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Minulost je prototyp, přítomnost archetyp a existuje budoucnost – ideál, o který
člověk usiluje. Samo slovo ideál napovídá, že je to pozitivní budoucnost. Když
tedy něco tvoříte, tvořte budoucnost pozitivní. Jakou budoucnost chcete vidět?
Chcete v té pozitivní budoucnosti vidět sebe jako bezpodmínečně zdravého
člověka. Je tomu tak? Chcete v té budoucnosti vidět své blízké a příbuzné také
zdravé. Je tomu tak? A proč bychom neviděli jako šťastné i všechny ostatní lidi?
Ale když to všechno děláte, nezapomínejte, že probíhá práce s vlastním vědomím,
že vaše vědomí je schopno reálně ovlivňovat události ve vašem organizmu.
Učte se tvořit svůj život. Představte si to, co si přejete, jako na obrazovkách, které
se nacházejí před vámi.
Začínáte tedy tvořit všechno – úkoly, cíle, vztahy. Chcete, aby se k vám lidé dobře
chovali, abyste se vy chovali dobře k jiným lidem. Začínáte tvořit tak, abyste měli
ve všem úspěch, abyste měli zajímavou a dobrou práci, po které toužíte po celý
život. Po čem lidé touží? Není nutné všechno jakoby předepisovat, ačkoliv lepší
je, když to můžete předepsat den za dnem, událost po události.
Představujete si na obrazovce další den, druhý, třetí a ještě něco děláte. Ale jestli
se to nepodaří, vždyť je to velmi obtížný proces, alespoň si stanovujte obecné cíle.
Obecné cíle a to, o co se snažíte. Znamená to obecné úkoly, určujete, že chcete,
aby na světě nebylo válek, ať již obyčejných či atomových, a aby se lidé naučili
se navzájem chápat.
Abychom tedy překonali nemoc, je nezbytné na horizontální škále lineárních
událostí určit cíl, v jehož jméně musíte dosáhnout svého zdraví. Ten cíl musí být
významný. Tehdy budoucnost odpoví a dostanete zpětný signál neboli zpětný
proud času. Mezi dvěma proti sobě směřujícími proudy času vzniká realita, v níž
za pomoci informačních technologií napravujete vzniklé odchylky od normy.
Úkol není tak jednoduchý, jak by se mohlo na první pohled zdát. Jde o to, že
duchovní poznatky se musí zkoumat nejen intelektem a logikou, ale musí se
i prožívat a jakoby přecházet do krve, to znamená postihovat je prostřednictvím
cítění a vnitřní duchovní práce. To je závažný problém. Začínajícím jasnovidcům
je potřeba pomoci. Ale jak se přitom vyhnout nebezpečí, že ti, kdo jdou touto

cestou, díky své orientaci na obvyklý logicky analytický způsob práce s informací
právě z tohoto důvodu tu cestu nevystihnou?
Při diagnostice je důležité se podívat (také na úrovni intuice), proč se vám to stalo.
Když objevíte příčinu, vynasnažte se na horizontální škále lineárního času změnit
tu událost, která se stala spouštěcím mechanizmem onemocnění, a vpředu,
v budoucnosti uvidět šťastnou událost, kde jste již zdrávi a šťastní.

Když jste tu činnost provedli, to znamená, že jste ji na časové škále vizualizovali,
již jste svůj problém z padesáti procent vyřešili. Vytvořili jste svou šťastnou
budoucnost, napravili jste minulost a v přítomnosti jste zaměstnáni technologií.

