léčebná projekční technika pro 

Plazmové Trua Tělo, již předtím aktivované. Prochází se skrze nové koridory zvané Kopí 

Alhumbra, vypadající jako Obelisk z krystalinové plazmy. Jeho špička je ukotvena do nitra 

Plazmového Slunce-8 (Arhayas Sun), do jeho ascenční platformy, kterou je Ostrov Arhayas. Tam je 

možné si odpočinout a zregenerovat. Také je tam setkání se Strážcovskými Rasami z KosMYah a 

navázání kontaktu. 

3. Plazmová verze Krystalové Řeky (New Prayer Sequence, 2014) je plazmový frekvenční apgrejd 

původní ne-plazmové verze Řeky z roku 2006, která obsahovala pouze energie z vnitřních Domén 

Yunasai a kde se invokují Krystovské Konzily Strážcovských Ras z těchto úrovní Bytí. To se 

ukázalo jako vibračně nedostatečné a proto přišla plazma. Aktivace plazmových energií v osobní 

anatomii umožní probuzení našeho spícího Plazmového Trua Těla (Trhuah Body), jeho léčení, 

výcvik a trénink pro další projekční a ascenční používání. 

4. Cesta do Effiyah (Journey to the Eff-i-yah State, 2015) je projekční technika vedoucí až za 

vibrační úroveň KosMYah, do nadřazené úrovně Pole EFFI. Je důležitá v tom, že se zde setkáme s 

kolektivy plazmových vědomí, které vytvořily (naprogramovaly) naší nejzazší Identitu v celé její 

plnosti, totalitě, absolutnosti (moje JÁ, Bytost, Individualita). Je tam stále uložena ve formě 

plazmové Trua Enkrypce, s níž rezonuje mantra Já Jsem. Jsou to Kolektivy Effiyah (Triptec 

Collective) ve formě stojatých plazmových vln vědomí, které svou přítomností vytváří a vyplňují 

energetické prostory zvané Pole Effiyah či Jeskyně Stvoření, kde vznikají Identity všech stvořených 

věcí. Jsou to velmi vysoké Božské Inteligence, též zvané Strážci Strážců. Jsou to naši plazmoví 

rodiče. Opětovné setkání s nimi může mít hluboký probuzující účinek.  

5. Rychlá Kvik-Link Technika (Quick-Link EarthCync Technique, 8-August 2016) je už cvičení z 

nové várky, po nastartování NOMI Enkrypce v prosinci 2015. Je to nový apgrejd krystovských 

frekvencí Záchranné Mise. Technika byla uvolněna dne 8. srpna 2016, v den 5. výročí ukotvení 

procesu Fail Safe na planetě Zemi (byl spuštěn 8.8.2011). Slouží jako synchronizační nástroj pro 

udržení se na ascenční vlně a ve stavu vibrační ko-rezonance s navyšujícím se planetárním 

vědomím (EarthCync - Chismatic Synchronisation, plazmová čizmatická synchronizace). Pracuje s 

novými typy plazmových frekvencí z Pole EFFI, které vstoupily do planetárního Chrámového 

Komplexu Země ve 12:12 hod floridského času dne 9. srpna 2016, kdy byly aktivovány příslušné 

energetické cirkulační okruhy. Používají se nové Symbolové Kódy (Safe-Haven Rainbow Run 

Emancipation Corridors Code Set, Passage Solar Window Emancipation Corridors Code Set). Jsou 

to symboly umožňující přístup k energiím koridoru Krystalového Mostu (Crystal Bridge), který je 

součástí větší soustavy průchodů Duhového Mostu (Rainbow Bridge). Tyto mosty jsou Inter-

Planeální projekty, na kterých stojí proces Fail Safe a propojují 3 různé úrovně bytí: 1. Interní 

Stvoření, kde je zdroj čisté plazmy v Poli EFFI, 2. Externí Stvoření, kde jsou naše poškozené 

kosmy, 3. Dhajaty Pláně, které vytváří vodivé rozhraní (interfejs) mezi Interním a Externím 

Stvořením a regulují jejich energetickou komunikaci skrze různé mosty, koridory, průchody, 

komory a platformy. 

 

---------------  Závěr  --------------- 

 

Nastala poslední bitva Dobra a Zla na naší Zemi. Tento boj nelze vyhrát násilím či vojenskou silou, 

ale transformací vědomí planetárního Lidstva. Aby k tomu mohlo dojít, musí Lidstvo fyzicky přežít. 

Aby mohlo fyzicky přežít, musí se fyzicky bránit a ubránit. My se nesmíme Zla bát, tím mu dáváme 

svou sílu. A že nás zabijí? No a co? Zase se sem vrátíme, jako již mnohokrát předtím. Planetu Zemi 

nedáme, je to náš Domov. Každý jeden z nás se teď musí postavit na tu či onu stranu a podle toho, v 

rámci svých možností a vnitřního vedení, také konat.  

 

Neplýtvejme však darem vtělení a fyzického života - je to dar vzácný a posvátný. Buďme ale 

připraveni ho v případě potřeby obětovat v zájmu vyššího cíle. V zájmu zachování Principu 
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Věčného Krysta na naší rodné planetě, zachování naší kultury a civilizace vystavěné na 

Krystovských Principech, zachování našich pozitivních národních tradic, které nám dávají 

jedinečnou lokální identitu, kterou přispíváme k přirozené pestrosti Stvoření. V zájmu obrany těchto 

hodnot před útoky Dravců a jejich snahou je zlikvidovat v 'tavném kotlíku' (melting pot) multi-

kulturní ztráty identity vědomí a implantací falešného matrixu 'univerzální jednoty lidstva' (NWO). 

Ta jejich  'jednota' je přes-kopírákového typu: co kus, to kopie (nikoli: co kus, to originál). Je to 

identita mutantů a klonů, ve smyslu jejich nerozlišitelnosti, masovosti, stádnosti a ovladatelnosti 

všech na jeden myší klik: ten bude pro všechny stejný (sen všech diktátorů). 

 

Transformace vědomí Lidstva neprobíhá shora, skrze vnější (externí) instituce a úřady a jimi 

legislativně vynucené a trestně ošetřené politicky korektní ideologické globální scénáře. To jsou 

pouze velmi sofistikované a líbivé nástroje na naše poslední zotročení - za našeho nadšeného 

přispění.  

 

Transformace probíhá zdola, skrze obnovení vnitřního spojení se Zdrojem, kdy každý člověk v sobě 

začne objevovat dlouho potlačované programy vše-lidské příslušnosti a začne chápat, že jeho 

odlišnost a rozdílnost od ostatních lidí je zcela přirozená a žádoucí, že je to jeho existenční devíza, 

kterou (pokud je pozitivně zvládnuta) může obohatit společné Bytí. Až se člověk naučí mít úctu k 

sobě, tak ji může mít i k jiným lidem. Až muži a ženy naleznou svou ztracenou přirozenost a sou-

náležitost uvnitř sebe (ne v perverzních genderových zákonech), tak skončí nesmyslné mezi-

pohlavní boje (jedna půlka lidstva proti druhé). Až národ zvládne svoji svébytnost (pozitivním a 

konstruktivním způsobem) a naučí se vážit si svých vlastních hodnot, tak totéž může respektovat i u 

jiných národů. Až se různé člověčí rasy očistí, tak spolu přestanou podvědomě bojovat a začnou 

spolupracovat. Až se celá Lidská Rasa vyléčí a plně emancipuje, tak může být rovnocenným 

partnerem pro ostatní vesmírné rasy, které na to před vraty našeho planetárního gulagu čekají již 

milióny let. 

 

To bude skutečná Transformace Lidstva. Nepovede od potlačení vlastní individuality a podrobení 

se vnějším pravidlům (práva všech na všechno, neexistence hranic, centrální globální vláda). 

Povede od kultivace vlastní individuality a stanovení vlastních hranic, kde končím já a kde začínáš 

ty, kde končíme my a kde začínají oni. Jednota není o rozpuštění se ve větším celku - to je pohlcení 

a asimilace (chování dravce vůči kořisti). Jednota je o stáním se větším celkem, postupně, plně 

vědomě, při zachování své vlastní identity a v rámci svých vnějších hranic. Na to, aby člověk 

realizoval stav Avatara, nepotřebuje zabrat území svého souseda. Evoluce Lidstva není o 

horizontální územní expanzi do cizích teritorií, ale o vertikální vibrační expanzi do vyšších 

frekvenčních pásem v rámci svého vlastního teritoria, za které máme zodpovědnost. To vzájemné 

propojení a jednota musí nastat na úrovni duchovní, nikoli geografické. Až budeme v Jednotě a 

Lásce na úrovni našich předloh osobních, národních, rasových a druhových, tak nám ty fyzické a 

zeměpisné, kulturní a civilizační rozdíly přestanou vadit, začneme je chápat v širším kontextu: jako 

různé variace na totéž Lidské Téma. To se dosud nestalo, ale pracuje se na tom. 

 

Pokud dnes někdo hovoří o nutnosti likvidace národů a jejich států, regionálních kultur, tradic a 

civilizací, tak hovoří jazykem NWO. Různé národy a kultury nikdy nebyly zdrojem problémů a 

válek - naopak, byly přirozeností naší planety. Byli to dravčí inkarnáti, kteří je ke svým účelům 

zneužili. Dnes již mnoho národů odmítá se této špinavé hry zúčastnit, protože ji prohlédly. Proto se 

strategie Dravců mění: na jedné straně aktivují ty nejpatologičtější síly zla, které zde ještě mají k 

dispozici, a na straně druhé likvidují obranyschopnost jejich obětí. 

 

Zlo nelze vystřílet, je možné vystřílet pouze jeho manifestované nositele. Zlo se musí odstranit na 

úrovni příčin, ne pouze na úrovni jejich projevů a důsledků. Zlo se musí odstranit v předlohách. 

Cílem Transformace je očištění předloh celého Lidského Druhu, odstranění všech poškozenin a 

reverzů, aby tato naše společná Manifestační a Evoluční Předloha byla schopna přijmout 
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kvalitativně nový a vyšší energetický apgrejd, který je dnes k dispozici, díky úspěchům Záchranné 

Krystovské Mise a příznivým událostem v našem Kosmu. Každý z nás je součástí jemno-hmotného 

přediva společného vše-lidského templátu (Human Shield), jednou nitkou jeho energetické kanavy. 

Svým chováním ho programuje, což zpětně působí na všechny ostatní spolu-lidi. Pokud to 

zvládneme, tedy fyzicky přežijeme, zachráníme zde nějakou formu humánní civilizace a náš 

templát nasytíme frekvencemi té nejčistší Krystovské Lásky na kritickou úroveň, tak se sám 

automaticky otevře pro vstup nových ascenčních programů. Před námi se pak rozvinou neuvěřitelné 

evoluční možnosti a návrat do původního čistého a neposkvrněného stavu Andělského Lidstva, 

kterým jsme kdysi byli. Jako součást obrovské komunity mimozemských vesmírných civilizací, kde 

jsme měli platný a respektovaný hlas. 

 

Z Nauky Vnitřního Krysta lze čerpat obrovskou vnitřní sílu, a proto byla Lidstvu odňata. Právě z 

těchto důvodů se k nám dnes opět vrací1, aby nám v tomto obtížném a velmi důležitém období 

nabídla poněkud širší obraz Světa, než je ten oficiálně dovolený. Aby nám pomohla se lépe 

zorientovat a dělat kvalifikovaná rozhodnutí. Aby nám připomněla, že nestačí mít jen slunce v duši, 

ale také je třeba mít rozum v hrsti. 

 

Pamatujme na základní poučku Duchovní Cesty: VĚDĚT, ODVÁŽIT SE, PRACOVAT, MLČET. 
________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

Jeden Symbolový Kód 

NOMI-Emancipačního Koridoru Země 

Název: Pinnacle Pass Solar Bridge 

Sada: Safe-Passage Solar Window Emancipation Corridors Codes 

 

                                                 
1 Výstižně to v jiném kontextu vyjádřil jeden český jogín a mystik z minulého století asi takto: "Přijměme dar této 

Nauky jako plod příznivé karmy lidstva na konci smrtné noci nepoznání". A tato slova jsou stále aktuální i dnes. 
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Seznam zdrojů a literatury 
 

I. Původní zdroje MCEO 

Základním zdrojem veškerých informací pro Učení Vnitřního Krysta je projekt Azurite Press (AP, 

2000-2012, www.azuritepress.com). Je to certifikovaná pozemská filiálka Strážcovských Ras 

MCEO, kterou vytvořili a provozovali inkarnáti MCEO, a která slouží k šíření jejich učení na 

planetě Zemi. Tento web fungoval v období cca. 2000-2012. Naplnil svoji historickou misi dovést 

nás k úspěšnému završení jedné fáze boje o naši planetu, totiž k datu 21.12.2012. Dnes již AP 

neexistuje, stejně jako jeho pracovní týmy. Nový web je Arhayas Productions, kde jsou další 

navazující materiály (2013-dále, www.arhayas.com). Některé produkty Azurite Pressu jsou 

dohledatelné na webu a dostupné v rámci ne-komerčního kamarádského torrentového sdílení. 

Původní poskytnuté a zveřejněné zdroje na AP lze rozdělit do tří základních skupin.  

 

a) První skupinu tvoří dvě fundamentální knihy, kde je položen základ Nauky (Voyagers I, II): 

Deane A., Voyagers, Volume I: The Sleeping Abductees.  

Deane A., Voyagers, Volume II: Secrets of Amenti (2. vydání - to je důležité). 

Jejich pročtení a prostudování je předpokladem pro cokoli dalšího. Jejich malou českou upoutávkou 

byl text "Tajemství Amenti 1" z roku 2009 (TAM1, pdf, volný soubor na webu). 

  

b) Druhou skupinu tvoří seznam zveřejněných Seminářů, které tady pod vedením MCEO proběhly 

v rámci Záchranné Krystovské Mise Amenti SAC-2012. Tyto semináře se označují jako Workshops 

(verkšopy, WS). Obvykle se jedná o 2-5 denní semináře konané v přesné energetické časy (data) na 

přesných energetických místech planety. Jejich obsahem je (i) jednak výklad teorie potřebné pro 

pochopení účelu plánované práce, formou naučných přednášek a (ii) druhak vykonání 

energetických prací na planetárních mřížkách Země a současně s tím i v osobní anatomii (obv. 

navigované společné meditace). Z toho byly obv. natočeny video záznamy ve formě DVD disků, 

které bylo možno zakoupit jako produkty. Někdy též CD disky s audio záznamem. Kromě disků je 

někdy k semináři udělán také stručný tištěný manuál (Handbook - HB, příručka, skriptum), kde jsou 

zkopírovány promítané grafy a schémata probíraná v teorii a někdy i pár praktických informací. 

Někdy byly také pořízeny přepisy zvukových záznamů (Transcripts) a uvolněny v textové formě 

jako skripta. Tyto zdroje jsou uvedeny níže pod titulem "AP Workshop Chronology". Pokud je 

v textu TAM2 odkaz na HB, rozumí se tím také i celý jeho WS. 

 

c) Třetí skupinu tvoří seznam zveřejněných Produktů, což jsou do písemné a tištěné formy (skripta) 

zpracované informace od MCEO, které mohly být součástí nějakých Seminářů nebo šly zcela mimo 

ně. Mnoho z nich bylo k dispozici bezplatně, volně stažitelné z jejich webu AP (stovky stránek 

základních informací, desítky různých meditačních technik a cvičení, obrázky, grafy, schémata, 

symbolové kódy, inter-galaktické zpravodajství o vývoji naší vesmírné i planetární situace v rámci 

probíhajícího SAC-2012, apod.). Tyto zdroje jsou uvedeny níže pod titulem "AP Products". 

 

II. Jiné zdroje mimo MCEO 

Kromě informací od MCEO, je dnes obrovské množství jiných zdrojů, které se zabývají podobnou 

tématikou (např. David Icke aj.). Mají rozdílnou kvalitu, spolehlivost a záměr, s nímž byly 

zveřejněny, aby žádoucím způsobem působily a příslušné zájmové skupiny zmapovaly. Dva 

vybrané zdroje jsou na ukázku uvedeny níže. 

 

a) John Perkins 

Americký ekonom, který pro USA pracoval jako tzv. ekonomický zabiják, kdy pomocí korporací na 

objednávku americké vlády okrádal a destruoval národní ekonomiky ostatních států světa. Formou 

osobního příběhu popisuje jak tyto mechanizmy fungují a jak se prosazují americké mezinárodní 

zájmy. Ukazuje provázanost politiky, médií, peněz (používají MMF, SB), tajných služeb (CIA, 

privátních, aj.), zadlužování, korupce, vydírání, zločinu a dalších 'pracovních nástrojů': dnes TPP a 
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TTIP, kterými USA ničí vše, co se brání americké kolonizaci a nechce se stát otroky jimi 

budovaného Světového Impéria v rámci NWO. Běžnou praktikou je potlačování demokratizačních 

hnutí, vyvražďování demokraticky zvolených prezidentů, dělání státních převratů, vyvolávání 

ekonomických krizí, dosazování jimi vycvičených tyranů a diktátorů, záměrné vyvolávání válek, 

destabilizace celých regionů (např. dnešní Střední východ, EU-Ukrajina-Rusko, aj.), privatizace 

národních ekonomik a infrastruktur, stavění amerických vojenských základen na cizím území, 

kupovaní hlasů v OSN, atd. Základním zdrojem jsou dvě Perkinsovy knihy: Zpověď a Historie. 

1. Confessions of an Economic Hit Man, 2004 (Spoveď ekonomického zabijaka, Citadella 2015). 

The New Confessions of an Economic Hit Man, 2016 (Zpověď lovce ekonomik, Dobrovský, 2016). 

2. The Secret History of the American Empire, 2007. 

Na webu lze najít další materiály i v češtině (Přiznání lovce ekonomik, aj.).  

Domovské stránky: http://johnperkins.org 

 

b) Dr. Steven M. Greer 

Americký investigativní lékař, který má otevřeny mimosmysly a výrazně aktivované ID schopnosti 

(vytělesňování, práce v astrálu, komunikace s ET, kontakty s UFO, aj.). Do knihy svého osobního 

příběhu vložil 3 různé dějové roviny (osnovy). 1. Svůj vlastní duchovní růst a vnitřní zkušenosti. 2. 

ID interakce s jinými světy a jejich ET obyvateli. 3. Stav naší planety nahlížený z této perspektivy, 

kde se jasně rýsují ty běžně neviditelné vrstvy a z nich pocházející manipulace a ovládání, až do 

úrovně SVS a jí páchané konkrétní zločiny pomocí jejich pozemských nástrojů (vlády USA, CIA, a 

mnohých dalších). Základním zdrojem je jeho kniha Skrytá pravda: 

Hidden Truth - Forbidden Knowledge: It Is Time for You to Know, 2006. 

Existuje český překlad, Utajovaná pravda (Dobra, Praha 2008) a její volná pdf verze na webu. 

Greer nashromáždil velké množství materiálů a tajných dokumentů zejm. z US regionu, které jasně 

prokazují záměrné dlouhodobé organizované ilegální a vyloženě kriminální proti-lidské aktivity 

amerických vlád, služeb, armády, korporátů a dalších složek řízených SVS. Greer je zaměřen zejm. 

na dvě související klíčová témata naší současnosti, která jsou pod tvrdým embargem SVS a vlád 

USA: (i) fenomén UFO a aktivity ET ras na Zemi, (ii) zdroje volné energie a na nich postavené ET 

technologie. Na webu je řada jeho videí, např. The Promise of New Energy at the Exopolitics 

Summit (2009), What's really going on (2010), How the Secret Government Works: The Most 

Explosive Expose (2015). Film Sirius (2013). Připravují se další projekty (např. Unacknowledged, 

2017) sponzorované z finančních darů veřejnosti (na tyto aktivity jistě žádný americký vládní grant 

nedostane). Greer je v Česku trochu znám zejm. díky překladu své knihy a jejím příznivcům, díky 

filmu Sirius, je zde malá filiálka CE5 Initiative (Close Encounters of 5-th Kind) zastřešená CSETI 

(Center for the Study of Extraterrestrial Intelligence), kde se lze naučit protokoly (doporučené 

postupy, procedury) navazování kontaktů a komunikace s příslušníky ET ras majících na Zemi své 

zájmy (předpokládá se, že mírové). 

Domovské stránky: www.disclosureproject.org, www.siriusdisclosure.com  

 

Porovnání  

* Perkins popisuje úroveň planetární reality, která je téměř viditelná a ti, kdož se o věc trochu 

zajímají, si potřebné informace dohledají. Jsou to fakta, která se však do totálně zkorumpovaných 

oficiálních médií nedostanou, takže běžný člověk se o tom nic nedozví. Tyto knihy tedy ušetří 

lidem čas a práci s vyhledáváním a tříděním informací. Korporace a podobné věci jsou ti poslední 

pěšáci v systému SVS, kteří jsou pro mnohé viditelní a silově dělají tu špinavou práci. Perkins 

nevěří na žádná spiknutí či konspirace. Pouze popisuje, jak tento zrůdný globalizační stroj funguje, 

protože byl jeho součástí. K pochopení jeho fungování žádné konspirace nepotřeboval (ty jsou 

nutné až pro výklad skrytých motivů). Má za to, že je to jen 'běžná snaha' další party magorů 

ovládnout celý svět, jako tomu v naší historii bylo již mnohokrát, poněvadž lidi jsou prasata a halt 

se k sobě takhle chovají. Nevidí do vyšších úrovní problému (neuvádí nic o SVS). Nemá ID přesah, 

neuvádí nic o aktivitách mimozemských civilizací na Zemi, ani o ET Dravčích Rasách, jejichž 

pracovní nástroj je SVS, ani o Strážcovských Rasách a jejich záchranných misích. Dle svého 
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příběhu, Perkins se dal na pokání, když si uvědomil, že v tom, co on pomohl vytvořit, budou žít 

jeho děti, a trochu se zastyděl. Dnes vytváří nové modely spravedlivého ekonomického i lidského 

soužití na základě pozitivních principů. Pracuje s jihoamerickými šamany na záchraně Amazonie a 

jejich kultur. Lze předpokládat, že Perkins ví mnohem víc, než říká (a chce přežít, aby mohl konat 

svou misi). Např. americký rozvrat islámského světa, destabilizaci Afriky a plán na imigrační 

likvidaci Evropy organizovaný CIA slovně nekomentuje, ale na titul své 2016-knihy dal výmluvný 

obrázek, kde na mapě světa chybí Středozemní moře a Afrika a Střední východ jsou vraženy přímo 

do podbřišku Evropy.   

* Greer jde o vrstvu výš a identifikuje ID kořeny celého planetárního problému. Rozkrývá 

mechanizmy ovládající korporace jako pouhý nástroj destrukce, a jde dále, až na kořen věci, který 

je v existenci SVS. Dokumentuje její zločinné aktivity jak viděno zdola, zejm. ty propojené s 

vládami USA či aspoň s jistými silovými složkami, operující často mimo vědomí Kongresu. 

Popisuje ET skalární technologie skrývané před lidmi a používané pro destrukci lidstva, zařízení na 

volnou energii, která jsou držena v tajnosti, aby mohl existovat ropný vyděračský teror, auta na 

vodu (elektrolýza), anti-gravitační systémy, základny na Marsu, apod. Nabízí výcvik v 

komunikačních protokolech, jak navazovat spojení se skutečnými UFO (tj. ne padělky SVS). Pokud 

jde o ET rasy, s nimiž má čilý kontakt, tak zmiňuje pouze ty 'hodné' ET, které by spadaly do 

krabičky Strážců. Pracuje s rasami z oblasti Sirius, kde jsou jak čisté a silné krystovské kolektivy 

(Sirius-B, HU-2), tak i padlé dravčí rasy (Sirius-A). Toto však Greer nerozlišuje. Lze předpokládat, 

že Greer ví mnohem víc, než říká (a chce přežít, aby mohl konat svou misi). Na podobné úrovni 

poznání pracuje i současný český ID biolog Petr Chobot, který se však ohledně přítomnosti a aktivit 

Dravčích ET ras na Zemi informačně tolik neupejpá.       

* MCEO a jejich informace jsou patrně zcela bezprecedentní a nemají srovnání s žádnými 

současnými duchovními směry a ascenčními školami a pozemskými informačními zdroji. 

Prezentují se jako návrat toho prapůvodního všeho, co sem kdysi přišlo z vyšších vesmírných 

úrovní. Totéž ale říká každý podvodník ezoterického mejnstrýmu. Strážci říkají: my víme, že dnešní 

lidé nemají žádnou možnost si ověřit, zda naše Nauka je pravdivá a čistá. V dané fázi vývoje a míře 

mutačního poškození lidstva prostě nemůžete objektivně rozlišit mezí tím, co vám dáváme my, a co 

vám dávají Dravčí rasy, New Age a jiné reverzní kanály. Proto vám říkáme, berte to jako možnou 

alternativu vůči tomu, co tady teď na planetě máte. Jestli vás to osloví, zkuste s tím chvíli pracovat 

a uvidíte výsledky. Podle toho se rozhodnete, kudy dál. Je to vaše evoluční lekce volba. Čím dříve 

se osvobodíte od nepřirozených dogmatických zotročujících duchovních systémů a jejich externích 

autorit, tím dříve se dostanete do rezonance s novým paradigmatem, které sem teď přichází během 

SAC-2012. Ono je prastaré, teď se k vám pouze opět vrací, jako již mnohokrát předtím. A je klíčem 

k vaší další cestě. Je o tom, že mezi vámi a Bohem nemůže nic vnějšího a cizorodého stát, a že 

každý má k Bohu svůj vlastní a přímý osobní přístup. Nové evoluční možnosti, které vám současný 

SAC otevírá, spočívají právě ve vědomé kultivaci tohoto osobního vztahu s Bohem, což jediné vede 

k plnohodnotné Krystovské Bio-Spirituální Ascenci, podle Zákonů Kreační Mechaniky. Pokud 

zůstanete ve stavu těžkých mutačních poškození a jim odpovídajícímu stavů znesvobodnění a 

zotročení, tak ta nová cesta pro vás bude energeticky neschůdná. Tento vývojový horizont se otevírá 

pouze pro bytosti, které se rozhodly rozlomit své okovy a emancipovat svoji porobenou 

Krystovskou Podstatu uloženou v samém jádře jejich existence. Nikdo nemůže létat, dokud má k 

noze přivázanou železnou kouli. To, co vám teď sdělujeme, je naše Pravda. My vám ji dáváme k 

dispozici a otestování. Co s ní uděláte, je vaše věc. A také vaše evoluční volba.    

----------------------------------------------------------- 
Existuje mnoho jiných zdrojů a textů dokládajících zločinné působení SVS na naší planetě, skrze vlády USA a dalších 

dravčích mocností, za pomoci jejich přisluhovačů instalovaných do národních vlád států všech kontinentů, včetně 

zinscenovaného státního převratu v ČSSR r. 1989 (např. M. Dolejší: Analýza 17. listopadu), založení EU jako nástroje 

na likvidaci evropské civilizace, národů a jejich kultur (např. Taylor P.A. a kol.: Nacistické kořeny 'Bruselské EU'), až 

po celo-planetární džihád na vyhubení Lidstva jako biologického druhu (např. B. Kuras: Jak zabít civilizaci a Poslední 

naděje civilizace + seznamy literatury v těchto knihách).  
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AP Workshop Chronology 

Date  Location Title Product Code 

1998 New Jersey Amenti Series-1 Classes AS/3DVD  

1999 May New York City Intro to Keylontic Science KS/DVD 

1999 June New York City 
Coping Skills for Coming Earth Changes - Only 
Handbook Available 

CS/HB 

1999 July New York City 
Ancient Rites of Passage - Personal Healing Through 
Planetary Service 

PH/2DVD/HB 

1999 Sept New York City 
The Evolutionary Path of Human Consciousness; 
Secrets of the Melchizedek's and Guardian races  

EP/2DVD  

1999 Oct  Edgewater, FL 
The Light & the Shadow; Illuminati Agendas – 
Spiritual Solutions 

LS/DVD 

1999 Dec 
Original 
Presentation 
Date 

Allentown, PA 2000 

The Kathara Bio-Spiritual Healing System ™ Level-1   

KA1M/2DVD-3CD 

1999 Dec  New York City Millennium Round-up Expose MR/2DVD+HB 

2000 Feb  New York City Beyond the Veils BV/2DVD+HB 

2000 March  Giza, Egypt Awakening the Flame of Orion EL/3DVD 

2000 April   New York City Architects of Light and Secrets of the Indigo Children AL-IC/2DVD+HB 

2000 June  Wyoming Angelic Realities AR/3DVD+B  

2000 
November  

Miami, FL 
Entering the 5th world 

5W/DVD 

2001 
January  

Sarasota, FL 
Holy Grail Quest 

HGQ/5DVD  

2001 April  New York City The Lemurian and Atlantian Legacies LAL/5DVD  

2001 May  Kauai, Hawaii 
Secrets of Lemuria and the Ancient Eieyani - 
Planetary...  

HI/16CD 

2001 July  Dublin, Ireland Kathara Level 2 Introduction KA 1-2-/7DVD 

2001 July  Dublin, Ireland 
The Arthurian Roundtables - Nibiruian Checkerboard 
Mutation 

KH-AR/4DVD 

2001 Sept  Sarasota, FL Mechanics of Manifestation MM/6DVD 

2001 Oct  Allentown, PA One World Order Rising OWOR/4DVD 

2001 Nov  Sarasota, FL Regents Consulate Meeting #1 RC11/4CD  

2001 Dec  New York City Regents Consulate Meeting #2 RC12/4CD  

2002 Feb  Calgary, AB, Canada Advanced Kathara 1 w/ Level 2 Intro KPS/7DVD 

2002 Feb  Calgary, AB, Canada The UIR "Michael-Mary" Turnstile Matrix TTM/7DVD 

2002 March  Sarasota,  FL Dance for Life DFL/5DVD  

2002 May  Greece and Cyprus Dance for Love DFL2/6DVD  

2002 June  England 
Dance for Life and Love Condensed + Secrets of 
Metatron 

DFL-UK/18CD 

2002 July  
En Route to SG3 & 
Bermuda Preparing for Contact, Level 1 

PC1/9DVD  

2002 
August  

Phoenix, AZ 
Condensed DF Life + Love, and Contact Workshops 

PHX/7DVD 

2002 Sept  Allentown, PA DF Love Condensed + USA Wrap Up ATW/6DVD 

2002 Nov France 
Dance for Freedom Part I, 12:12:12:12 / 11:11:11:11 
Activations 

DFF/6DVD  

2002 Nov  Tewkesbury, UK Dance for Freedom Part II DFF2/7DVD  

http://www.azuritepress.com/products_us/as_3DVD.php
http://www.azuritepress.com/products_us/ks_dvd_hb.php
http://www.azuritepress.com/products_us/cs_hb.php
http://www.azuritepress.com/products_us/ph_2dvd_hb.php
http://www.azuritepress.com/products_us/ep.php
http://www.azuritepress.com/products_us/ls.php
http://www.azuritepress.com/products_us/ka1m_2dvd_3cd.php
http://www.azuritepress.com/products_us/mr_2dvd_hb.php
http://www.azuritepress.com/products_us/bv_2dvd_hb.php
http://www.azuritepress.com/products_us/el_3dvd.php
http://www.azuritepress.com/products_us/al_ic.php
http://www.azuritepress.com/products_us/ar.php
http://www.azuritepress.com/products_us/5w_dvd.php
http://www.azuritepress.com/products_us/hgq_5dvd.php
http://www.azuritepress.com/products_us/lal.php
http://www.azuritepress.com/products_us/hi_16cd.php
http://www.azuritepress.com/products_us/ka1_2_7dvd.php
http://www.azuritepress.com/products_us/kh_ar.php
http://www.azuritepress.com/products_us/mm.php
http://www.azuritepress.com/products_us/owor.php
http://www.azuritepress.com/products_us/regent_consulate.php
http://www.azuritepress.com/products_us/regent_consulate.php
http://www.azuritepress.com/products_us/kps.php
http://www.azuritepress.com/products_us/ttm.php
http://www.azuritepress.com/products_us/dfl.php
http://www.azuritepress.com/products_us/dfl2.php
http://www.azuritepress.com/products_us/dfl_uk.php
http://www.azuritepress.com/products_us/pc_1.php
http://www.azuritepress.com/products_us/phx.php
http://www.azuritepress.com/products_us/atw.php
http://www.azuritepress.com/products_us/dff.php
http://www.azuritepress.com/products_us/dff2.php
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2003 Feb  Dublin, Ireland Forbidden Testaments of Revelation FTR-1/6DVD+HB 

2003 May  Paxos, Greece Dance for Joy I (First HeTharO) DFJ/8DVD 

2003 
August  

Andorra and Barcelona, 
Spain Dance For Joy Part 2 (First HeThalOn) 

DFJ2/5DVD  

2003 Sept  Seattle, WA The Science and Spirituality of Creation SSC/6DVD/HB 

2003 Oct Phoenix, AZ Cosmic Clock Reset CCR/3DVD+HB 

2003 Nov  Dublin, Ireland Secrets of the Yugas, the Celestial Arcs and Angles SYCA/4DVD/S 

2004 April  Phoenix, AZ 
Kathara 2-3 Foundations "Awakening the Living 
Lotus" 

K2-3/11DVD/6CDT/M  

2004 
August  

Mexico & Belize 
Revelations of Ra" - Pillar of Power and Nadradon 
Awakening 

ROR/5DVD+CDT/HBM  

2004 Sept  UK 
Michael-Mary Line Rolling Workshop - Zendradon 
Awakening 

UKMM/6DVD-
1CDT/HBM  

2005 Jan  India:  Indigo India 
Kethradon Awakening, Starburst 13 & the Gifts of 
Rama 

IKA/6DVD/HB  

2005 March  Phoenix, AZ 
Introduction to Elements of Kathara Level-4: 
Installment 1 

KA4-1/6DVD/2CDT/HB 

2005 May  Morocco 
The Ethradon Awakening & The Ashalum Chamber, 
Etheric...  

EAW/8DVD/S  

9/30/2005 Phoenix, AZ 
Whispers of the Rasha ReishA, Revelations of the 
Unspoken Ones 

WRR/5DVD/S 

2/2/2006 London 
Festival of Light Celebration" - "The Starfire Cycle and 
Rebirth... 

FOL2006/2DVD 

2/17/2006 Tenerife, Canaries 
Treasures of the Tower & the Secret Garden - 
Jewels... 

TSG/8DVD 

4/14/2006 Phoenix, AZ Two Moons Rising TMR/4DVD 

5/26/2006 Mt. Shasta, CA 
Elemental Commands, Cellular Secrets…Aurora 
Potential 

CCA/5DVD/3CDT  

7/7/2006 Denver, CO 

Sacred Sexuality & the Art of Divine Relationship, 
Spirit,  
Biology & the Elemental Force - Part 1 of 3 

SSAR-1/4DVD 

8/11/2006 Phoenix, AZ 

Sacred Sexuality & The Art Of Divine Relationship 
Elemental Healing, Gender Benders, Shock-Ras & 
RashaLAe Reunion - Part 2 of 3 

SSAR-2/4DVD 

10/27/2006 Virginia Beach, VA 

Sacred Sexuality & The Art Of Divine Relationship 
Divine  
Coupling-Intimations, Explorations & Cosmic 
Connection -3 of 3 

SSAR-3/6DVD 

12/2/2007 Phoenix, AZ 
“ Transcending the Towers of Threshold; the Crystal 
River Union, and the Arc of Aquari. 

FOL2007/3DVD/S  

4/6/2007 Phoenix, AZ 
The Krystar Awakening and Starfire Maps and Solar 
Gates, Prana Seed and the Aqualene Sun  

KASA/4DVD/2CDT  

5/23/2007 Peru 

"The Krystal River Dance & the 1st Dance of the 
Cycle of  
‘Last Stands’; Machu Picchu-Caral & The Sacred 
Valley. 

KRD-1/5DVD/HB 

8/10/2007 Phoenix, AZ 
Revelations Of The 'DhaLA-LUma', Transfiguration of 
the Kryst & the 'KaLE-Hara' Celebration. 

RODL/5DVD/3CDT  

9/21/2007 Virginia Beach, VA 

‘The Greatest Love Story’ – Resurrection of the Kryst, 
Dawn of the Aqualene Sun, and Living the Legacy of 
Love.  

GLS/7DVD/2CDT  

http://www.azuritepress.com/products_us/ftr_1.php
http://www.azuritepress.com/products_us/dfj.php
http://www.azuritepress.com/products_us/dfj2.php
http://www.azuritepress.com/products_us/ssc.php
http://www.azuritepress.com/products_us/ccr.php
http://www.azuritepress.com/products_us/syac.php
http://www.azuritepress.com/products_us/K_2_3.php
http://www.azuritepress.com/products_us/ror.php
http://www.azuritepress.com/products_us/ukmm.php
http://www.azuritepress.com/products_us/ukmm.php
http://www.azuritepress.com/products_us/ika.php
http://www.azuritepress.com/products_us/ka4_1.php
http://www.azuritepress.com/products_us/eaw.php
http://www.azuritepress.com/products_us/wrr.php
http://www.azuritepress.com/products_us/fol_2006.php
http://www.azuritepress.com/products_us/tsg.php
http://www.azuritepress.com/products_us/tmr_4dvd.php
http://www.azuritepress.com/products_us/cca.php
http://www.azuritepress.com/products_us/ssar1_4dvd.php
http://www.azuritepress.com/products_us/ssar2_4dvd.php
http://www.azuritepress.com/products_us/ssar3_6dvd.php
http://www.azuritepress.com/products_us/fol_2007.php
http://www.azuritepress.com/products_us/kasa.php
http://www.azuritepress.com/products_us/krd.php
http://www.azuritepress.com/products_us/rodl.php
http://www.azuritepress.com/products_us/gls.php
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11/2/2007 Netherlands 

Legacy of the Lost, Freedoms of the Found, the Milky 
Way Mysteries, Halls of Records and the “Jesus 
Codes”. 

AMST/6DVD/4CDT  

12/2/2008 Phoenix, AZ 
Engaging the Load-Out; the Last Ascension Cycle 
and the Gate of AshaLA 

FOL2008/3DVD 

5/23/2008 Phoenix, AZ 
Winds of Change, Tides of Transformation, Visions of 
Joy for a Transitioning World - Hetharo  

WTV/4DVD/3CDT  

8/8/2008 Phoenix, AZ 
Sliders-1: “Emerging from Darkness”- Preparing the 
MIND for Slide  

SLD-1/3DVD/S  

9/19/2008 Virginia Beach, VA 
Slider-2: Reclaiming the Vessel – Preparing the Body 
for Slide 

SLD-2/6DVD/7CDT/HB 

11/12/2008 St. Kitts 
Sliders-3 “The Wind Beneath Your Wings” - Engaging 
the SPIRIT for Slide 

SLD-
3/13DVD/5CDT/HB 

1/1/2009 Phoenix, AZ FOL-2009 / Brave New World & the Floating Buddhas  FOL2009/5DVD/CDT/S 

4/10/2009 Sarasota, FL  
Doorways Through Time & the Drums of Aquafereion 
"Circle of Life" Drum Circle Celebration 

DTDA/4DVD/2CDT/HB 

5/22/2009 Phoenix, AZ 

“Sliders-4” The Call of Aurora - Probability Alignments 
& the Adjugate Bond (Intermediate Atmic/Ah-VE’-yas 
Body Training & Freeing the Mind for Slide) 

SLD-4/3DVD/CDT/HB 

8/14/2009 Phoenix, AZ 

Sliders-5: Essential Alignment, Stardust Flow, Mirror 
in the Sky & the Orbs of Aquareion: "Freeing the Body 
for Slide" — Intermediate Telluric/ Ah-VA’-yas Body 
Training  

SLD-5/3DVD/2CDT/HB 

10/11/2009 Dublin, Ireland 

Sliders-6 - The Arc of the Covenant, Sphere of 
Destiny & the Stairway to Heaven Engaging the Spirit 
for Slide — Intermediate Level 

SLD-6/5DVD/2CDT/HB 

1/1/2010 Sarasota, FL  

AmorAea Krystal Temples, the Monadic Passage, and 
Galactic Spiral Alignments: Aquafereion Shield 
Stardust Blue Transharmonic AmorAea Merkaba 
Activation-1  

FOL20103DVD/HB 

1/2/2010 Sarasota, FL  
The Makers of Wings and Other Things: The Orbs of 
Ah-SA-yas, Planes of Aurora, Ancient Arrows, 
Planetary Mirror Ball and the Hidden Cities of Earth. 

WOAB/5DVD/CDT/HB 

5/22/2010 Sarasota, FL  
"The Lands of Wha: Mirror Mapping, the 3 Paths of 
the Kryst and the Wha-YÃ'-yas Masha-yah-hana 
Adashi Adepts". 

SLD-7/3DVD/3CDT/HB 

8/13/2010 Phoenix, AZ 

Sliders 8 -Preparing the Body for Slide — Advanced 
Level. Awake, Aware, and ALIVE in the Lands of Aah: 
The “Sea of Ah’-yah,” Eternal Stream of Ah-yah-YA’, 
the Covenant of Ah-yah-RhU’, and Eternal Dream-
Fields of the ONE. 

SLD-8/5DVD/2CDT/S  

10/16/2010 Mayan Cruise 
Sliders - 9 "Advanced Spiritual Body Training - The 
Flame of CosMAyah, Mayan Mother Matrix & 
Luminary Body Activation". Recorded live in two 
different workshops: Mayan Cruise – October 2010 & 
FOL – January 2011 

SLD-9/4DVD/2CDT/HB 

12/31/2010 Sarasota, FL 

4/1/2011 Sarasota, FL  
The ShA-Dhal-uun Rite, 12 Virtues and the Shores of 
Ah-MA-ya-san: Planetary "Mirror In The Sky" 
Activation - 1 

12Virtues/3DVD/HB  

http://www.azuritepress.com/products_us/amst.php
http://www.azuritepress.com/products_us/fol_2008.php
http://www.azuritepress.com/products_us/wtv.php
http://www.azuritepress.com/products_us/sld_1.php
http://www.azuritepress.com/products_us/sld_2.php
http://www.azuritepress.com/products_us/sld_3.php
http://www.azuritepress.com/products_us/sld_3.php
http://www.azuritepress.com/products_us/fol_2009.php
http://www.azuritepress.com/products_us/dtda.php
http://www.azuritepress.com/products_us/sld_4.php
http://www.azuritepress.com/products_us/sld_5.php
http://www.azuritepress.com/products_us/sld_6.php
http://www.azuritepress.com/products_us/fol_2010.php
http://www.azuritepress.com/products_us/woab.php
http://www.azuritepress.com/products_us/sld_7.php
http://www.azuritepress.com/products_us/sld_8.php
http://www.azuritepress.com/products_us/sld_9.php
http://www.azuritepress.com/products_us/12_virtues.php
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5/27/2011 Sarasota, FL  

Sliders 10 - "Return of the Sacred Butterfly - "Te", 
"Chi" & the "DhA-Ya-Tei" Ultimate Desire, "DhA-Ya-
fication" of the Vessel, Eternal Identity & the Adept 
Mind. 

SLD-
10/3DVD/3CDT/HB 

8/12/2011 Sarasota, FL  

Sliders-11: Time Tan - tri - Ā - jha Doorways and the 
Silver Seed Temple Pods of Creation, Sa - MA - ya 
Water Command and Mirror in the Sky Activation 
Level-3 (Physical Body Adept Training). 

SLD-11/3DVD/CDT/HB 

12/30/2011 Sarasota, FL  

Sliders-12: Externalization of the Kryst; Secrets of the 
Tan'-Tri-A'jha. PART-1: The 7 Suns of Cos-MA'-yah, 
Keys of Aden, Budding of the Lotus Seed and Plasma 
Body Initiation. 

SLD-12/#1/3DVD/HB 

4/6/2012 Sarasota, FL  

Sliders-12: Externalization of the Kryst; Secrets of the 
Tan-Tri-A'jha' PART-2: Dueling Plasmas, The 15th 
Bridge, Myotic Awakening, the "7-Stands of the Kryst-
Host Fail-Safe and "Fail-Safe Stand #2. 

SLD-12/#2/3DVD/HB 
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The Cycle of the Kryst 2013 

A Brief Primer 

Claims, Consent & Commitment 

Intro To Voyagers Vol. 2 

DNA Activation 

Intro To Freedom Teachings 

The Freedom Teachings 

Amenti Series Classes 

Evolutionary Path 

Angelic Realities 

Tangible Structure Of The Soul 

Secrets of the Indigo Children 

Indigos 

Keylontic Science 

Structure Of Our Universe 

Ascension & At-One-Ment 

Spiritual Maturity & Integrity 

The Kristos 

Arc Of The Covenant 

Symbol Codes & Tones 

Keys For Mastering Ascension 

Historical Origins 

Kathara Overview 

Kathara Healing General Info 

Kathara Healing 

 

--------------------------------------------- 
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http://www.azuritepress.com/products_us/sld_10.php
http://www.azuritepress.com/products_us/sld_10.php
http://www.azuritepress.com/products_us/sld_11.php
http://www.azuritepress.com/products_us/sld_12_1.php
http://www.azuritepress.com/products_us/sld_12_2.php
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Essential Intro 

Kathara Level 1 

Essential Newcomers 

Tangible Structure of the Soul 

Evolutionary Path 

Amenti Series 

Angelic Realities 

Secrets of the Indigo Children 

Beyond the Veils 

Intro to Keylontic Science 

Ancient Rites of Passage 

Kathara Healing Level 2 Intro 

Advanced Kathara Healing 1, Intro To 2 

Primer Handbook 

 

Critical Foundation 

Kathara 2 - 3 

Elements Of Kathara 4 

Science & Spirituality of Creation 

Cosmic Clock Re-set 

Secrets of the Yugas 

The Real Christmas Story 

Flame Body Activation 

 

Kathara Healing 

Kathara Level 1 

Kathara 1 Intro To 2 

Advanced Kathara 1 Intro 2 

Kathara 2 - 3 

Intro Kathara 4 - Revelations of Ra 

Elements of Kathara 4 

Kathara 1 Sheets 

Kathara 2-3 Sheets 

 

Masters Templar 

Masters Templar Stewardship Manual 

Secrets of the Arthurian Round Tables 

Lemuria and the Ancient Eieyani 

Arthurian Roundtables 

Mechanics of Manifestation 

One World Order Rising 

Michael-Mary Turnstile Matrix 

 

Dance for Series 

The Dance for Life 

Dance for Love 

Condensed Dance For Life/Love 

Preparing For Contact 

Dance For Life, Love & Contact 

USA Wrap Up - Allentown 

Dance for Freedom Part 1 

Dance For Freedom Part 2 
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DFL UK - Secrets of Metatron 

Dance For Joy 

Dance For Joy Part 2 

Dance For Handbook 

 

Reading Materials 

Coping Skills For Earth Changes 

The Real Christmas Story 

Millennium Round-up Expose' 

Ancient Rites of Passage 

Secrets of the Indigo Children 

Intro To Keylontic Science 

Psonn Book 

Attitudes & Responsibility of Mastery 

The APIN Crystal Temple Bases 

Consciousness of Ascension 

Engaging the God Languages 

Exploring The God Worlds 

Elements of Discovery 

Kathara 2-3 Sections 7 & 8 

Introduction to the Monad 

Postures of Love / Steps Toward Joy 

Spirals of Creation 

Time: Anatomy of the NOW Moment 

The Veca Consiousness Codes 

 

Regent Consulate 

News 2001 RC Meeting 

RC/11 RC Meeting 

RC/12 RC Meeting 

 

12 Tribes Transcripts 

12 Tribes Classes 1-4 

12 Tribes Classes 5-8 

12 Tribes Classes 9-12 

 

Festival Of Lights 

Festival Of Lights 2006 

Festival Of Lights 2007 

Festival Of Lights 2008 

Festival Of Lights 2009 

Festival Of Lights 2010 

Festival Of Lights 2011 

Festival Of Lights 2012 

 

Sliders Series 

Sliders 1 

Sliders 2 

Sliders 3 

Sliders 4 

Sliders 5 

Sliders 6 



Zdroje 10/11 

Sliders 7 

Sliders 8 

Sliders 9 

Sliders 10 

Sliders 11 

Sliders 12  

 

Maharata Text 1 

Illuminati Agendas 

Egypt Lectures 

Millennium Round-up Expose' 

Entering the 5th World 

Holy Grail Quest 

Awakening the Flame of Orion 

Forbidden Testaments of Revelation 

UK Michael-Mary Line 

Kethradon Awakening 

Ethradon Awakening 

Whispers of RashaReishA 

Treasures of Tower & Secret Garden 

 

Maharata Text 2 

Two Moons Rising 

Elemental Commands 

Sacred Sexuality Part 1 

Sacred Sexuality Part 2 

Sacred Sexuality Part 3 

Krystar Awakening 

Krystal River Dance 

Revelations Of DhaLA-LUma 

Greatest Love Story 

Amsterdam - Jesus Codes 

Tides of Transformation 

Doorways Through Time 

Makers of Wings & Other Things 

Camelot Interview 

The 12 Virtues 

 

Module Classes 

The APIN Crystal Temple Bases 

Consciousness of Ascension 

Engaging the God Languages 

Exploring The God Worlds 

Elements of Discovery 

Kathara 2-3 Sections 7 & 8 

Introduction to the Monad 

Postures of Love / Steps Toward Joy 

Spirals of Creation 

Time: Anatomy of the NOW Moment 

The Veca Consiousness Codes 

The Amenti Teachings 

Attitudes & Responsibilities of Mastery 9 
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Emotional Body Healing at the Gru-Al 

Indigo Children Return of the Emerald Order 

Laughing Out Loud: Humour and Mastery 

Manifestor’s Guide to Conscious Co-Creation 

Stepping Into The Consciousness Of Ascension 

 

Meditation Cards 

High Veca Codes 

Cosmic Krist Codes 

Heliotography Codes 

12 Chakra Codes 

12 Virtue Codes 

Eckasha and Dial Up 

 

Symbol Code Posters 

 

Technique CD 

Basic Techniques 

Cue Zone Techniques 

Essential Newcomers Techniques 

Flame Body Activation 

 

Speciality Items 

The Halls of Amenti Planetary Interface Gate Map (mapa energetických linií a center Země) 

Book of Charms Coloring Book (omalovánky Symbolů a Kódů pro malé i velké) 

 

Radio Interviews 

Jeff Rense Show Radio Interview 

SHINE Show Radio Interview 

Transitions Radio Interview 

 

Video Interviews 

Camelot Project Productions: Kerry Cassidy Interviews A'shayana Deane: Ascencion Mechanics, 

Part 1,2,3. 

 

Sacred Music CD 

Krystal River Harmonies 

Hear The Sacred Call 

When Will I Remember 

Water's Edge (Suzee Waters Benjamin) 

Step into the Light (Suzee Waters Benjamin) 

 

Sacred Psonns - A. Deane MCEO 

Ascend - Derek Theron Pendleton 

Melodies of Inner Christos - Rosaleene Tobin 

Sacred Psonns Without Words - Solo Piano - Richard Goldsworthy  

Lifted - Richard Goldsworthy (piano) 

 

Texty: Sacred Psonns. Invocations, Attitudes & Responsibilities of Mastery 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

V Příloze je původní úvodní text AP-webu a také dysklejmr jejich produktů. 



 

 

Závěr  
 

 

Je na každém čtenáři, aby si vytvořil svůj vlastní závěr, zdali byly slíbené cíle textu naplněny. Ať to 

pocítí sám v sobě, tam někde hluboko uvnitř, kde je jádro jeho Bytosti. 

 

Cílem obou textů Amenti (TAM1 a TAM2) je, v rámci osobního sdílení, nabídnout čtenáři jiný 

možný pohled na svět. Pohled, kde materializmus a spiritualizmus, jako dvě formy extrémizmu, již 

nejsou ve vzájemném rozporu, ale jsou to dvě krajní světo-názorové polohy v rámci většího celku. 

Na naší planetě pro ně dlouho chyběl spojovací článek ležící mezi nimi a vyplňující tu zdánlivě 

bezednou a nekonečně širokou propast mezi jedním a druhým mezním bodem. Tato výplň je Inter-

Dimenzní Fyzika, která zde byla populárně-naučným způsobem představena. Ve skutečnosti je to 

zcela rigorózní a exaktní a velmi náročná věda. Je stejně tak mocná jako naše oficiální pozemská 

fyzika, která se však zabývá pouze maličkým kouskem projevené reality (viditelná špička 

manifestovaného ledovce vyčnívající nad hlubinou moře předloh). Zapisují a řeší se tam složité 

rovnice pro fundamentální zákony zachování a symetrie pro pole Vědomí, Energie a Hmoty, což 

jsou pouze tři aspekty téhož. Tato 'nová' fyzika na Zemi již existuje, ale zatím je ukryta v bunkrech 

vědeckých center Stínové Vlády a slouží výhradně pro protilidské účely. 

  

Další rovinou příběhů Amenti je pochopit princip Dobra a Zla jako dvou energetických aspektů 

Stvoření. To pochopení je pro nás důležité, protože žijeme ve velice poškozeném a padajícím 

vesmíru, aniž bychom si toho byli vědomi. To dobro nás až tak moc netrápí a ani ho tady moc není. 

Problémy nám však dělá zlo, kterého je tu víc než dost a denně se s ním setkáváme. Proto je třeba 

mu porozumět a začít ho bezpečně rozlišovat a účinně se mu bránit a ho odstraňovat. 

  

Třetím rozměrem textů je popis a výklad historických událostí, starých i nedávných, abychom si 

uvědomili širší kontext naší existence a našeho vývoje, jakož i základní smysl našeho bytí. Bez této 

znalosti se nebudeme schopni orientovat v současné náročné situaci a dělat rozumná a moudrá 

rozhodnutí, která ovlivní osudy nejen naše, ale i dlouhé řady dalších generací. Nacházíme se na 

velmi významné vývojové křižovatce, a vůbec o tom nevíme. 

 

Společným jmenovatelem těchto tří aspektů Amenti je vztah Člověka k Bohu, jako jejich jednotící 

prvek a úhelný kámen celé lidské existence. Tento vztah je středobodem našeho ukotvení do Těla 

Stvoření a dává mu ten nejzazší smysl. Poznání, prožití a vtělení Krystovského Principu je 

přirozenou evoluční cestou i cílem všech stvořených bytostí. Čím dříve to pochopíme, tím rychleji 

půjdeme kupředu a tím snadněji budeme překonávat překážky. Mezi námi a Bohem stojí poškození 

naší energetické anatomie, což vytváří místo různým parazitům, aby tam vstoupili. Nauka nám dává 

nástroje na to, abychom své předlohy očistili a uvedli je do původního stavu. Aby se tyto 

nepřirozené mutace a reverzy odstranily. 

 

Aby každý z nás mohl jít sám, po své vlastní cestě Krysta, přímo k Bohu. 

 

Tuto Nauku může použít kdokoli, bez ohledu na jakoukoli osobní denominaci, formu víry či 

preferenci. Je to Fyzika Vědomí, která nemá s vírou a náboženstvím nic společného, a proto jim 

nemůže vadit ani překážet. Může jim však poskytnout vnitřní obsažnost a hlubší pochopení a prožití 

osobní spirituality jako jednoho aspektu spirituality kosmické. 

 

 

 

Tak šťastnou cestu ! 
 



 

 

Příloha 
 

 

Tato příloha obsahuje dvě věci: (i) jednak originální Úvod na webu Azurite Press (text Azurite Press 

Introduction) a (ii) druhak Úvodník (text Notice of Claims, Consent and Commitment) o vymezení 

čtenářského kontextu včetně lékařského dysklejmru, který byl součástí každého jejich produktu. 

 

 

 

(i) Azurite Press Introduction 
 

Thank you for visiting the Azurite Press MCEO website! We hope you find our website interesting, 

informative and inspirational; the information contained in the various regions of this site represents 

only a small sampling of the large body of work that has come to be known as the "MCEO Freedom 

Teachings". 

Our purpose in creating this website is to offer you an introductory opportunity to discover and 

explore the MCEO (Melchizedek Cloister Emerald Order) perspective, through which you will find 

new viewpoints and ideas that may revolutionize your understanding of Self, Spirituality and the 

Cosmos. The MCEO Freedom Teachings and website are here to serve as tools that you can use in 

your search for greater understanding, and in your growth toward heightened Personal Empowerment 

and Spiritual Awakening. 

Azurite Press MCEO (Melchizedek Cloister Emerald Order) is an educational resource publishing 

organization founded upon a commitment to support perspectives of consciousness studies, spiritual 

development, life empowerment, personal enrichment and environmental responsibility that reflect 

principles of unified scientific and spiritual paradigms based upon egalitarian, non-denominational, 

environmentally sensitive Humanitarian Spirituality. Azurite Press supports the propagation, 

continuation and preservation of ideologies that encourage non-political Environmentalism, Holistic 

Living and non-hierarchical, dogma-free Spiritual-science paradigms consistent with and 

complementary to the "Law of ONE" spiritual-science perspective. 

The "Inner Christos Law of One" perspective respectfully acknowledges the inter-connection, 

interdependence and intrinsic value of all components of reality and the Living Consciousness, God-

Spirit or "Inner Christos" alive within all things, promoting affirmative action personal empowerment 

and environmental appreciation through applied spiritual optimism within a framework of practical 

realism. With foundations firmly rooted in love-based egalitarian spiritual humanitarianism, the Law 

of One paradigm incorporates exploration of Unified Field Physics, Quantum theory and ancient 

Light-Sound-Scalar-wave, Merkaba Mechanics and Esoteric sciences into intelligent investigation of 

holistic spiritual psychology, physiology, theology, sociology and cosmological principles. 

Azurite Press MCEO is dedicated to providing state of the art publications and programs focused 

upon Consciousness Evolution, Spiritual Development, Holistic Living, Environmental 

Sustainability, Personal Empowerment and Global Life Enrichment, through which greater 

harmonious synthesis of the spiritual, psychological, physical and environmental aspects of the 

human condition can be gained. Azurite Press serves the international community through publication 

of Educational Resources and sponsorship of Educational Workshops exploring New Frontiers of 

Self, Science and Spirituality, fostering personal growth and global healing perspectives in the Inner 

Christos - Law of One spiritual-science tradition. 
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NOTICE OF CLAIMS, CONSENT and COMMITMENT 
Pertaining to MCEO Teachings, Techniques and Technologies  

PLEASE NOTE: The recordings for this workshop presented some energetic interference during the live recording, 
resulting in a slight buzz in audio sections. This sometimes happens on site due to factors beyond our control and 

the higher energies coming in. This buzz has been cleaned up as best possible without going to the point of 
removing the Speakers’ voices and does not interfere with the ability to hear this important information. 

Contents 

Theoretical Perspectives 
MCEO Meditations for Spiritual Exploration, Medical and Psychiatric Considerations 
Claim of Authenticity  
Terms, Conditions, Agreements and Implied Consent 
A Commitment to Quality and the MCEO Course-book Manuals 

Theoretical Perspectives 

   MCEO teachings presently exist on Earth as a growing body of detailed information pertaining to the spirituality and science of 
creation and the history and evolution of humanity. MCEO teachings offer unique perspectives, techniques and technologies of mind 
and spirit that have proven useful to many people in the exploration and expansion of personal consciousness. Information contained 
within MCEO teachings represents a cohesive paradigm of ideas, beliefs and perspectives reportedly translated from ancient texts, 
which together comprise an affirmative and inspirational “point of view” or “world view” regarding the tangible realities of spirituality, the 
mechanics of creation, the history of our universe and the potentialities of the human condition. Like many popular “New Age” and 
“Traditional” paradigms of spiritual, scientific and historical beliefs, many points of view presented within MCEO teachings extend 
beyond the framework of presently recognized spiritual/religious, scientific and historical “fact” that can be verified through common 
contemporary scientific procedures. Thus, like many other popular belief paradigms, including ALL known “New Age” and “Traditional” 
spiritual/religious doctrines and many fields of contemporary scientific study, the perspectives presented within the MCEO teachings 
must, too, be presently categorized as theoretical in nature.  

   The verifiable actuality, and thus the potential validity, of the presently theoretical spiritual, scientific and historical perspectives of 
MCEO teachings pertaining to the “Ancient Science of the Shields” (scalar-standing-wave templates of matter and consciousness), 
“Merkaba Mechanics” (interdimensional electromagnetic vortex mechanics), “DNA Template Activations” (frequency accretion 
within the scalar template behind manifest chemical DNA), “Interdimensional Structure”, “15-Dimensional Anatomy”, “Bio-Spiritual 
Healing” (support of biological healing and well being through holistic spiritual practice) and Humanity’s Evolutionary Journey, 
perspectives which are featured within the MCEO  Kathara Bio-Spiritual Healing Program, MCEO Maharata “Dance For” 
Programs and related published works of the MCEO, cannot at this time be “proved or disproved”. Therefore, the MCEO Paradigm 
and its related teachings, techniques and technologies are offered to the public as a unique and inspirational view point, solely for the 
purpose of public investigation, consideration and theoretical exploration.  
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  Though the presently theoretical categorization of MCEO teachings within the public sector is recognized, it should also be recognized 
that members of the Azurite Press, Trustees and the AP Regents Council, as well as authorized MCEO translators/authors and 
teachers and many individuals within the international community, have personally chosen to accept the validity of MCEO teachings as 
representing more than a theoretical perspective, instead acknowledging the MCEO Paradigm as a factual reality interpretation, and 
practical worldview, through which progressive expansion of personal consciousness and coherent spiritual awakening are fostered. 
Such decision as to the factual or theoretical categorization of the MCEO Paradigm, and the responsibilities inherent to this decision, 
are deeply private spiritual issues, and thus must be assigned to the faculties of personal discretion.  

MCEO Meditations for Spiritual Exploration, Medical and Psychiatric Considerations 

   As the MCEO Paradigm is built upon presently theoretical spiritual, scientific and historical perspectives, any and all techniques and 
technologies offered through the MCEO Paradigm must also be considered as presently theoretical in nature, and thus any and all 
techniques and technologies presented within MCEO teachings are not intended to diagnose, treat or cure any disease or illness, 
nor are they intended as substitution for professional medical or psychiatric advisory or treatment. Techniques and 
technologies provided within MCEO teachings are offered to the public solely as “Meditations for Spiritual Exploration”, with the 
intention of assisting to serve the further evolution of human consciousness through providing exposure to an expanded range of 
perspectives and potentialities. It is strongly recommended that individuals having a history of medical or psychiatric 
difficulties, or whom are presently under the care of medical or psychiatric professionals, seek professional advisory before 
using any MCEO Meditations for Spiritual Exploration techniques or technologies.  

   Since introduction of MCEO Meditations for Spiritual Exploration techniques and technologies in 1999 many people have claimed 
to receive beneficial affects and effects in the development and expansion of personal consciousness and spiritual 
awakening through use of MCEO techniques and technologies. There have also been a lesser number of reports of individuals 
claiming to receive no affect, effect or benefit at all, but there have been no reports of individuals claiming adverse medical, 
psychiatric or psychological affects or effects in conjunction with use of MCEO techniques and technologies. As a reflection of 
commitment to responsibility in presentation, MCEO techniques and technologies are not presented for exploration in the public 
domain until they are first and/or simultaneously explored, utilized or practiced by authorized MCEO translators/authors/ teachers and 
members of the Azurite Press Board of Directors. Though validation of factual actuality pertaining to affects, effects or benefits of 
practicing MCEO Meditations for Spiritual Exploration techniques and technologies must, like the techniques and technologies 
themselves, for the present time remain within the realm of theoretical exploration, it can be reported that since 1999, findings 
pertaining to the practicality of utilizing MCEO techniques and technologies have consistently revealed that affects and effects of such 
practices are quite individualized, though predominantly positive, in nature. Therefore, however, no claims, promises or 
guarantees as to the affects, effects or benefits an individual might expect to encounter through use of MCEO techniques and 
technologies can be offered at this time.  Utilization of MCEO Meditations for Spiritual Exploration techniques and technologies 
presently remains within the category of experimental self-exploration, through which absolute conclusions regarding generalities of 
mass affect, effect, benefit or detriment cannot yet be drawn. An individual’s involvement with MCEO teachings, techniques and 
technologies represents a choice of personal decision and discretion, and thus responsibility pertaining to affect and effect 
of practice that are inherent to this choice must also remain with the individual.  
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Claim of Authenticity 

   In offering MCEO teachings for public exploration, neither the translators/authors, publishers, promoters or related individuals 
and organizations make any claims whatsoever as to the factuality of ideas or perspectives contained within the MCEO 
Paradigm. Though the MCEO teaching texts themselves do on occasion claim that certain ideas and perspectives are of a factual 
nature, such claims represent points of view intrinsically contained within the ancient texts from which contemporary translations are 
drawn. The authorized translators/authors of contemporary MCEO teaching texts hold a binding commitment to ensure the clearest and 
most accurate translation of MCEO texts as possible under current evolutionary circumstances; a commitment to clarity and accuracy 
of translation that must include the allowance of contemporary translation of any claims of factuality as they are contained within the 
MCEO texts of antiquity. Information represented as factual knowledge within the MCEO texts of antiquity, and their 
contemporary translations, is understood to represent “potential or possible factuality, expressed as factuality within the 
ancient texts, but which presently resides within  the domain of theory” within the context of contemporary publication.  

 The contemporary translators/authors of MCEO teachings claim only that the MCEO text translations contained within 
presently published works bearing their authorship represent an “as-accurate-as-possible” translation of MCEO text records 
believed to have been created in ancient times, which the contemporary translators/authors have had opportunity to review 
through authentic personal experiences. Translators/authors thus make claims only as to the authenticity of their personal 
experiences through which review of ancient MCEO text records occurred and as to the factuality that translation of the 
reviewed ancient MCEO texts into contemporary English language has been rendered by them as clearly and accurately as 
possible.  

    As the original MCEO texts of antiquity are not presently in the direct possession of authorized contemporary translators/authors, 
and thus contemporary translators/authors cannot at this time publicly display these artifacts in order to validate the reality of their 
continued existence and verify their inherent content, those who explore contemporary MCEO texts translations must understand that 
such works are presented as theoretical perspectives and possibilities, the validity of which one may choose to believe, or disbelieve, 
upon the merit of one’s personal discretion.  If ideas, concepts or perspectives contained within the MCEO texts, their 
contemporary translations or related teaching materials bear any resemblance to ideas, concepts or perspectives contained 
within any other presently known spiritual/religious, scientific or historical paradigms or teaching systems, such 
resemblance is purely coincidental. However, the event of such coincidence arising may potentially suggest that both the MCEO 
Paradigm and paradigms to which it might bear resemblance may have arisen from a common source in antiquity that has yet to 
be discovered or scientifically verified, but which would upon discovery lend credence and clarity to such coincidence.     

Terms, Conditions, Agreements and Implied Consent 

   As contemporary MCEO text translators/authors can make no claims or promises as to the factuality of ideas and perspectives 
presented within MCEO teachings, they likewise cannot offer any claims, promises or guarantees as to the affects or effects that 
may or may not arise through personal use of MCEO teachings or Meditations for Spiritual Exploration techniques and 
technologies. The responsibility for decision to engage involvement with MCEO teachings, techniques or technologies rests with each 
individual, and thus the responsibility for any affects or effects that may or may not occur in conjunction with use of MCEO teachings, 
techniques and technologies must also rest with the individual. The Meditations for Spiritual Exploration techniques and technologies 
provided within MCEO teachings represent translations from the ancient MCEO texts, and are provided to the public as an option for 
personal spiritual exploration, investigation and experimentation, to be utilized at the personal discretion of the reader or 
workshop attendee.  



4 

   As stated in numerous public forums and workshops since 1999, in choosing to utilize MCEO teachings, techniques or 
technologies it is understood that in so doing the individual accepts full responsibility for any and all conditions that may or 
may not occur in conjunction with such practice. It is further recognized that the individual, through the act of utilizing MCEO 
teachings, techniques or technologies, thereby through this act agrees to release Azurite Press, Trustees, the AP Regents 
Council, authorized Kathara Bio-Spiritual Healing Program teachers and facilitators (pertaining only to MCEO-sanctioned 
Kathara “no-touch” procedures), authorized MCEO translators/authors, teachers, promoters and any individuals and 
organizations thereto related, from any and all claims of liability or damages perceived or assumed to occur in conjunction 
with involvement in MCEO teachings, techniques or technologies. This statement of Terms and Conditions represents a 
written Notice of Implied Agreement and Consent to Liability Release in regard to involvement with MCEO teachings, 
techniques and technologies. This Notice of Implied Agreement and Consent of Liability Release represents a reiteration in 
specific written format of previously provided notice as to the necessity of taking personal responsibility for any and all 
consequences arising from chosen involvement with the MCEO Paradigm; notice which has been frequently provide verbally 
in public forum since 1999. It is recognized that the Implied Agreement and Consent to Terms and Conditions of Liability 
Release stated here within is accepted and enacted as such upon the act of chosen involvement with and/or practice of 
MCEO teachings, techniques and technologies. If one is uncomfortable or in disagreement with this stated Notice of Implied 
Agreement and Consent to Terms and Conditions of Liability Release, it is suggested and recommended that one choose at this time 
non-involvement with MCEO teachings, techniques and technologies, until a future time wherein such concerns have been assuaged.   

A Commitment to Quality and the MCEO Course-book Manuals 

    The authorized MCEO translators/authors, members of the MCEO, Azurite Press, Trustees, Regents Council, teachers and 
promoters of the MCEO Paradigm extend their greatest efforts in making MCEO teachings available for public exploration in the most 
responsible and respectful manner possible, whilst striving to maintain the highest standards of integrity in MCEO text 
translation and teaching.  Intrinsic to such responsibility in presentation, authorized MCEO translators/authors, members of Azurite 
Press, Trustees, Regents Council and authorized teachers and facilitators of MCEO programs are all individuals who personally 
believe in the factuality of the MCEO Paradigm and who actively participate, for personal spiritual reasons, in MCEO programs, 
including personal utilization of MCEO techniques and technologies.  These individuals all share a common commitment to 
achieving and maintaining integrity, quality and responsibility in public presentation of MCEO teachings; this shared 
commitment arises from a commonly shared, individually held, reverence, respect, appreciation for, and belief in the validity of, the 
MCEO Paradigm, its inherent teachings of personal spiritual self-discovery and the limitless potentialities of human consciousness that 
this paradigm suggests.  

   On behalf of this commitment to quality, may it be understood that MCEO Course-book Manuals, as featured within the MCEO 
Kathara Bio-spiritual Healing Program, MCEO Maharata “Dance For” Programs, MCEO Masters Templar Stewardship Initiative 
Program and other MCEO teaching programs, do not represent completed books, but rather exist as companion text briefings 
that are created in conjunction with specific corresponding live workshop presentations which are preserved via audio/ video 
recordings that are made available on the Azurite Press Products List as specific Program Sets. The Course-book Manuals that 
accompany some of these audio-video workshop programs contain only the charts, graphs and most pertinent information 
pertaining to their corresponding audio-video program, and do not contain the many pages of dialogue and detailed 
explanation that is incorporated verbally within the audio-video program. Thus MCEO Course-book manuals are not intended to be 
used alone, but are rather intended for use as an additional educational aid in conjunction with their corresponding audio-video 
workshop program.  

  As new MCEO workshop materials are often released and translated during live workshop presentations, the corresponding Course-
book Manuals and their inherent graphs and charts often reflect the immediacy of the new information provided in that they are initially 
rendered “in-the-rough”, often with portions of text in hand-written form, not yet “perfected” for book publication with appropriate 
dialogue text detail, typesetting, computer graphics, pagination and indexing. As each new workshop since 1999 has introduced the 
next level of new, live MCEO data translations, there has been insufficient time to “move backward” and perfect the quality o f 
production pertaining to MCEO Course-Book Manual texts from previous workshops. The information and new MCEO teachings 
contained within each workshop program always reflect the standards of integrity and quality inherent to the MCEO Paradigm, but often 
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timely public release of new materials is achieved at the expense of quality in product production. The Azurite Press staff apologizes 
for any inconvenience that such “data-in-the-rough” may cause; however, if workshop programs were withheld from Product 
List release until their audio/video recordings and corresponding Course-book Manuals were “perfected” in terms of product 
production, it would be several years before these materials were released for public review. As new MCEO teachings are often 
time-sensitive in regard to the unfolding of planetary events, especially since 2000, it has been of greater priority during this time to 
expedite availability of the MCEO teachings contained within the products, than it has been to demonstrate the standards of excellence 
in quality product production that remains a goal of Azurite Press.  

     For the time being, MCEO audio-video-Course-book Programs are in a state of continued evolution, as the small staff at Azurite 
Press, with the assistance of numerous individuals who volunteer their time and talents,  endeavor to compile dialogue transcripts and 
perfect typesetting, computer graphics and format organization of previous MCEO workshop presentations in effort to fulfill the goal of 
creating “perfected” book publications that contain, and “do justice to”, the vast body of quality teachings that have been presented 
during the 1999-2003 MCEO workshops. The commitment to achieving excellence in quality of production, as well as quality of 
information, that is held by members of Azurite Press staff arises from the personal desires of staff members to “honor the spirit of the 
teachings” which they have found personally valuable, as well as from a desire to provide the best possible quality of product and 
service in spiritual respect to the public. Until the goal of achieving “perfected” product production quality is actualized, Azurite Press 
staff hopes that the public will share in the recognition that it is the quality, and inherent substance, of MCEO information, more so 
than the “package that it comes in”, which demonstrates the value of Azurite Press MCEO educational products.   

……Azurite Press Board of Directors 


	FT uvod
	FT cast 1
	FT kniha
	FT cast 2
	FT liter 
	FT zaver
	AP uvod webu
	AP disclaimer
	Doorway through time 2009 HB A4 2
	Doorway through time 2009 HB A4 3
	Doorway through time 2009 HB A4 4
	Doorway through time 2009 HB A4 5
	Doorway through time 2009 HB A4 6




