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Rozhovor o spiritualite a tachyóne prof. David Wagner a Dr. Gabriel
Cousens
Gabriel (pozn. skrátene G): Snáď tá najvzrušujúcejšia vec, ktorú Gabriel na tachyóne pozná je, že
vám môže pomôcť stať sa supravodičom pre božstvo. Máme veci na bolesť, na usporiadanie SOEPov
elektromagnetických polí, ale na hlbších úrovniach vedomia, a to vidíme obaja zhodne, že ľudia
pracujúci dlhšiu dobu s tachyónmi, myslím Vortex a podobne, sa stávajú supravodičmi pre božstvo.
Navonok sa to javí ako usporiadanie jemnohmotných energetických tiel. Mizne odpor a božská
energia prúdi do tela. Je to niečo, čo sa môže stále vyvíjať a môžeme to pozorovať.
David (pozn. skrátene D): Presne tak.
G: Rád by som vedel, čo si o tom myslíš.
D: V mnohých ohľadoch je práve toto dôvod, prečo robím to, čo robím. Keď vezmem bolesť a všetko
ostatné, kde tachyón pomáha, tak je to pre mňa niečo ako úvod do života. Stať sa vyrovnaným a žiť
bez bolesti nám nie je cudzie, je to rozhodujúci krok. Rozjasniť v hlave niekomu, kto predtým
nechápal, prečo sa to či ono deje a vziať ho ešte ďalej “Za”, aby poznal, že je toho ešte omnoho
viac...to je niečo, čo so sebou nesie veľa zábavy.
To, čo hovoríš je pre mňa dôvodom, prečo sme tu - aby sme sa vyvíjali.
G: Tachyón je teda skutočne, okrem bolesti, nástrojom evolúcie. Bolesť znáša mimo tejto cesty.
D: Dúfajme, že to je to, prečo s ňou ľudia končia. Uvedomujú si, že mnohí sú už teraz bez bolesti.
Všade okolo sa začínajú duchovne prebúdzať. Vidím to, keď cestujem po svete. Tachyón je skutočne
tým kľúčom, ktorý im otvára cestu a pomáha im eliminovať bloky, ktoré ich zatiaľ oddeľujú od toho, kto
v skutočnosti sú. Vieme, že je ťažké opustiť toho, kto si myslíš, že si, aby si mohol byť tým, kto môžeš
byť. Tachyón Ti môže túto cestu skutočne otvoriť. Stať sa supravodičom. A keď ním budeme bez
blokov, budeme sýtení všetkým, čo uvidíme, započujeme, spravíme, všetkým, čo budeme milovať.
Je to zmena, posun a videl som, ako sa u mnohých ľudí s úspechom uskutočňuje.Videl som ľudí,
postaviť sa, ale niekedy ich prerástlo ich ego.Zažili pocit sily a zabudli nasledujúci malinký krôčik odpútať sa i od tohoto.
Sú to výzvy a odmeny za to, že sme sa vydali na duchovnú cestu.
G: V súvislosti s tachyónom je katalyzátor vhodný výraz. Pretože tak, ako sa k Bohu nedostaneme
prostredníctvom toho, čo jeme, rovnako tak sa k nemu “nepretachyonizujeme”.Vyžaduje to
uvedomenie. Byť supravodičom pomáha pri napojení sa na božskú energiu. Keď už sa pre to ale
rozhodneme, nemôžeme ísť do stavu ega. Bez duchovných základov sa nedá zvládnuť nárast
energie. Je veľmi dôležité zmieniť sa o tom, pretože samotná energia ťa neoslobodí. Musíš byť v
napojení, aby si si túto energiu udržal. Nazvať tachyón katalyzátorom je popravde presné.
D: Jazdím do Európy dosť často a so záujmom pozorujem ľudí, s ktorými sa stretávam počas dlhšieho
časového úseku 3,4,5,10,15 rokov. Vidím ako sa ich životy rozvíjajú. Dosiahnu určitej úrovne...a na
chvíľu spomalia. Všetko pustia, rozhliadnu sa a potom sa znovu postavia. Myslím, že práve toto sú
stupne našej evolúcie, kde každý stúpa iným tempom.
Práve tachyón podporuje každého v jeho vlastnom tempe, pripraví ho na ďalší krok. Rozhodnutie
urobiť ďalší krok je už ale na nich. To nie je nátlak, je to pozvánka od božstva.
G:Používam pre to ešte inú metaforu. Nazývame to päťzmyslová biopočítačová myseľ. V dnešnom
svete vakcín, liekov, rýchleho občerstvenia a geneticky modifikovaných potravín sa päťzmyslový
biopočítač upcháva…
D: Rozumiem.
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G: Môžeme to pomenovať ako chceme, faktom ale zostáva, že to ľudí blokuje. Tachyónom
optimalizujeme tento počítač - túto päťzmyslovú biopočítačovú mysel a tak môžeme ísť až “Za”, a to je
tam, kde je sloboda.
Tachyón sa stal cenným nástrojom pre optimalizáciu vášho “počítača” - vašej biopočítačovej mysli a
vy môžete prestúpiť vyššie. Transcendentno vyžaduje určité duchovné základy. Keď vám
biopočítačová myseľ pracuje na 100%, vykročíte “Za” omnoho radšej. Myslím, že je to inými slovami
to isté, o čom sa bavíme. Si supravodičom pre božstvo.
D: A čo s tým?
G: A čo s tým. Tachyón je prínosom, neničí náš biopočítač, naopak, stávame sa supravodičom.
D: Tachyón sa stane súčasťou nášho života, našej cesty. Pre mňa je to interakcia s mojím svetom,
jeho udržovanie. Z duchovnej perspektívy pozorujem, ako sa v súčasnosti všetko mení. Skutočne sa
to mení, ale schopnosť ľudí meniť sa s ňou nie - je im pohodlnejšie zostať tam, kde sú. Keď sa veci
menia, nemôžeš zostať na mieste. Postrčí ťa to. To postrčenie ťa dostane z rovnováhy.
Tachyón nám umožňuje zostať v rovnováhe a vyvíjať sa v našich danostiach ďalej.
G: Dáva nám energiu a jasnosť rozhodnutia vo chvíli bifurkácie. Pri vedomom rozhodovaní máš
možnosť voľby. Je to iné než bifurkácia bolesti. Je to bifurkácia vo vedomí. Je to veľmi dôležité,
pretože ľudia to väčšinou nepoužívajú správne.
Podľa mojich skúseností s rôznymi ľuďmi - môžeš si tak tiež vybudovať ego - čo sa nakoniec obráti
proti tebe.
D: Je to tvoja voľba. Najkrajšie na tejto vedomej bifurkácii, ako si povedal je, že prídeme do bodu, kde
sa môžeme rozhodnúť, ktorou cestou pôjdeme. Bude to slúžiť mne a tomu, čo robím? Alebo to slúži
tomu, čo už v žiadnom prípade nechcem? Ktorú cestu si vyberiem? Podporuje ma to smerom nahor.
Tento systém nie je stavaný pre stagnujúce energie. Preto používame viac tachyónov, aby sme sa
stali supravodičmi a tieto stagnujúce miesta uvoľnili. Niekedy sa na nás prídu pozrieť a my sa môžeme
rozhodnúť či si ich necháme.
G: Jednoznačne, veľmi dobre. Zdá sa, že používanie tachyónov týmto spôsobom je jednou z
najdôležitejších častí nášho vývoja. Myslím, že je naozaj veľmi vzrušujúce.
D: Ano je to vzrušujúce a svet sa bezpochýb prebúdza. Je tu ale stále veľká skupina ľudí, ktorí sa
vyvíjajú, ale nevedia, čo sa s nimi deje. Neuvedomujú si, že sa vyvíjajú. Tachyonizované nástroje na
nich pôsobia a sú hore, tam kde chceme byť, ale musíme o tom s nimi hovoriť o úroveň nižšie, než sa
vyvinú.
G: Musíš mať vstupnú bránu, cez ktorú môžeš vojsť.
D: A kľúč je po ruke. Bolesť je kľúčom, elektromagnetické polia, mobily - keď sa potom cítite lepšie,
začnete sa pýtať, čo je za tým všetkým? Čo s tým ešte môžem urobiť? Tajomstvo je práve v tom “čo
ešte”?
G:Krásne, ,nádherné, ano.
D: Rád som sa s tebou hral.
G: Bolo dobré spolu hovoriť a zdieľať všetky tie roky.
D: Áno, je to už pekných pár rokov. Ďakujem ti.
G: Ja ti tiež ďakujem.

