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Obraz člověka spojuje tři mozky: mozek reptiloidní (nejstarší), mozek savce a mozek 
duchovní. Každý projevuje svou dominantu vnímání a chápání. Reptiloidní – chladná kalkulace 
a algoritmy konání; mozek savce – emoce, city, záměry; duchovní mozek – intuice, ideje, 
rozum, mravnost. Vše společně je algoritmus konání o třech krocích: záporný, neutrální 
a kladný. To vše má analogii v hudební nauce: notová značka be, odrážka, křížek. Také je to 
možné dát do souvislosti se srdečním rytmem: bradykardie – zpomalení, tachykardie – 
zrychlení a norma neutrálního ušlechtilého vnímání a chápání. 

K tomu je možné dodat, že existují národnostní zvláštnosti i v dominanci tří krevních skupin 
planetárního lidstva.  

První krevní skupina (0) je v podstatě vlastní evropským národům jakožto potomkům bílých 
bohů hyperborejského vývojového vektoru.  

Druhou krevní skupinu (A) mají hlavně Číňané, kteří vedou svou genealogii od draků 
z hvězdy Alfa Regul. Právě z této hvězdy přiletěl žlutý císař Číňanů Huánkdi spolu se svými 
nebeskými pomocníky a vytvořil čínský národ. 

Třetí krevní skupina (B) je negroidní.  
Všem je známá čtvrtá krevní skupina (AB), která je na Zemi nejmladší a souvisí v první 

řadě s kosmickými přistěhovalci do Malé Asie. 
Bible například vypráví o stvoření jednoho národa – Židů jakožto těch, kdo pocházejí od 

Božích synů. Tito nebeští přistěhovalci se smíchali s místním prvotním (to znamená 
živočišným) obyvatelstvem a ve výsledku vznikl nový perspektivní typ člověka. 

To vše nám říká, že současné lidstvo nemá jediného předka, že v jeho základu jsou čtyři 
kosmické civilizace, které stvořily mnoho hybridních forem. Každá tato forma života je vůči 
všem ostatním nepřátelská. To je důvod, proč se hodil sjednocující obraz člověka. Proto také 
bylo řečeno: „Dva nebo tři se musí shodnout v každé záležitosti.“ Je to vyzvání k tomu, že je 
potřeba brát v úvahu zájmy všech a orientovat se na ideál, na Otce, který lidi nedělí na lepší 
a horší. 

 


