
 
KOSMILINE KULD 

 
Kui teie arvutil on viiruseprobleeme, siis töötasin hiljuti välja energeetilise tõrjesüsteemi (ma 
ei ole päris kindel, kas mõtlesin selle ise välja või keegi kosmosest andis infot), mis tasub 
kõigil, kes selleks valmis on, läbiproovimist. Minu arvutis olevad 29 viirust kadusid kui 
imeväel. Kui teie arvutisse jääb üks viirus, siis on see teie arvuti jaoks äratundmiseks (näidis 
mälus), milline on sissetungija. See üks viirus võib jääda. 
 
Arvuti loogikasüsteem on rajatud kinni/lahti ehk nulli ja ühe süsteemile. Üldine kindel 
arvamus on, et need on algsuurused/algvundament, millest allapoole minna pole võimalik. 
Vaidlustasin selle ja siis tekkis idee, et võiks oma arvutis sibava nulli ja ühe kui algenergiad 
ära märgistada nii, et need oleks minu maailmas äratuntavad. Kui viirus siseneb, ei ole tal 
millegagi haakuda, sest omasugused puuduvad. Ta kimab kui tühjusest läbi. 
 
Ma leviteerin oma unenägudes tihti. Üks unenägu oli selline, et mingis maailmas olin 
kosmiliste tööriistade kasti juures ja teadsin, et selles kastis on Loojate kosmilised 
töövahendid, mis on orjastajate poolt ära varastatud. Need vahendid olid tehtud kosmilisest 
kullast, mis on maisest kullast veidi heledam ja on tugevam kui teras. Võtsin sellest kastist 
üleni puhtast kullast pussnoa ja püüdsin sellega koos leviteerima hakata. Tohutute 
jõupingutustega suutsin end koos noaga maast umbes 30 cm lahti rebida. Siis tuli teadmine, et 
olen saanud volituse seda kulda kasutada ja selle kasutamise mooduseid inimestele edastada, 
et olen selleks valmis. 
 
Sellel kullal on võimas puhastav ja laadiv efekt. Et ennast kõigest võõrast puhastada, tuleb 
heita pikali ja mõelda enda kohale sellest kullast tehtud võrk ja lasta see endast läbi vajuda. 
Kogu sodi, mis võrgu alla jääb, tuleb koos võrguga rulli keerata, mis seejärel koos võrguga 
dematerialiseerub. Võrgu silma tihedus tuleb anda automaatselt, et olgu see selline, milline 
hetkel vajalik on. Hiljem võib teha nii, et oleks palju võrkusid üksteise peal ja iga võrk selline, 
et see puhastaks erinevate tasandite sodi. See puhastussüsteem jätab alles vaid inimese enda 
õppetunnid/probleemid, andes võimaluse inimesel tegelda sellega, milleks ta siia tulnud on. 
 
Seda meditatsiooni tuleb teha siis, kui see meelde tuleb (ta annab endast ise märku). Samuti 
võib seda kasutada oma kodu puhastamiseks ja ka välismaailmas, milles sa osaled (näiteks 
töökoht). Teiste inimeste peal võib seda kasutada ainult siis, kui nad selleks loa annavad. 
Parem on, kui õpetad neid seda ise tegema. 
 
Tulles tagasi arvuti nulli ja ühe juurde, siis nende märgistamise üks moodus on, et paned oma 
nullile ja ühele pulga külge. Annad korralduse, et need pulgad oleks kosmilisest kullast. 
Joonisel olevad kullast pulgad on kosmilisele kullale midagi ligilähedast. Õige tunde saad 
seda ise vaadeldes, kus kuld on seest välja kiirgav, maisest kullast veidi heledam. 

 1



 
 

 2


