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Кодирани Мојсије
рофесор Дејан Раковић бави се
истраживањима свести кроз
поље квантне физике и кроз
математичке прорачуне спаја мета$
физику са физиком. Лаику би се чи$
нило, две потпуно неспојиве ствари.
Да ли је та колективна свест ван
граница нашег тела, другим речи
ма, бог?
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 Колективна свест као унија свих
индивидуалних свести повезана је са са$
мим физичким пољем, које је такође
један квантни систем, који као и сваки
систем, има информациону структуру.
Та својства можемо генерализовати као
рудименте свести у материји. Ако свест
посматрамо као физичко поље мате$
рије, онда можемо посматрати спрегу
и на нивоу колективне и индивидуал$
не свести, што је опет источна тради$
ција познавала. Они су то дефинисали
као однос Браман (колективна косми$
чка свест, Бог) и индивидуална свест
Атман, и из свог интроспективног
искуства извели дефиницију „Атман је
једнако Браман". Поента је да ми у тим
квантно$холограмским стањима као
део космичког квантног холограма
имамо информацију o целој тој свести.
Имамо ли можда бар мало сло
боде за слободну вољу?
 Највећа слобода за слободну вољу
је репрограмирање наше индивидуал$
не, односно колективне свести. И то се
управо дешава кроз спиритуалне инте$

ракције у фазама молитве, где се изме$
ђу јединки одвија процес прочишћених
спиритуалних структура, које се моли$
твом побуђују. Тако се ти прочишћени
садржаји утискују у наше свести, про$
чишћавајући их. Излази да највише сло$
бодне воље имате молећи се за некога
са којим имате неки проблем. Духо$
вност је колективна свест. На нивоу ко$
лективне свести треба уклонити мемо$
ријска стања која су негативна, a она су
данас веома негативна, јер смо духовно
упропашћена цивилизација, што потвр$
ђује расуло широм света, не само код
нас. И не само то, све те информације
се преписивањем даље преносе на Ha$
шe потомство и будуће генерације пла$
ћају за грешке својих предака. Молитва
за другога није ништа друго него пси$
хотерапија колективне свести.
Реците нам нешто o теми библиј
ског кода.
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 Историја цивилизације са свим ва$
жним појединцима је кодирана у би$
блијском коду, тј. Петокњижју које је
Мојсије добио у квантно$холограмском
стању свести. Ту кодирану информа$
цију o колективној свести пре десетак
година три израелска математичара,
које је предводио професор Рипс, поку$
шали су да декодирају. Они су то ра$
дили уз помоћ компјутера са тачним
прескоком одређеног броја слова и уз
задавање кључне речи особе за коју су
желели да провере да ли је кодирана.
Уз ту кључну реч добијали су још не$
колико кључних речи које ту особу
описују, тако да се испоставило да је све
оно што је проверавано било кодирано.
A показало се да су биле кодиране и
оне алтернативе које се нису десиле.
Професор Левит је управо то на Сим
позијуму показао на примеру дога
ђаја од 11. септембра у Америци.
 To je била једна од атрактивних
илустрација овог научног истражива$
ња, са циљем да покаже да оно што
је кодирано у Библији има висок сте$
пен вероватноће да није случајно и да
се може десити. У средствима инфор$
мисања која су тај догађај описивала,
научници су се бавили дугачким
фразама и правили прескоке од по
3 500 слова. Са таквим прескоцима
опет су добијали фразе које су тај до$
гађај описивале. Поређењем са би$
блијским кодом дошли су до цифре
од 1 према 1 000 да то није случајно
и да се вероватноћа да кодирано мо$
же израчунати. Ја бих рекао да је ко$
дирано у колективној свести и да је
то без сумње божански аспект.
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